ﻣﺪوﻧﺔ
أخالقيات األعامل

ونحن نطبق قواعد أخالقيات األعامل
لتوجيه عملية اتخاذ القرار .وال ميكنها
أن تتصدى لكل ٍ
تحد قد نواجهه،
أساسا ملفهوم “عمل
لكنها توفر ً
الصواب” يف .Smiths

الزمالء األعزاء
تعد  Smithsإحدى أفضل الرشكات يف العامل ،ونفتخر
برتاثنا من االبتكار الرائد الذي يعود إىل  170عا ًما،
وثقافتنا املتنوعة والنابضة بالحياة ،ومستقبلنا املرشق
بحق .كام أننا نفتخر بذات القدر بالسمعة الجيدة
التي أسسناها يف سبيل أداء األعامل بنزاهة مع عمالئنا،
وموردينا ،وحملة األسهم ،والعامل الخارجي.
وللمحافظة عىل هذه السمعة ،يُلزم أكرث من 22000
فرد يف أكرث من  50دولة أنفسهم ونُلزم بعضنا البعض
بأعىل املعايري .ويعني ذلك االحتفاء باختالفاتنا واحرتام
اآلخر .وحامية بيئتنا ودعم مجتمعاتنا .والترصف بنزاهة
واالمتثال للقانون ،وعدم التسامح مع أي شكل من
أشكال الرشوة والفساد ،سواء بواسطة زمالئنا أنفسهم أو
من أفراد خارج .Smiths

ونحن نطبق قواعد أخالقيات األعامل لتوجيه عملية اتخاذ
القرار .وال ميكنها أن تتصدى لكل ٍ
تحد قد نواجهه ،لكنها توفر
أساسا ملفهوم “عمل الصواب” يف  .Smithsويضطلع الجميع يف
ً
 Smithsمبسؤولية قراءة القواعد وفهمها.
وإن واجهتم أي أمر يف العمل تعتقدون أنه يتعارض مع هذه
القواعد ،أحثكم اإلفصاح عنه .واالتصال بشكل رسي مبمثل املوارد
البرشية ،أو مديركم املبارش ،أو خط املساعدة الخاص باإلبالغ
“ . ”Speak Outويساعدنا اإلبالغ عىل حاميتكم ،وحامية أصحاب
املصلحة ،وحامية أعاملنا .ولن يواجه أي فرد أي إجراء انتقامي يف
حالة إثارة مسألة أخالقية إىل انتباه قيادة الرشكة.
ونشكركم عىل االطالع عىل قواعد أخالقيات األعامل وتطبيقها
عىل كل ما تقومون به يف .Smiths

بول كيل
الرئيسالتنفيذي
i

قيمنا

تتمثل رؤيتنا يف أننا فخورون لكوننا من عائلة  ،Smithsفنحن نتخطى دوما الحدود ونقدم
الحلول االبتكارية للتحديات العاملية .كام أننا نعمل يف جميع أنحاء العامل من أجل تحقيق طموحنا
املشرتك أال وهو أن نصبح إحدى رشكات التكنولوجيا الرائدة يف العامل .ومن أجل القيام بهذا ،يجب
أن نعمل سويًا بالنهج الذي تتبعه رشكة  Smithsوالذي يجسد قيمنا املشرتكة التي توجه القرارات
والترصفات كل يوم.

النزاهة

الرتكيز عىل العميل

نقوم مبا هو صائب،
كل يوم

نحظى كرشكاء باالحرتام والثقة يف كل ما
نقوم به

االحرتام

الشغف

نحرتم بعضنا بعضً ا ونُق ِّدر وجهات
النظر والثقافات املختلفة ونترصف
مبفهوم الشمولية

إننا نتعلم ونبتكر سويًا لتحقيق الريادة
والفوز

املسؤولية

نضع االلتزامات ونلتزم بها
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املحتويات
رسالة الرئيس التنفيذي
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النزاهة

إننا نلتزم مبدونة األخالقيات
والسياسات والقوانني
نلعب جميعنا دو ًرا ها ًما
تج ّنب تعرض املصالح
التنافس بنزاهة
ال للرشوة
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العمل وفقا إلجراءات السالمة
حامية أصول رشكة Smiths
عدم استغالل املعلومات الرسية الداخلية
االحتفاظ بسجالت دقيقة
نحن نأخذ االلتزام بدفع الرضائب عىل محمل الجد
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الشغف

حامية البيئة التي نعمل فيها
املشاركة يف النشاط السيايس عىل النحو املناسب
دعم املجتمعات واملشاركة يف األنشطة الخريية عىل النحو املناسب
نؤدي عملنا بشغف
إحرتام سمعة Smiths

نتعامل مع بعضنا البعض باحرتام
تقدير التنوع والشمولية
ال تسامح يف حاالت التن ُّمر أو التحرش
نحرتم حقوق اإلنسان
نحرتم الخصوصية
الحفاظ عىل رسية معلومات رشكائنا

الرتكيز عىل العميل

تجاوز توقعات العمالء
نعمل مع رشكاء العمل وفقًا
للمعايري التي نلتزم بها ونتعامل معهم بنزاهة
نُقدِّم الهدايا والوجبات وحسن الضيافة،
ونحصل عليها عىل النحو املسؤول
التمسك بالقوانني والقيود التجارية
منتثل للوائح الرشاء الحكومية
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اإلبالغ عن املخاوف وطرح األسئلة

أي ترصف أو سلوك ال يتوافق مع قيمنا أو مدونة أخالقيات السلوك الوظيفي
نفعل ما هو صائب دامئا .حني نرى أو نواجه ّ
لدينا ،نقوم فورا باإلبالغ عنه .فاإلبالغ عن ذلك قد يحول دون إلحاق أذى كبري بالرشكة والزمالء .وجميعنا مسؤولون عن
الحفاظ عىل قيم رشكة  SMITHSوثقافتها.

1

نواجه أحيانًا خيارات صعبة .حني نواجه مشكلة أخالقية
محتملة ،ال بد أن نقوم دامئًا بطرح األسئلة التالية:

هل يتوافق اإلجراء أو القرار الذي اتخذته مع القيم التي نتمسك بها؟

اإلبالغ وطرح األسئلة

لدينا العديد من الوسائل لإلبالغ عن املخاوف وطرح
األسئلة ،مبا يف ذلك:
•
•
•
•
•

املديرون التنفيذيون
إدارة املوارد البرشية املحلية
مديرو أقسام املوارد البرشية
مكتب األخالقيات واالمتثال
خط اإلبالغ speakout@smiths.com

للمزيد من املعلومات حول كيفية اإلبالغ عن املخاوف أو طرح
األسئلة ،يرجى زيارة موقع http://speakout.smiths.com

ال

نعم

هل يتبع اإلجراء أو القرار الذي اتخذته
وأي لوائح
سياسات والقواعد السارية لدينا ّ
أو قوانني سارية؟
نعم

ال

هل سوف أشعر باالرتياح مع أصدقايئ
عند معرفتهم باإلجراء أو القرار الذي اتخذته يف حال تم ذكره يف الصفحة األمامية
للصحيفة؟
نعم

ال

يجب أن نكون قادرين عىل اإلجابة "بنعم" عىل كل هذه األسئلة قبل املواصلة ونتأكد من
أننا قد التزمنا باملدونة وسياستنا والقانون .فنجاحنا يتوقف عىل قدرتنا يف تحديد الخيارات
املتوافقة مع السياسات والقيم والقوانني السارية.
إذا كنت غري قادر عىل اإلجابة عن أي من هذه األسئلة ،يُرجى الرجوع إىل املعلومات الواردة
عىل هذه الصفحة ،قسم "اإلبالغ عن املخاوف وطرح األسئلة".

2

إننا نشجع الجميع
عىل التعبري عام لديهم

أي إجراء تأديبي أو
يف حال قمت باإلبالغ عن إحدى املخاوف األخالقية ،فسوف يتم التحقيق يف هذه املخاوف بدقة ،ولن يتم اتخاذ ّ
أي إجراءات انتقامية يف رشكة  SMITHSحيال املبلّغ ،حيث
إجراءات أخرى ضدك لقيامك باإلبالغ عن ذلك .كام مينع من ًعا باتًا اتخاذ ّ
سيخضع من يفعل ذلك إلجراءات تأديبية قد تصل إىل الفصل.

3

إننا نشجع الجميع
عىل التعبري عام لديهم

أي ترصف أو سلوك ال يتوافق مع قيمنا أو مدونة أخالقيات السلوك
نفعل ما هو صائب دامئا .حني نرى أو نواجه ّ
الوظيفي لدينا ،نقوم فورا باإلبالغ عنه .فاإلبالغ عن ذلك قد يحول دون إلحاق أذى كبري بالرشكة والزمالء .وجميعنا
مسؤولون عن الحفاظ عىل قيم رشكة  Smithsوثقافتها.

أي
يف حال قمت باإلبالغ عن إحدى املخاوف األخالقية  ،فسوف يتم التحقيق يف هذه املخاوف بدقة ،ولن يتم اتخاذ ّ
أي إجراءات انتقامية يف رشكة
إجراء تأديبي أو إجراءات أخرى ضدك لقيامك باإلبالغ عن ذلك .كام مينع من ًعا باتًا اتخاذ ّ
 Smithsحيال املبلّغ ،حيث سيخضع من يفعل ذلك إلجراءات تأديبية قد تصل إىل الفصل.

اإلبالغ والتحقيقات الداخلية

(قم باملرور عىل كل خطوة من الخطوات للحصول عىل مزيد من املعلومات)

1

2

اإلبالغ عن املخاوف التي تتعلق باألمور األخالقية

فتح القضية وتعيني
ُمحقق لها

3

4

التحقيق يف القضية

القرار/النتيجة

للحصول عىل املزيد من املعلومات قم باالطالع عىل السياسة حول اإلبالغ والتحقيقات الداخلية.

4

النزاهة

نفعل ما هو صائب دامئا.
من خالل العمل بالنهج الذي تتبعه رشكة  ،SMITHSفإننا نلتزم دامئًا مبدونة األخالقيات
والسياسات والقانون.
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النزاهة

نقوم مبا هو صائب دامئا

إننا نلتزم مبدونة األخالقيات والسياسات والقوانني
من خالل العمل بالنهج الذي تتبعه رشكة  ،Smithsفإننا نلتزم دامئًا مبدونة األخالقيات والسياسات والقانون .قد تبدو
السياسات والقوانني غري واضحة يف بعض األحيان أو ال تجيب مبارش ًة عىل السؤال الذي يطرح أمامنا .يف هذه الحاالت،
يجب طلب املساعدة .هذه املدونة ترشدنا إىل كيفية الحصول عىل اإلجابات .ولكن من غري املمكن أن يكون لدى
نتمسك بقيمنا وأن
املدونة حلول لكل مشكلة قد نواجهها ،ولذلك يجب علينا جمي ًعا أن نتخذ القرارات الصائبة ،أن ّ
نطلب املساعدة عندما تساورنا أي شكوك.
نلعب جميعنا دو ًرا ها ًما
قيادتنا أساسها القيم التي نتمسك بها إذ نتحمل جميعنا مسؤولية تشجيع ثقافة االمتثال واالحرتام ،وذلك من خالل اتخاذ
اإلجراءات املناسبة عند االقتضاء للرد عىل أي أسئلة ولتبديد أي مخاوف .ويُتوقع من املديرين العمل عىل تعزيز القيم
التي نتمسك بها وإثباتها يف جميع األوقات بشكل يظهر تق ّيدنا مبعايري النزاهة واالحرتام واملسؤولية والرتكيز عىل العميل
والشغف يف كافة اإلجراءات والترصفات التي نقوم بها .وهذا يعني إعطاء الفرصة للزمالء وحثهم عىل مناقشة قضايا تتعلق
باألخالق واالمتثال وغريها من القضايا األخرى التي تخص مقر العمل والتحدث عنها من دون أي خوف .وعىل املديرين
أيضا طلب املساعدة واإلبالغ عن مخاوفهم إذا اقتضت الرضورة ،عىل سبيل املثال إىل مكتب األخالقيات واالمتثال أو من
خالل خط اإلبالغ .وعىل املديرين ،عند إبالغهم عن أي مخاوف من قبل زمالئهم ،اإلبالغ بدورهم عن هذه املخاوف،
بالطريقة املناسبة .وبذلك ،ستتمكن قيادة  Smithsعىل الفور من حل املسائل التي قد ترض بالزمالء أو الرشكة.
تج ّنب تعرض املصالح
ال نسمح مطلقًا بحدوث تعارض بني املصالح الخاصة واملسؤوليات املهنية تجاه  .Smithsفسمعتنا الشخصية وسمعة
 Smithsميكن أن تتأثرا سل ًبا ملجرد وجود أي تعارض مصالح.
قد تتسبب العالقة الشخصية أو األرسية مع موظف آخر يف مؤسسة  Smithsيف حدوث تعارض يف املصالح ،أو توحي
بتعارض املصالح ،إذا تسببت هذه العالقة يف التأثري عىل اتخاذ القرار.
إذا مل تكن عىل دراية بتعارض املصالح املحتمل ،يجب أن تفصح عن ذلك للمدير وتقوم باتباع اإلجراءات يف
سياسة تعارض املصالح لدى .Smiths Group

تعارض املصالح

		

		

يحدث تعارض املصالح حني تكون لدينا مصلحة شخصية
تتنافس مع مصالح رشكة .Smiths

		

عىل سبيل املثال ،ميكن أن يحدث تعارض يف املصالح حني تربطنا عالقة وثيقة
(عىل سبيل املثال ،مبالك لألسهم) يف الرشكة التي تنافس .Smiths

		

السيناريو

س :ميتلك شقيق يويك رشكة ملستلزمات الكمبيوتر ويويك مسؤولة عن
رشاء مستلزمات ملكتبها .تحتاج إىل رشاء بعض معدات الكمبيوتر .وقد
عرض شقيقها بيع املعدات لها مقابل خصم كبري .قامت يويك برشاء
املعدات دون أن تكشف للمدير عن عالقتهام .ترى يويك أنها تفعل ما
هو يف صالح رشكة  Smithsوذلك من خالل تخفيض التكاليف ويف
الوقت ذاته رشاء العنارص التي تحتاج إليها .هل هذا مقبول؟
ج :ال .يجب أن تُفصح يويك ملديرها أن شقيقها هو مالك رشكة
مستلزمات الكمبيوتر قبل رشاء املعدات  -حتى لو كان شقيقها يُقدِّم
أفضل سعر وخدمة .قد يختار املدير مواصلة الرشاء ،غري أن قرارها للقيام
بذلك لن يشوبه شبهة تعارض املصالح.
السيناريو

س :يعمل جون مع عميل عىل مرشوع طويل .كان لدى العميل بعض
األعامل اإلضافية واقرتح أن يقوم جون بتنفيذ األعامل بدالً من تنفيذ
ذلك من خالل رشكة  .Smithsاملرشوع صغريـ ويعرف جون أنه
يستطيع أن يستكمله يف وقت فراغه بعد ساعات العمل ويف عطالت
نهاية األسبوع دون التأثري عىل دوره يف رشكة  .Smithsهل هذا
مقبول؟
أ :ال .حتى إذا مل تتعارض الوظيفة الثانية مع مهام جون يف رشكة
 ،Smithsفمن املحتمل أنه يستفيد من فرصة خاصة بالرشكة .قبل
أي دور إضايف خارج رشكة ( Smithsعىل سبيل املثال ،مدير
ّ
تول ّ
غري تنفيذي يف أي مجلس أو أمني يف أي جمعية خريية) ،يجب أوالً
تول هذا الدور ،يتم
الحصول عىل موافقة املدير والتأكد أنه من خالل ّ
االلتزام بسياسة تعارض املصالح لدى رشكة  .Smithsإذا كان لدى
أي أسئلة حول مدى وجود تعارض محتمل للمصالح ،يجب أن
املدير ّ
يقوم بالرجوع إىل قسم املوارد البرشية أو قسم الشؤون القانونية لدى
مجموعة  Smithsأو مكتب األخالقيات واالمتثال.

ميكن أن يحدث تعارض املصالح أيضً ا عندما نستخدم املنصب الوظيفي أو املعلومات أو العالقات التي لدينا
جراء اعتالئنا للمنصب الوظيفي ،للحصول عىل فرصة عمل شخصية أو مزايا أخرى (حتى ولوكان ذلك لآلخرين).
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السيناريو

س :تلقى تشني مكاملة من موزِّع يشعر بالقلق ألن هناك موزِّع آخر يف
اإلقليم نفسه يبيع املنتجات التي نبيعها بسعر أقل .وطلب املوزِّع من
تشني التَحدُّث إىل املوزع اآلخر حول رفع أسعاره إىل السعر نفسه كام
هو الحال مع كل املوزعني اآلخرين يف هذا اإلقليم .هل يجب أن يقوم
تشني بتنفيذ ذلك؟
ج :ال .ال نسعى مطلقًا للتأثري عىل سعر املنتجات التي يبيعها املوزعون
لدينا أو أ ّي موزعون آخرون إىل املستخدمني النهائيني .قد يؤدي القيام
بذلك إىل خرق القوانني وقد يكون له عواقب وخيمة عىل ك ٍل من تشني
ورشكة  .Smithsولذلك ال ينبغي أن يوافق تشني عىل التدخل .ينبغي أن
يرسل الطلب إىل مديره وإىل الفريق القانوين لدى .Smiths Group

التنافس بنزاهة
تحظى رشكة  Smithsكرشيك عمل باحرتام وثقة العمالء .ورغم أننا نتنافس بشغف وحامس ،إال أننا نُقر أيضً ا بأن
املنافسة النزيهة تُوفِّر منتجات وخدمات أفضل للعمالء .وبغية املحافظة عىل سمعتنا ،يجب أن نترصف دامئًا بشكل
أي يشء يخل أو قد يبدو بأنه يخل قوانني املنافسة.
مستقل عن عمالئنا وال نفعل ّ
ال ندخل مطلقًا يف نقاشات أو ترتيبات (سواء من خالل االتفاقيات الرسمية املكتوبة أو من خالل التفاهامت غري
الرسمية) مع املنافسني لتثبيت األسعار أو لتقسيم الفرص املحتملة (عىل سبيل املثال ،عىل أساس اإلقليم الجغرايف أو
العميل أو املنتج).
الحساسة تجاريًا حول األعامل والعمليات الخاصة .إذا كانت الوظيفة
ال نتناقش مطلقًا مع املنافسني يف املعلومات ّ
تتطلب مقابلة املنافسني (عىل سبيل املثال ،يف اجتامعات االتحاد التجاري أو اجتامعات معايري املنتجات) يجب أن
نتوخى مزيدًا من الحرص لتَج ُّنب أي مناقشات حول األعامل والعمليات الخاصة .إذا كانت هناك أيّة أسئلة حول ما
ميكن أو ال ميكن القيام أو الترصيح به ،فيجب أن نتحدث أوالً إىل الفريق القانوين لدى  .Smiths Groupويف حال
أي منتدى آخر يحرضه املنافسون) يجب أن تتوقف
حساسة يف اجتامع االتحاد التجاري (أو ّ
تم طرح موضوعات تجارية ّ
عن املناقشة عىل الفور وتقوم باإلبالغ عن الواقعة إىل املدير وإىل الفريق القانوين لدى .Smiths Group
ال نسعى للحصول عىل أي معلومات رسية خاصة باملنافسني أو نقبل الحصول عليها .ونحرص بشكل خاص عىل أال يقوم
املوظفون الجدد باإلفصاح عن املعلومات الرسية املتعلقة بأصحاب العمل السابقني .إذا وصلتنا معلومة رسية تتعلق
باملنافسني ،يجب أن نقوم دامئًا وعىل الفور بإبالغ الفريق القانوين لدى .Smiths Group
ميكن أن تكون قوانني املنافسة صعبة وينبغي أن نطلب النصيحة دامئًا إذا مل نكن متأكدين.
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ال للرشوة
ال نُقدِّم مطلقًا الرشاوى أو مننحها أو نقبل بها بالنيابة عن أنفسنا أو بالنيابة عن رشكة .Smiths
ال نُقدِّم تسهيالت نقدية ،باستثناء حاالت نادرة جدًا واملنصوص عليها يف سياسة التسهيالت النقدية لدى رشكة .Smiths
ظل
هذه اإلكراميّات هي عبارة عن مدفوعات مطلوبة (غالبًا من مسؤولني حكوميني فاسدين) ألداء واجباتهم ،وذلك يف ّ
ظروف ال تتطلب سداد أي مدفوعات (عىل سبيل املثال مدفوعات غري رشعية مطلوبة للسامح للبضائع بعبور الحدود
أو إصدار التأشرية) .وتشمل أيضا هذه اإلكرام ّيات املدفوعات التي يطلبها رجال الرشطة أو موظفون آخرون يف الدوائر
الحكومية ملنع املضايقات .ال تذهب هذه املدفوعات إىل الحكومة ولكن إىل جيب املوظف الفاسد .وتُعترب رشاوى.
نلتزم دامئًا بسياسة الهدايا والوجبات وحسن الضيافة عند قبول أو منح هدايا أو عند قبول أو تقديم الوجبات أو
أي مسؤولني حكوميني.
أي رشكاء تجاريني أو ّ
وسائل حسن الضيافة األخرى إىل ومن ّ
ال ندفع تكاليف السفر ملسؤويل الحكومة ،إال إذا قمنا بذلك باالمتثال الكامل إىل سياسة  Smithsلتقديم الدعوة
إىل مسؤويل الحكومة .قد يتم اعتبار سداد تكلفة السفر ملسؤويل الحكومة عىل أنها رشوة .يف بعض الظروف ،حيث
يكون السفر بشكل واضح لغرض تجاري مرشوع ،ميكن أن تتح ّمل رشكة  Smithsكلفة تلك السفريات (عىل سبيل
املثال ،لتمكني موظف الحكومة من حضور عرض توضيحي للمنتج ،أو للقيام بزيارة إىل املوقع من أجل فحص نظام
إدارة الجودة) .ورغم ذلك ،وقبل املوافقة عىل القيام بذلك ،يجب أن نتأكد من أنه قد تم االلتزام بإجراءات املوافقة يف
سياسة  Smithsلتقديم الدعوة إىل مسؤويل الحكومة.
قد تكون قوانني مكافحة الفساد والرشوة معقّدة ،لذا يجب أن نقوم دامئًا بطرح األسئلة واإلبالغ عن املخاوف إذا مل
أي قضية أو واقعة.
نكن متأكدين من ّ

الرشوة

		
		

		

تُعد الرشوة شيئًا ذا قيمة يتم تقدميها للتأثري عىل
قرار الشخص بصورة غري الئقة لصالح الشخص الذي يُقدِّم الرشوة.

قد تشتمل األمثلة عىل نقود أو هدايا أو خدمات أو طعام أو وسائل ترفيه أو فرص.

يجب أن نحرص دامئًا عىل عدم عرض أو تقديم أو قبول يشء ق ّيم إذا كان ذلك سوف يؤدي إىل شبهة بوجود رشوة.

السيناريو

س :تُقدِّم مي عروض مناقصات لتقديم بعض األجهزة ملطار محيل.
تواصل وكيل املشرتيات يف املطار مع مي وأخربها أن رشكة Smiths
سوف تفوز باملناقصة إذا متكنت من تخصيص نسبة  %3لوكيل املشرتيات
من إجاميل قيمة مدفوعات العقد .ما الذي ينبغي أن تفعله مي؟
ج :ينبغي أن تقوم مي عىل الفور بإبالغ املدير عن الطلب .ال تُقدِّم رشكة
 Smithsرشاوى" ،عموالت" أو بطريقة أخرى توافق عىل املشاركة يف
إجراء تالعب يف املناقصات أو األنشطة األخرى غري التنافسية .إننا نفوز
بالعمل من خالل جودة وقيمة املنتجات والخدمات التي نُقدِّمها ،ومن
خالل الدخول يف املناقصات ومامرسات األعامل العادلة والشفافة.
السيناريو

س :تواصل مدير املشرتيات لدى أحد العمالء ،مرشوع مملوك من قبل
الدولة ،مع بوب .أخربه مدير املشرتيات أن رشكته مهتمة جدًا لرشاء
منتج ُمحدد من رشكة  ،Smithsلكنه يريد رؤيته عىل أرض الواقع.
طلب من رشكة  Smithsتح ُّمل نفقاته هو وأربعة من زمالئه إلجراء
زيارة إىل موقع رشكة ( Smithsمع العلم أن هذا املوقع يف بلد آخر)
لتقييم املنتج .ما الذي يجب أن يفعله بوب؟
ج :يتم التعامل مع املوظفني يف املرشوعات اململوكة للدولة عىل اعتبار
أنهم مسؤولون حكوميون .يجب أن يقوم بوب أوالً باستشارة مديره
ما إذا كان الطلب لغرض مرشوع متعلق باألعامل .إذا كان من املمكن
تقييم املنتج دون الحاجة إىل سفر العميل ،فقد ال يكون الطلب مرشو ًعا.
يحتاجون أيضً ا إىل تقييم ما إذا كانت هناك رضورة يف ظل هذه الظروف
إىل مشاركة خمسة من موظفي العمالء يف زيارة املوقع .إذا ،متت
مراجعة الطلب ،وارتأى بوب ومديره أن الطلب مرشوع وقتذاك ،فيجب
أن يجتازا إجراءات املوافقة املنصوص عليها يف سياسة رشكة Smiths
فيام يتعلق بتقديم الدعوة إىل مسؤويل الحكومة.
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نحرتم بعضنا بعضً ا ونُق ِّدر وجهات النظر
والثقافات املختلفة ونترصف مبفهوم الشمولية.
يعتمد نجاح رشكة  SMITHSعىل وجهات النظر املتنوعة التي يطرحها الفريق يف العمل كل يوم .يحرتم مكان العمل جميع
األفراد ويُق ِّدرهم فيام يتعلق بالتن ُّوع ويدعمهم يف املساهمة عىل أكمل الوجه.

9

االحرتام

نحرتم بعضنا البعض ونُق ِّدر وجهات النظر والثقافات املختلفة ونترصف مبفهوم
الشمولية.
يعتمد نجاح رشكة  Smithsعىل وجهات النظر املتنوعة التي يطرحها الفريق يف العمل كل يوم .يحرتم مكان العمل
جميع األفراد ويُقدِّرهم فيام يتعلق بالتن ُّوع ويدعمهم يف املساهمة عىل أكمل الوجه.
يعتمد نجاح رشكة  Smithsعىل وجهات النظر املتنوعة التي تطرحها الفرق يف العمل كل يوم .نحرتم املوظفني كاف ًة
ونقدرهم وندعم تن ّوعهم يف ما يتعلق بالجنس والعرق والتو ُّجه الجنيس واإلعاقة والديانة والعمر والخلفيات الثقافية
وتجارب الحياة واألفكار واملقرتحات.
نتعامل مع بعضنا البعض باحرتام
تحقق رشكة  Smithsالنجاح من خالل التنوع واحرتام بعضنا بعضً ا والعمل كفريق واحد .ويُعترب العمل الجامعي
أم ًرا ها ًما لنا جمي ًعا لتحقيق أهدافنا ومفتاح العمل الجامعي هو االحرتام والثقة املتبادلة .يجب علينا أن نبذل قصارى
أي عبارات
جهدنا لالستامع لبعضنا البعض وأن نكون عىل دراية بتأثري الكلامت والترصفات عىل اآلخرين وال نطلق ّ
أو نبدي مالحظات غري مرغوبة عن اآلخرين والتي قد تؤدي إىل إهانة اآلخرين .يجب أن نتعامل مع الجميع بنزاهة
وأمانة ،ونتقبل األفكار الجديدة وطرق القيام بذلك.
تقدير التنوع والشمولية
كل منا .يعكس هذا التنوع الخلفيات والثقافات
إن قوتنا ونجاحنا هام نتاج لتنوع فكر ونهج وخربة ووجهات نظر ّ
املختلفة التي نأيت منها .ويُعترب تقدير ودعم هذه االختالفات من خالل تقديم بيئة عمل شاملة للزمالء والعمالء ورشكاء
العمل ،إحدى املسؤوليات األكرث أهمية لدينا .ويُعد هذا التنوع ذا قيمة كبرية بالنسبة إىل رشكة .Smiths

السيناريو

س :بريا مديرة املوارد البرشية املسؤولة عن التوظيف يف املنشأة
املحلية التي تعمل لديها ،وقد أجرت مقابالت مع العديد من املتقدمني
الجديرين للحصول عىل وظيفة جديدة .أحد املتقدمني من البلد األصيل
لربيا واملنطقة التي تعيش بها .مبا أن كل املتقدمني لديهم املؤهالت
ذاتها ،هل توجد مشكلة إذا قررت تشاريل منح الوظيفة إىل املتقدم من
بلدها ألن املتقدم من البلد األصيل لربيا واملنطقة التي تعيش بها؟
ج :نعم .يُعد انتهاكًا لسياسة رشكة  Smithsالتخاذ قرارات التوظيف
عىل أساس املكان الذي يأيت منه الشخص .يجب أن تفكر بريا فقط
يف هذه األشياء التي تعكس كفاءة املتقدم ألداء الدور مثل التجربة
واملهارات الفنية.

التمييز

نتخذ كافة القرارات املتعلقة بالتوظيف عىل أساس الجدارة واالستحقاق.
ال منيّز أبدًا بني أي متقدّم للعمل ومتقدّم آخر عىل أساس املعايري التالية:

•
•
•
•
•

األصل القومي
العرق
الدين
التو ُّجه الجنيس
الحالة العسكرية

•
•
•
•
•

السن
اإلعاقة
األصل العرقي
النوع
املشكالت الصحية
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السيناريو

س :الحظ فرنسيس أن مديره دامئًا ما يديل بتعليقات غري الئقة للزميالت
اإلناث .فرنسيس ليس متأكدًا ما إذا كان زمالء العمل مستاءين أو ما إذا
تم اإلبالغ عن هذه املشكلة ،ولذلك مل يقم باإلبالغ عن هذه السلوك.
هل هذا مقبول؟
أي سلوك يرى بأنه ينتهك
ج :ال .يجب أن يقوم فرنسيس باإلبالغ عن ّ
مدونة رشكة  Smithsسواء كان يرى بأن الشخص مستاء من ذلك
شخصا آخر قد قام باإلبالغ عن
أم ال وسواء كان يعتقد أو ال يعتقد أن ً
السلوك .إننا جميع نتحمل مسؤولية اإلبالغ عن االنتهاكات املحتملة
للمدونة إىل املدير أو قسم املوارد البرشية املحيل أو بأيّة وسائل أخرى،
مثل خط اإلبالغ.
السيناريو

س :كان وانغ يرسل البيانات الشخصية الخاصة باملوظف ملز ِّود جديد
لخدمات التأمني الصحي حني أدرك أنه قد قام بإرسال البيانات عرب الربيد
اإللكرتوين إىل مستلم غري صحيح ،وهو املز ِّود السابق لخدمات التأمني.
وحني قام باإلرسال إىل املستلم عرب الربيد اإللكرتوين ،مل يتلق ردًا فوريًا.
وألن املستلم رشكة تأمني ،هل من املقبول االنتظار لرؤية ما إذا كان
هناك رد؟
ج :ال .يجب أن نقوم باإلبالغ عن مثل االنتهاكات عىل الفور إىل الفريق
القانوين لدى  .Smiths Groupإذا كانت لديك أيّة أسئلة حول هذا
اإلجراء ،فقم بالرجوع إىل مدونة قواعد السلوك لحامية البيانات أو قم
بتقديم األسئلة إىل مكتب األخالقيات واالمتثال.

ال تسامح يف حاالت التن ُّمر أو التحرش
أي نوع من أنواع التن ُّمر أو التحرش ،سواء كان جسديًا أو لفظ ًيا .فاحرتام بعضنا البعض يعني
ال نشارك أو نتهاون يف ّ
أننا حريصون عىل الطريقة التي نتعامل ونتواصل بها مع بعضنا بعضً ا .فكر دامئا قبل أي تواصل مع زمالئك أو رشكائك
أو عمالئك كيف سوف يتجاوبون أو يشعرون حيال ما تفعله أو تقوله .ضع يف اعتبارك أننا غالبًا ما نأيت من خلفيات
متن ّوعة ورمبا لدينا وجهات نظر مختلفة.
أي واقعة تحرش عىل الفور إىل املدير أو قسم اإلدارة املحلية للموارد البرشية أو من خالل
نقوم باإلبالغ عن ّ
خط اإلبالغ.

التحرش

		
		

		

		

ويُعد التحرش سلوكًا مرفوضً ا ولغة تيسء إىل شخص آخر،
أو تهينه أو ت ُهدده وتتسبب يف خلق بيئة عمل عدائية أو مسيئة.

ميكن أن تتضمن أمثلة التحرش الطلبات املرفوضة إلقامة عالقات جنسية،
أو التعليقات أو النكات أو التهديدات املرفوضة من أ ّي نوع.

نحرتم حقوق اإلنسان
مع أننا نصبو إىل النجاح يف أعاملنا إال أن هذا ال يكون عىل حساب حقوق اإلنسان أو مامرسات العمل العادلة .ال
نسمح أو نتسامح أو نتغاىض عن املامرسات والسلوكيات املرتبطة بالعبودية الحديثة أو التي تنتهك حقوق اإلنسان يف
العمل أو يف سلسلة التوريد.
ال يتم إجبار املوظفني عىل العمل أو مطالبتهم بالعمل لعدد ساعات تتخطى الحد األقىص لعدد الساعات املسموح
بها يف القانون املحيل ،أو تتخطى عدد ساعات العمل وفقًا لسياسات رشكة  ،Smithsيف حال كانت هذه األخرية
أقل .نحرتم دامئًا معايري العمل التي تنص عليها القوانني املحلية (مبا يف ذلك هذه القوانني املتعلقة باألجور واالمتيازات
واإلجازات املسموح بها وظروف العمل) .يف الحاالت التي تفرض فيها سياسات رشكة  Smithsمعاي ًريا أعىل من الحد
األدىن للمعايري القانونية ،يجب أن نستويف دامئًا هذه املعايري األعىل.
الرجاء االطالع عىل سياسة حقوق اإلنسان للحصول عىل املزيد من املعلومات.
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• نحرتم حقوق املوظفني يف
االنضامم أو عدم االنضامم إىل النقابات أو
أي مؤسسات أخرى ممثِّلة للموظفني.
ّ
• ال نوظف عاملة األطفال وال نسمح
بعاملة األطفال مطلقًا ونُع ِّرفها
أي فرد دون سن السادسة عرش.
عىل أنها ّ
• ال نصادر أو نحجب مطلقًا جوزات السفر
أو أيّة وثائق أخرى إلثبات الهوية من
املوظفني (مبا يف ذلك عقد العمل).
• ال نتسامح يف حاالت التعامل العنيف أو غري اإلنساين
أي فرد يعمل يف رشكة .Smiths
مع ّ
• ننتظر أيَضً ا من رشكاء العمل ،مبا يف ذلك العمالء واملو ِّردين
وكل الجهات الخارجية ممن تربطنا بهم عالقات تجارية أن
يلتزموا باملعايري.
نحرتم الخصوصية
وأي أفراد آخرين يف الحفاظ عىل معلوماتهم الشخصية .تجمع رشكة  Smithsفقط البيانات
نحرتم حقوق املوظفني ّ
الشخصية وتستخدمها لصالح األغراض املرشوعة واملناسبة (عىل سبيل املثال إلدارة العالقة بني صاحب العمل
واملوظف) ،وعند الحاجة وبعد الحصول عىل موافقة الفرد.
رصح له بذلك.
نتخذ الخطوات املعقولة للتأكد من أن البيانات آمنة وال ميكن أن يصل إليها ّ
أي شخص غري م ّ
حني يتم إرسال البيانات الشخصية إىل ُمز ِّود خدمة تابع لجهة خارجية (عىل سبيل املثال مز ِّود خدمات كشف املرتبات
لدى رشكة  ،)Smithsنتحقق من أن الجهة الخارجية تلتزم بعنارص التحكم الرضورية للحفاظ عىل رسيّة البيانات
الشخصية .للحصول عىل مزيد من املعلومات حول نهج رشكة  Smithsلحامية البيانات الشخصية لألفراد ،قم باالطالع
عىل مدونة قواعد السلوك لحامية البيانات لدى رشكة .Smiths
الحفاظ عىل رسية معلومات رشكائنا
وأي أصول
ومثلام نقوم بحامية أصول رشكة  Smithsوممتلكاتها ،يجب أن نحمي أيضً ا املعلومات وامللكية الفكرية ّ
أي معلومات خاصة (مبا
أخرى مملوكة لرشكاء األعامل والجهات الخارجية األخرى .بالتايل ال يجب أن نكشف مطلقًا عن ّ
أي جهة خارجية أخرى باستثناء ما يأذن به الرشيك .تتم مشاركة
يف ذلك البيانات الشخصية حول املوظفني الرشكاء) إىل ّ
املعلومات الرسية فقط مع هؤالء الذين يحتاجون إىل معرفتها ألداء مهامهم الوظيفية .كام نحافظ عىل املمتلكات
األخرى لرشكائنا عند استخدامها ،مبا يف ذلك األجهزة التي قد تكون يف حوزتنا.
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املسؤولية

نضع االلتزامات ونلتزم بها.
نُثبت كل يوم التزامنا تجاه بعضنا البعض وتجاه  SMITHSوذلك من خالل تَح ُّمل مسؤولية أعاملنا والوفاء بوعودنا.
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نضع االلتزامات ونلتزم بها

نُثبت كل يوم التزامنا تجاه بعضنا البعض وتجاه  Smithsوذلك من خالل تَح ُّمل مسؤولية أعاملنا والوفاء بوعودنا.
العمل وفقا إلجراءات السالمة
إننا ملتزمون بأعىل معايري السالمة واألمن والحفاظ عىل
البيئة .ليس هناك ما هو أكرث أهمية من إظهار االحرتام لبعضنا البعض
من خالل الحفاظ عىل بيئات عمل آمنة وتعزيز املامرسات اآلمنة.
منتثل دامئًا لكل السياسات واإلجراءات والقوانني السارية
التي تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة.
الرجاء االطالع عىل السلوكيات الرئيسية للحصول عىل مزيد من املعلومات.
حامية أصول رشكة Smiths
إن أصول رشكة  Smithsتتمثل يف املنتجات النهائية التي نُص ِّنعها واألدوات التي نستخدمها يف أعاملنا (عىل سبيل
املثال املاكينات واألدوات واملعدات املكتبية وتكنولوجيا املعلومات) واملعلومات والبيانات التي نقوم بإنشائها وجمعها
وتخزينها ومعالجتها ألنفسنا وبالنيابة عن الرشكاء واملو ِّردين والعمالء للمنافسة وتحقيق النجاح.

يجب علينا جمي ًعا أن نحمي هذه األصول وأن نعتني باملنتجات واألدوات واملعلومات والبيانات التي نقوم بإنشائها أو
استخدامها أو التي صدرت لصالحنا.
مع تبني تقنيات جديدة وتقديم آخر تطورات التكنولوجيا إىل عمالئنا ،نلتزم عىل وجه الخصوص بحامية تكنولوجيا
املعلومات التي نستخدمها لتقديم منتجاتنا وخدماتنا .ويشمل هذا أصول تكنولوجيا املعلومات لدينا ،مثل أجهزة
الكمبيوتر واألجهزة املحمولة ،باإلضافة إىل شبكة رشكة  Smithsحيث نقوم بتخزين املعلومات والبيانات الرسية
للرشكاء واملو ِّردين والعمالء.
نبقى متيقظني عند استخدام أصول تكنولوجيا املعلومات لحاميتها من الفريوسات والربامج الضارة األخرى .كام نحرص،
عند إنشاء البيانات وجمعها وتخزينها و/أو معالجتها ،عىل منع الوصول إليها دون الحصول عىل إذن مسبق منا أو
فقدانها أو إتالفها عن طريق الخطأ.
يتوجب علينا جميعا أن نلتزم بسياسات تكنولوجيا املعلومات والتي تشمل سياسة االستخدام املقبول لدينا .اإلصدارات
األخرية من هذه السياسات متوفِّرة عىل موقع السياسات لدى  .Smiths Groupيتوحب أيضا عىل كل موظف
أن يلتزم بالضوابط التي يضعها فريق معلومات األعامل لدينا (عىل سبيل املثال تغيري كلمة املرور وقبول تحديثات
النظام) لتمكني رشكة  Smithsمن حامية أصول تكنولوجيا املعلومات لديها .جميعنا مسؤولون أيضً ا عن قراءة
ومتابعة اإلرشادات املتعلقة بسالمة تكنولوجيا املعلومات (مبا يف ذلك الحامية القوية لكلمة املرور) التي يصدرها فريق
معلومات األعامل لدينا ويتم توفريها عىل موقع أمن املعلومات والحاسوب لدى .Smiths
قم باالطالع عىل سياسات حامية البيانات والخصوصية للحصول عىل مزيد من املعلومات.

األصول

تتضمن بعض األصول التي يجب علينا حاميتها:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

املرافق
السيارات
معلومات العميل
امللكية الفكرية
معدات االتصال
عمليات األعامل
أجهزة املكتب
البيانات الرسية
إسرتاتيجيات أو خطط املؤسسات
معدات تكنولوجيا املعلومات
الربامج
لوازم ومواد الرشكات األخرى

البيانات والشبكات

أمثلة للبيانات التي يجب أن نكون حريصني
عىل استخدامها وحاميتها عىل النحو األمثل وتشمل:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بيانات املوظفني
إسرتاتيجيات التسويق
تفاصيل أنظمة تقنية املعلومات
الرسومات الهندسية
بيانات العمالء
التكاليف
الربامج
مواصفات العميل
البيانات املالية
البيانات الفنية
خطط األعامل
معلومات التسعري
بيانات التصميم
معلومات املناقصات

تذكَّر:

• تغيري كلامت املرور بشكل متكرر
• الوصول إىل البيانات فقط من
األنظمة اآلمنة للرشكة
• ال تكشف مطلقًا عن بيانات الرشكة أو الرشيك أو
العميل لصالح األغراض غري التجارية
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السيناريو

س :كانت جاستني مسافرة وحني وصلت الفندق أدركت أن بطارية جهاز
الكمبيوتر املحمول الخاص بها عىل وشك النفاد وليس لديها محول طاقة.
وبدالً من أن تنتظر حتى تقوم باستبدال محول الطاقة أو تعيد شحن
البطارية ،ق ّررت حفظ املستند الرسي عىل محرك أقراص محمول وقامت
بإرسالها من حساب الربيد الشخيص باستخدام جهاز كمبيوتر متوفِّر يف
مركز أعامل الفندق .هل هذا مقبول؟
ج :ال .ال يجب أن تستخدم جاسنت حساب الربيد الشخيص إلرسال
معلومات رسية خاصة باألعامل أو إلجراءاألعامل لدى رشكة .Smiths
السيناريو

س :تقدم عميل يف الخارج إىل بوب (مندوب مبيعات لدى )Smiths
بطلب ضخم .وبعد االتفاق عىل السعر ورشوط السداد ،يطلب العميل
من بوب أن يضمن أن يكون السعر املذكور يف الفاتورة التجارية أقل من
السعر املتفق عليه .ما الذي عىل بوب فعله؟
أ :عىل بوب أال يوافق عىل هذا الطلب .فرسوم االسترياد تُقيَّم عىل أساس
قيمة البضائع املستوردة ،وقد يسعى العميل إىل تخفيض هذه الرسوم
بطريقة احتيالية .وإذا ته َّرب العميل من دفع الرسوم بشكل احتيايل
مبعرفة  ،Smithsقد تُع ُّد  Smithsمسؤولة جنائيًا .عىل بوب أن يبلّغ
هذه املسألة إىل قسم الشؤون القانونية
السيناريو

س :تتفاوض ساندرا (مديرة مبيعات لدى  )Smiths Detectionعىل
اتفاقية وكالة مع وكيل تجاري يف كازاخستان .يطلب الوكيل أن تُدفع
عمولتها يف حساب بنيك يف سويرسا .هل توافق ساندرا عىل هذا الطلب؟
.
أ :كال ،يتعني عليها أال توافق .قد تكون هذه محاولة من قبل الوكيل
للتهرب من دفع الرضائب يف كازاخستان .وقد تُع ُّد  Smithsمسؤولة
جنائيًا ملساعدة الوكيل عىل التهرب من الرضائب .يف هذه الحالة ،عىل
ساندرا إبالغ هذه املسألة إىل قسم الشؤون القانونية.

عدم استغالل املعلومات الرسية الداخلية
ال يجب أن نشرتي مطلقًا أو نُشجع اآلخرين عىل تداول أسهم رشكة  Smithsحني تكون يف حوزتنا معلومات
داخلية تشجع عىل ذلك .كام أنه ال يجب أن نشرتي مطلقًا أو نبيع أو نشجع اآلخرين عىل رشاء أو بيع أسهم رشكة
أخرى مثل العميل أو الرشيك ،حني تكون يف حوزتنا معلومات داخلية خاصة بالرشكة .ال نشارك مطلقًا املعلومات
الخاصة أو الرسية أو املعلومات الداخلية يف املحادثات غري الرسمية ،حتى لو مل نكن نعتزم أو ننتظر تحقيق أرباح
ألنفسنا أو اآلخرين.

املعلومات الداخلية

		

		

تتضمن املعلومات الداخلية أيّة معلومات مل يتم اإلعالن عنها ورمبا تؤثر عىل القرار االستثامري
للمستثمر العاقل أو قد يكون لها تأثري كبري عىل سعر سهم الرشكة.

توضح سياسة الكشف عن املعلومات ودليل اإلجراءات بالتفاصيل كيفية التحكم يف املعلومات الداخلية .يجب أن
ترجع أيضً ا إىل سياسة تداول األسهم.
أي أسئلة متعلقة باملعلومات الداخلية يجب أن تتواصل مع السكرتارية لدى .Smiths Group
إذا كانت لديك ّ
االحتفاظ بسجالت دقيقة
تحتفظ رشكة  Smithsبكتب وسجالت دقيقة إلدارة أعاملها عىل النحو األمثل واستيفاء الرشوط القانونية .إننا
مسؤولون عن تزويد أصحاب املصالح باملعلومات الحديثة والدقيقة واملستكملة ،ويف الوقت املناسب .يجب أن نتأكد
أن السجالت التي لدينا تعكس نشاطاتنا بشكل دقيق ومتتثل للسياسات واإلجراءات السارية لدى رشكة  .Smithsإذا
أي سجل غري دقيق أو غري مكتمل ،أو تريد أن تعرف مدة الحفاظ عىل السجل ،يجب أن تتواصل مع املدير
اكتشفت ّ
أو الفريق القانوين لدى .Smiths Group
نحن نأخذ االلتزام بدفع الرضائب عىل محمل الجد
نحن ندفع جميع الرضائب أينام وجبت ويف الوقت املناسب .ولن نساعد اآلخرين عن ٍ
قصد عىل التهرب من دفع
الرضائب يف أي شكل من األشكال ،كام أننا لن نتغاىض عن رشكائنا التجاريني يف حال قيامهم بذلك .ويتضمن التهرب
الرضيبي عدم دفع الرضائب أو دفع ما هو أقل من املطلوب بشكل متعمد وعىل نح ٍو احتيايل.
نحن ال نس ّهل التهرب الرضيبي من قبل اآلخرين وال نأخذ أي خطوات متعمدة ملساعدتهم يف هذا الشأن مبا يف ذلك
"غض الطرف" عن هذا التهرب .كام أننا ال نورط أنفسنا عن ٍ
عمد يف التهرب الرضيبي يف أي مكان حول العامل .يرجى
ّ
الرجوع إىل سياسة مكافحة تسهيل التهرب الرضيبي.
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الرتكيز عىل العميل

إننا رشكاء نحظى باالحرتام والثقة يف كل ما نقوم به.
نُق ِّدم العمل الق ّيم إىل العمالء من خالل جودة
املنتجات والخدمات وليس من خالل استخدام
املامرسات غري النزيهة أو الفاسدة أو غري القانونية مطلقًا.
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الرتكيز عىل العميل

نحظى كرشكاء باالحرتام والثقة يف كل ما نقوم به
نُقدِّم العمل القيّم إىل العمالء من خالل جودة املنتجات والخدمات وليس من خالل استخدام املامرسات غري النزيهة أو
الفاسدة أو غري القانونية مطلقًا.
تجاوز توقعات العمالء
إن حصولنا عىل امللكية يعني التواصل بأمانة مع العمالء وتزويدهم باملنتجات والخدمات التي تلبي أو تتجاوز
توقعاتهم .كام أننا نسعى إىل تقديم املنتجات والخدمات التي تستويف أعىل معايري للجودة .يتمثل جزء من الرتكيز
القوي عىل العميل يف الحفاظ عىل الجودة باعتبارها هدفا أساسيا والسعي باستمرار إىل التحسني.
نعمل مع رشكاء العمل وفقًا للمعايري التي نلتزم بها ونتعامل معهم بنزاهة
ننتظر من كل الجهات الخارجية التي نتعامل معها أن تشاركنا التزامنا بالنزاهة وذلك من خالل اتباع القوانني واملبادئ
املنصوص عليها يف املدونة والتعامل بطريقة أخالقية .ونحن نتعامل مع املو ِّردين والجهات الخارجية األخرى بنزاهة
ونحافظ عىل التزامنا تجاههم .كام أننا نعمل مع رشكائنا لتقديم كل ما هو جيد وق ّيم إىل العمالء.
نُقدِّ م الهدايا والوجبات وحسن الضيافة ونحصل عليها عىل النحو املسؤول
نعرف أن الرشكاء والعمالء يرغبون أحيانًا يف تبادل الهدايا وتناول الوجبات والتَمتُّع بوسائل أخرى لحسن الضيافة يف
األعامل .يجوز القيام بذلك طاملا أنه يتوافق مع سياسة الهدايا والوجبات وحسن الضيافة ،وطاملا أنه معقول وليس
مقصودًا منه التأثري بشكل غري مناسب عىل القرارات التي نتخذها أو قرارات العمالء ورشكاء األعامل.
قبل تقديم الهدايا أو وسائل ترفيه أو الحصول عليها ،نحتاج إىل التحقق من أن سياسات العمالء أو رشكاء األعامل تجيز
مثل هذا النوع من الهدايا .نحتاج أيضً ا إىل التأكد من أن تبادل الهدايا وسداد تكاليف الوجبات أو حسن الضيافة ميتثل
أي يشء ذي قيمة.
ألي نوع من الهدايا أو ّ
إىل القوانني املحلية .يف بعض البلدان ،يحظُر قبول املوظفني الحكوميني ّ
أي هدايا أو وجبات أو حسن الضيافة امل ُقدَّمة إىل اختصايص الرعاية الصحية إىل
وفضالً عن ذلك ،يجب أن متتثل ّ
السياسة الطبية لدى رشكة  Smithsحول التعامالت مع اختصاصيي الرعاية الصحية.
الرجاء االطالع عىل سياسة الهدايا والوجبات وحسن الضيافة للحصول عىل املزيد من املعلومات.

السيناريو

س :سوف يحرض جوزيف مؤمت ًرا للصناعة خارج املدينة يوم الجمعة
وسوف يعود يوم السبت .وقد عرض البائع الذي اقرتب موعد تجديد
رضا يف مقابلة التجديد لعب
عقده عىل جوزيف ،الذي سوف يكون حا ً
جولة باهظة التكلفة يف لعبة الجولف وذلك يف منتجع الجولف االستثنايئ
يوم السبت قبل أن يغادر .وألن هذا سوف يحدث يف غري ساعات عمل
جوزيف ،هل يحق له قبول هذا العرض؟
ج :ال .يجب أن نَتج َّنب شبهة حدوث تأثري محتمل وال نقبل أبدًا وسائل
الرتفيه باهظة التكلفة يف ظل هذه الظروف .عند عدم التأكد ما إذا كان
قبول الهدية أو وسيلة الرتفيه أو منحهام أم ًرا معقوالً ،قم بالرجوع إىل
سياسة الهدايا والوجبات وحسن الضيافة أو قم بطلب التوجيه من املدير
أو مكتب األخالقيات واالمتثال.

الهدايا والوجبات وحسن الضيافة
• يجب أن يتم تعويض الهدايا والوجبات وحسن الضيافة
واحتسابها وتسجيلها بشكل دقيق ومناسب يف مس ِّجل
الهدايا إذا اقتضت السياسة ذلك.
• نستخدم أيضً ا ُمس ِّجل الهدايا لتسجيل
كل الهدايا التي تتخطى الحد املنصوص عليه
يف سياسة الهدايا والوجبات وحسن الضيافة.
• إننا ال مننح أو نقبل مطلقًا الهدايا النقدية أو ما يعادلها
نقدًا (عىل سبيل املثال ،الشيكات وبطاقات الهدايا،
وبطاقات الخصم والقسائم والكوبونات ورقاقات األلعاب).
• ال مننح أو نقبل مطلقًا الهدايا أو الوجبات أو
حسن الضيافة التي ميكن اعتبارها رشوة.
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السيناريو
س :لدى ساندرا عميل واشتبهت يف أنه رمبا يشرتي إلرساله إىل دولة
تخضع للعقوبة .وقد أرص العميل عىل أن هذا املنتج للمستخدم النهايئ
يف دولة ال تخضع للعقوبة ،لكن ساندا كانت لديها شكوك .ال تريد
ساندرا إزعاج العميل وخسارة األعامل .ماذا ينبغي لها أن تفعل؟
ج :يجب أن تتأكد ساندرا أن املنتج لن ينتهي به املطاف يف بلد تخضع
للعقوبات أو محظورة دون الحصول عىل املوافقات أو الرتاخيص املناسبة
حتى لو كان هذا يعني احتامل املخاطرة بالنشاط التجاري مع العميل.
يجب أن تقوم ساندرا بالتواصل مع موظف االمتثال التجاري لديها
ملساعدتها يف فهم الخيارات .يجب أن ترجع أيضً ا إىل سياسة نُظم مراقبة
الصادرات والواردات.

السيناريو
س :تلقّى راهول للتو طلبًا رسي ًعا من عميل تربطه به عالقة طويلة
األمد لطلب منتج ويشعر بالقلق بشأن احتاملية تطلب هذا املنتج
لرخصة تصدير .وهو يعرف من تجاربه السابقة أن الحصول عىل الرخصة
يستغرق أحيانًا عدة أسابيع أو أكرث .وهو أيضً ا متأكد جدًا أن أحدا لن
يالحظ ذلك إذا تم شحن املنتج دون الرخصة .يحتفظ العميل بسمعة
طيبة لدى رشكة  Smithsمنذ سنوات ،ولكن معروف عنه جيدًا أنه ال
يتسامح يف تأخريات الشحن .هل يجب أن يخاطر ويفعل ذلك؟

التمسك بالقواعد والقيود التجارية
كوننا رشكة عاملية ،فإننا نُقدِّم منتجات وخدمات حول العامل .يجب أن نقوم باتباع ال ُنظم السارية ملراقبة الصادرات
والواردات والعقوبات االقتصادية ومكافحة املقاطعة والقواعد التجارية األخرى واللوائح والسياسات واإلجراءات .يرسي
هذا أينام كنا ندير أعاملنا وكلام اشرتينا أو بعنا أو نقلنا منتجات وخدمات وتكنولوجيا وبرمجيات.
تخضع دول وأفراد ومؤسسات محددة إىل عقوبات ومقاطعات .ويُعد البيع لهم  /لها دون الحصول عىل الرتاخيص
املناسبة خرقًا للقانون وقد تكون له عواقب وخيمة عىل رشكة  Smithsوعىل األفراد املتورطني يف ذلك .حتى نتأكد
من أننا منتثل للقانون ،يجب أن نعرف دامئًا العمالء والوجهة األخرية ملنتجاتنا وإجراء الفحوصات للتأكد من أننا ال نبيع
ألي فرد ُمدرج عىل القامئة السوداء للحكومة.
ّ
ميكن أن تكون القواعد والقيود التجارية ُمعقَّدة للغاية ،وتتغري مع الوقت .إذا كانت لدينا أيّة أسئلة أو مخاوف ،يجب
أن نطرح األسئلة عىل موظف االمتثال التجاري لدى رشكة  Smithsأو فريق االمتثال التجاري الدويل يف الفريق
القانوين لدى .Smiths Group
ملزيد من املعلومات ،الرجاء مراجعة سياسة نُظم مراقبة الصادرات والواردات.
االمتثال للوائح الرشاء الحكومية
نحظى كرشكاء بتقدير عمالء الحكومة ألننا نتبع لوائح وسياسات الرشاء كلها بحذافريها .يجب أن يكون األفراد
املسؤولون عن العالقات مع عميل الحكومة عىل دراية بالقوانني واللوائح التي يتم تطبيقها عند تنفيذ األعامل مع
الحكومة ،وتوخّي املزيد من الحرص للتأكد من أننا منتثل لكل املتطلبات .كام أننا نُقدِّم املعلومات الدقيقة والكاملة
إىل عمالء الحكومة يف كافة األوقات .إذا كانت لدينا أيّة أسئلة أو مخاوف ،يجب أن نتحدث إىل الفريق القانوين
لدى .Smiths

ج :بالطبع ال .هناك عقوبات كبرية قد يتم فرضها عىل راهول ورشكة
 Smithsبسبب انتهاك قوانني التصدير .إن راهول مسؤول أمام رشكة
 Smithsوالعميل يف القيام مبا هو صائب يف كل مرة والحصول عىل
كل تراخيص التصدير الالزمة .إذا كانت لديه أيّة أسئلة ،فيجب أن يطرح
أسئلته عىل موظف االمتثال التجاري أو فريق االمتثال التجاري الدويل يف
الفريق القانوين لدى  Smiths Groupويرجع إىل سياسة نُظم مراقبة
الصادرات والواردات.
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الشغف

نتعلم ونبتكر م ًعا لتحقيق الريادة والفوز.
نفوز باالبتكار والعمل الجاد واإلخالص.
ولكن جز ًءا من شغفنا يتمثل يف تحقيق النجاح ويف الوقت ذاته تحقيق النفع لآلخرين أيضً ا.
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الشغف

إننا نتعلم ونبتكر سويًا لتحقيق الريادة والفوز
نفوز باالبتكار والعمل الجاد واإلخالص .ولكن جز ًءا من شغفنا يتمثل يف تحقيق النجاح ويف الوقت ذاته تحقيق النفع
لآلخرين أيضً ا.
حامية البيئة التي نعمل فيها
إننا حريصون عىل حامية بيئتنا .فنحن نسعى إىل خفض البصمة البيئية والتقليل من استخدام املوارد البيئية وإعادة
استخدامها واستعادتها وإعادة تدويرها حيثام أمكن ذلك.
املشاركة يف النشاط السيايس املناسب
ندرك أهمية اشرتاك رشكة  Smithsبشكل مبارش مع الحكومات وبشكل غري مبارش من خالل االتحادات التجارية
والهيئات الصناعية األخرى حول املوضوعات التي تُهم رشكة  .Smithsيجب أن تتم مناقشة التعامالت املبارشة مع
أي أنشطة سياسية نيابةً
الحكومات أو الوكاالت الحكومية مع فريق العالقات الحكومية .وال يجوز أن نشرتك كأفراد يف ّ
عن رشكة  Smithsأو نجعل إسم رشكة  Smithsيقرتن بأي نشاط أو حزب أو ترشيح سيايس.
دعم املجتمعات واملشاركة يف األنشطة الخريية عىل النحو املناسب
تفخر رشكة  Smithsبتقديم اإلسهامات إىل املجتمعات التي نعمل بها .وفضالً عن تقديم الفرص التوظيفية ولعب
دور مفيد يف االقتصاديات املحلية ،نسعد بدعم مشاركة املجتمع من خالل العطاء الخريي واألنشطة التطوعية
والتعليمية.
كام أننا ندعم املنظامت الخريية واملؤسسات املختارة والتي تُعزز تط ّور املجتمع من خالل تحسني التعليم والصحة
والرعاية االجتامعية أو البيئة .يرتكز هذا الدعم بشكل رئييس عىل املرشوعات املحلية للعمليات التي نقوم بها أو
املتصلة بالصناعات التي نشارك فيها.
نؤدي عملنا بشغف
نتفهم أن لنا دور هام نلعبه يف رشكة  Smithsونبذل قصارى جهدنا كل يوم لتلبية التوقعات أو تخطيها.
إحرتام سمعة Smiths
أي سلوك أو ترصف قد يتسبب يف إلحاق الرضر بسمعة رشكة .Smiths
ال نشرتك مطلقًا يف ّ

عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،نفعل ذلك بطريقة مسؤولة .تُحدد سياسة وسائل التواصل االجتامعي لدى

 Smithsرشوط الستخدام وسائل التواصل االجتامعي يف الظروف التي نعتزم فيها نرش مواد متعلقة برشكة Smiths
أو حيث يبدو واض ًحا من خالل املنشورات أننا موظفون لدى رشكة .Smiths

رص ًحا لنا بالتحدث نيابة عن رشكة  ،Smithsال
إذا قامت وسائل اإلعالم أو قام املستثمرون باالتصال بنا ،فام مل يكن ُم ّ
يجوز أن نجيب عىل األسئلة مطلقًا أو نرد عىل طلبات الحصول عىل املعلومات .يجب أن نعيد إرسال األسئلة وطلبات
الحصول عىل املعلومات عىل الفور إىل مدير عالقات املستثمرين لدى  Smithsأو إدارة أو فريق االتصاالت لدى
 ،Groupحسب االقتضاء.
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اإلبالغ وطرح األسئلة

تذكَّر ،املدير هو خط الدعم األول لدينا .يجب أن يحافظ
املديرون وأعضاء فرق اإلدارة املحلية عىل سياسة فتح
األبواب ويجب أن يتم النظر إليهم باعتبارهم مصد ًرا ذا
قيمة لإلجابة عىل األسئلة أو تقديم الدعم.
فضالً عن ذلك ،لدينا العديد من األبواب األخرى للحصول
عىل إجابات أو اإلبالغ عن املخاوف:
•
•
•
•
•

إدارة املوارد البرشية املحلية
مديرو أقسام املوارد البرشية
الفريق القانوين لدى Smiths Group
مكتب األخالقيات واالمتثال
خط اإلبالغ ()speakout@smiths.com

قد تقوم باإلبالغ عن مشكلة أخالقية دون ذكر اسمك من خالل
خط اإلبالغ.

قم باستخدام مصادرنا لإلبالغ عن املخاوف
وطرح األسئلة
طرح األسئلة واإلبالغ عن املخاوف
نفعل ما هو صائب ،يف كل مرة ،وليس فقط حني يكون األمر مناسبًا .ومع ذلك ،فإن معرفة ما هو الصواب الذي
يجب علينا أن نفعله ،ليس باألمر السهل دامئًا .إذا رأينا شيئًا ال يبدو صحي ًحا أو ال ميتثل إىل هذه املدونة أو القيم
التي نتمسك بها  -يجب أن نقوم باإلبالغ عن ذلك عىل الفور .هذا هو سبب توفري مصادر لإلبالغ عن املخاوف وطرح
األسئلة والتحقيق يف املخاوف .من خالل اإلبالغ ،ميكننا تج ُّنب اإلرضار برشكة  Smithsوالزمالء .تلتزم قيادة Smiths
ألي نوع من أنواع االنتقام نتيجة إلبالغه ،وأنه يتم التحقيق يف كل
أي فرد يقوم باإلبالغ ال يتعرض ّ
بالتحقق من أن ّ
التقارير بشكل دقيق.
بأي مصدر من مصادر اإلبالغ ،سوف يتم التعامل مع البالغات التي تُقدِّمها برسية قدر املستطاع
حني تقوم باالتصال ّ
وسوف تقوم الرشكة بالتعامل مع أيّة أسئلة أو مشكالت قمت باإلبالغ عنها عىل النحو األمثل وعىل الفور.
يتم التحقيق يف كل التقارير وحلها عىل النحو األمثل وعىل الفور استنادًا إىل الظروف واملعلومات املتاحة.
أي خوف من االنتقام .إذا كنت تشعر بأن هناك
تذكّر أيضً ا أننا دامئًا ما نطرح األسئلة ونقوم باإلبالغ عن املخاوف دون ّ
إجراءات انتقاميه تجاهك ،أو بلغك أن هناك إجراءات عقابية محتملة ،فيجب أن تقوم عىل الفور باالتصال بقسم
املوارد البرشية أو مكتب األخالقيات واالمتثال لدى رشكة .Smiths
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