مدونة القواعد
للموردين 2022

SMITHS GROUP PLC

مدونة القواعد األخالقية للموردين
إن تاريخ شركة  Smithsالبالغ  170عا ًما من االبتكار الرائد
مصدر فخر لنا وكذلك سمعتنا الراسخة في أداء األعمال بنزاهة.
دورا حاس ًما
تؤدي مجموعتنا الواسعة من شركاء سلسلة التوريد
ً
في نجاحنا وفي الحفاظ على سمعتنا المرموقة .نحن ملتزمون
بأداء األعمال بأمان واستدامة وقانونية ووفقًا ألعلى معايير العمل
واألخالق .يتوجب علينا جميعًا احترام مدونة القواعد األخالقية
للموردين ودعم بعضنا البعض لنحسن معاييرنا وأداءنا باستمرار
ولمواصلة إرساء األسس الراسخة لسمعتنا.
شكرا لمساهمتك في تكريم هذه المدونة .نحن نقدر شراكتك
ً
والتزامك بأداء األعمال على أكمل وجه ونحن ممتنون لك
لتقديم دعمك ومساهمتك في نشاطنا التجاري وسمعتنا.
إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن مدونة القواعد للموردين أو
المعايير المنصوص عليها فيه ،الرجاء التوجه بالسؤال إلى
جهة االتصال لدى  Smithsأو أحد أعضاء فريق
 Ethics & Complianceالتابع لشركة .Smiths
بول كيل
المدير التنفيذي
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الحفاظ على سالمة الناس
تأتي الصحة والسالمة على رأس
أولوياتنا .نحن نهدف أينما نعمل على
توفير أماكن عمل خالية من خطر
التعرض لإلصابات من أجل موظفينا
وزائري منشآتنا .نحن نؤدي ذلك من
خالل تنفيذ معايير الصحة والسالمة
على مستوى فرقنا وممارسة األنشطة

لتحسين ثقافة السالمة والسلوكيات وتقليل
المخاطر .من المطالب والمتوقع من
موردينا الحفاظ على بيئة عمل صحية
وآمنة لموظفيهم وعمالئهم وزوارهم
وتنفيذ النظم اإلدارية الفعالة والحفاظ
عليها من أجل فهم مخاطر الصحة
والسالمة وإدارتها والحد منها.

االحترام المتبادل كقيمة أساسية في شركة SMITHS
ممارسات التوظيف العادل وحقوق
اإلنسان .شركة  Smithsملتزمة باحترام
معايير حقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا
في الدول التي تمارس فيها أنشطتها.
كما هو موضح في سياسة حقوق اإلنسان
المتوفرة هنا ،نحن نركز على احترام
حقوق اإلنسان في أماكن العمل والتشجيع
على هذه المبادئ في سلسلة التوريد.
يجب على موردينا احترام حقوق اإلنسان
لموظفيهم وغيرهم في العمليات واألنشطة
التجارية التي يؤدونها لشركة .Smiths
كما يجب على موردينا االمتثال لجميع
القوانين واللوائح المعمول بها في العمل
والتمسك بجميع حقوق اإلنسان وقوانين
العمل ال ُمعترف بها دوليًا (بما في ذلك
المنصوص عليها في المبادئ اإلرشادية
لألمم المتحدة) في الدولة التي يؤدون فيها
عملياتهم .نحن نطالب موردينا باالمتثال
لسياسة حقوق اإلنسان الخاصة بنا
وبالحرص على أن أفراد سلسلة تورديهم
يحذون حذوهم.
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المعاملة اإلنسانية في مكان العمل .من
الضروري أن يعامل الموردون جميعًا
موظفيهم بكرامة واحترام وأن يخلو مكان
العمل من أي شكل من أشكال المعاملة
القاسية أو الالإنسانية ،بما في ذلك اإلكراه
العقلي أو الجسدي والتنمر والتحرش (بما
في ذلك التحرش الجنسي) والتخويف
واالنتقام واالعتداء اللفظي.
التنوع .ينبع كل من قوتنا ونجاحنا من
تنوع الفكر والنهج والخبرة والمنظور
الذي يأتي به كل منا .يعكس هذا التنوع
الخلفيات والثقافات المختلفة التي ننحدر
منها .نحن نتوقع من موردينا توظيف
موظفيهم واختيارهم وترقيتهم بنا ًء
على مؤهالتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم
وسلوكياتهم فقط .يجب على موردينا
االمتثال لقوانين مكافحة التمييز المعمول
بها عند اتخاذ القرارات المتعلقة
بالتوظيف.
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تطالب شركة  Smithsمورديها بعدم
التورط في الممارسات التمييزية أو
المتحيزة أو دعمها فيما يتعلق بالتوظيف
واألجر وتوفير التدريب والترقية وإنهاء
العقود والتقاعد.
القضاء على العمل القسري/غير
الطوعي .الموردون مطالبون بمساعدتنا
على القضاء على أي شكل من أشكال
العمل القسري أو غير الطوعي في
سالسل التوريد .تماشيًا مع سياسة حقوق
اإلنسان الخاصة بنا ،يجب على الموردين
عدم التورط في االتجار غير المشروع
بالبشر أو التحريض عليه أو استخدام
أي شكل من أشكال العبودية أو العمل
القسري أو االستعبادي أو المسخر أو غير
الطوعي في السجن أو إخضاع العمال
ألي شكل من أشكال اإلجبار أو االستغالل
أو اإلكراه الجسديين أو الجنسيين
أو النفسيين.

القضاء على عمل األطفال .يجب على
موردينا االمتناع عن توظيف األشخاص
دون سن السادسة عشرة لتنفيذ األعمال
عا
ذات الصلة بشركة  Smithsامتنا ً
كليًا .إذا كان المورد أو قانون أي بلد
َّ
يوظف فيه شخص ما قد
من المقرر أن
وضع حدًا عمريًا قدره  16عا ًما ،فيجب
مراعاة هذا الحد .تتوقع شركة Smiths
من الموردين أن يتخذوا خطوات معقولة
للتحقق من سن العامل قبل أن يبدأ العمل.
عند توظيف أشخاص تحت سن الثامنة
عشرة ،يجب أال يضطلعوا بأي عمل خطر
أو ضار عقليًا أو جسديًا أو اجتماعيًا أو
أخالقيًا أو يعيق تعليمهم.
الحق في األجر المعيشي .تطالب شركة
 Smithsمورديها بعدم دفع أجور
لموظفيهم تقل عن الحد األدنى الذي تنص
عليه القوانين المعمول بها وأن يقدموا
المزايا التي يفرضها القانون .يجب دفع
األجور وفقًا ألحكام التوظيف التي تنطبق
على ذاك الشخص .يجب عدم اقتطاع
األجر كتدبير تأديبي أبدًا.
الحق في ساعات العمل المعقولة
واإلجازة .يجب أن يطاوع موردو
شركة  Smithsالقوانين المعمول بها
بشأن ساعات العمل والعمل اإلضافي
واستحقاقات العطالت وأن يراعوا جميع
فترات الراحة التي يفرضها القانون
المعمول به.
الحرية النقابية .تحترم شركة Smiths
حقوق موظفيها في الحرية النقابية .نحن
نطالب موردينا باالمتثال للقوانين المعمول
بها بشأن حقوق الموظفين في الحرية
النقابية وتشكيل المنظمات العمالية أو
المنظمات العمالية األخرى و/أو تقديم
التماس جماعي إلى رب العمل بشأن
شروط التوظيف وظروف العمل.
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المفاوضة الجماعية.
نحن نطالب موردينا بممارسة المفاوضات
بحسن نية مع أي نقابة أو منظمة عمالية
معتمدة و ُمعترف بها قانونًا أو أي ممثل
آخر للموظفين بشأن شروط التوظيف
وظروف العمل األخرى .باإلضافة إلى
ذلك ،نتوقع من الموردين عدم التورط في
أي ممارسة عمل غير عادلة أو دعمها
أو أي سلوك آخر يهدف إلى ترهيب أي
موظف أو إكراهه على التورط في أنشطة
محمية قانونًا تتعلق بأي مفاوضة جماعية
أو إجراء عمل جماعي.
إدارة مخاطر العنف في مكان العمل .يجب
أن يتبع موردونا سياسة واضحة وفعالة
لمكافحة العنف في مكان العمل.
الخصوصية .نحن نطالب موردينا باحترام
المعلومات الشخصية التي قد يستلموها
كجزء من عالقتنا التجارية وحمايتها.
كما يتوجب على موردينا االمتثال
لقوانين الخصوصية وأمن المعلومات
والمتطلبات التنظيمية المعمول بها عند
جمع المعلومات الشخصية وتخزينها
ومعالجتها ونقلها ومشاركتها .باإلضافة
إلى ذلك ،في حالة أن موردينا يعتمدون
على التكنولوجيا في تسليم خدماتهم إلينا،
نحن نتوقع منهم وضع ضوابط األمن
السيبراني المناسبة والمداومة على برنامج
أمن سيبراني فعال الكتشاف الهجمات
السيبرانية وإدارتها وتسويتها إذا كانت
تؤثر في تقديم الخدمات لنا.
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من المطالب والمتوقع
من موردينا عدم
توظيف موظفين دون
سن السادسة عشرة

أداء األعمال على أكمل وجه
إن االمتثال للقانون
هو الحد األدنى من المتطلبات األساسية
في مدونة أخالقيات العمل .موردونا
مطالبون كحد أدنى باالمتثال لجميع
القوانين واللوائح والتوجيهات القانونية
المعمول بها وكافة االلتزامات الواردة
في أي عقد لديهم معنا .يشمل ذلك
جميع القوانين المعمول بها بشأن مكافحة
الفساد ومكافحة المنافسة والتجارة واألمن
الصحي والبيئة وحقوق اإلنسان ومعايير
العمل وأي قوانين تنظم
معامالتنا التجارية .يتوجب كذلك على
موردينا الحرص على أن موظفيهم
ومقاوليهم ووكالئهم ومورديهم واألطراف
األخرى العاملة نيابة عنهم يعملون
وفقًا للقوانين المعمول بها والمعايير
المنصوص عليها في مدونة القواعد
للموردين والتزاماتهم التعاقدية تجاه شركة
 .Smithsمن المطالب والمتوقع من
موردينا إجراء الفحوص النافية للجهالة
على مورديهم
من خالل فحص المخاطر المتعلقة
بالرشوة والفساد واالمتثال التجاري
ومخاطر حقوق اإلنسان ،وكذلك إدراج
الشروط واألحكام المالئمة في عقود
التوريد للحرص على تلبية هذه المتطلبات
تلبية متسلسلة عبر سلسلة التوريد.

الرشوة والفساد غير مقبوليْن على
اإلطالق ولن تتسامح شركة Smiths
معهما أبدًا .من المطالب والمتوقع من
موردينا التمسك بالسلوك األخالقي في
جميع التعامالت التجارية واالمتثال
لقوانين مكافحة الرشوة والفساد ووضع
النظم والضوابط المالئمة لتفادي الرشوة
والفساد .يجب على فريق عمل المورد أال
يعرض الرشوات أو يعد بها أو يعطيها أو
يطالب بها أو يقبلها (وأال يتسامح مع دفع
اآلخرين للرشوات أو قبولهم بها) للحصول
على عمل أو االحتفاظ به أو منحه أو
أي ميزة أخرى .تمنع شركة Smiths
موظفيها ومورديها الذين يمارسون أنشطة
تجارية تتعلق بشركة  Smithsمن إجراء
المدفوعات التسهيلية .يُمنع منح الهدايا
والوجبات والضيافة للتأثير بشكل غير
الئق على القرارات المتعلقة بالعمل أو إذا
كان من الممكن أن تعطي هذا االنطباع.
نفضل أال يهدي موردونا الهدايا لموظفينا.
نحن نتبع سياسة صارمة بشأن الهدايا
والوجبات والضيافة قد تتطلب من موظفينا
رفض الهدايا والدعوات .يُمنع على
موظفينا طلب الهدايا والوجبات والضيافة
من أي شخص ويجب أال يجد موردونا
لزا ًما عليهم أن يقدموا الهدايا والوجبات
والضيافة لموظفي شركة Smiths

(إذا طلب موظفونا الهدايا أو الوجبات أو
الضيافة ،الرجاء اإلبالغ عن ذلك عبر نظام
 Speak Outالمشار إليها أدناه).
ينشأ تضارب المصالح عندما تعيق
المصالح الشخصية قدرة الموظف على
اتخاذ قرار عمل منصف تجاه صاحب
العمل (شركة  Smithsأو موردنا).
يمكن لتضارب المصالح ،أو االنطباع
بوجود تضارب في المصالح ،أن يقوض
سمعتنا وسمعة موردينا ولذلك يجب
التعامل معه بعناية .يجب أن يبلغ موردونا
فورا بأي تضارب
شركة ً Smiths
محتمل قد ينشأ في شراكتنا وسوف
نصنع صنعهم.
تقع مكافحة االحتكار والمنافسة العادلة
في صميم االقتصاد المزدهر .شركة
 Smithsملتزمة بتكريم جميع قوانين
مكافحة االحتكار والمنافسة ذات الصلة.
نطالب موردينا بالقيام بنفس الشيء وأال
يتورطوا في أي سلوك ينتهك قوانين
مكافحة االحتكارً .
مثل ،يجب على
موردينا عدم التآمر مع المنافسين لتحديد
األسعار أو التالعب بالعطاءات أو
تخصيص العمالء أو األسواق أو تبادل
المعلومات الحساسة تجاريًا الحالية أو
الحديثة أو المستقبلية.

يُمنع منح الهدايا والوجبات والضيافة للتأثير بشكل غير الئق
على القرارات المتعلقة بالعمل أو إذا كان من الممكن أن تعطي
هذا االنطباع.
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يجب االمتثال لقوانين
التجارة الدولية دائ ًما.
يجب االمتثال لقوانين التجارة الدولية

دفع الضرائب (مثل ضرائب الشركات

دائ ًما .نحن نتوقع من موردينا االمتثال

وضرائب المبيعات ورسوم االستيراد

اللتزامات التصدير واالستيراد المعمول

والتصدير والتعريفات) .تلتزم شركة

بها واللوائح المكافِحة للمقاطعة
االقتصادية والعقوبات االقتصادية

 Smithsبدفع ضرائبها وال تتسامح
مطلقًا مع التهرب الضريبي وتسهيل

والقوانين واللوائح والسياسات

التهرب الضريبي ،بما في ذلك التورط

واإلجراءات التجارية المعمول بها

المتعمد وغير النزيه في التهرب الضريبي
ً
عميل
في أي مكان في العالم (سوا ًء كان

األخرى في الدولة التي يمارسون فيها
أنشطتهمً .
مثل ،عند بيع المنتجات
أو الخدمات أو التكنولوجيا أو برامج
الكمبيوتر أو البيانات الفنية أو نقلها أو
مشاركتها على أيدي شركة  Smithsو/
أو موردنا أو إليهما أو معهما.
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ً
مقاول أم
أم موردًا أم مزود خدمة أم
ً
وكيل أم حكومة أم هيئة عامة أم مستشار

أم أي شخص آخر) أو مساعدة طرف
ثالث عليه .يتوجب على موردينا
احترام هذا االلتزام.
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ممارسة الضغط .يخضع التعامل مع
الوكاالت الحكومية وتعيين جماعات
الضغط وتقديم التبرعات السياسية
لقوانين صارمة .نطالب موردينا
بممارسة أنشطتهم على أسس قانونية
وبشفافية وحسن نية مع مراعاة
المخاطر األخالقية والمخاطر
المتعلقة بالسمعة.
االحتفاظ بسجالت دقيقة .من المطالب
والمتوقع من موردي شركة Smiths
االحتفاظ بدفاتر وسجالت ُمحدَّثة ودقيقة
وكاملة فيما يتعلق بأنشطتهم التجارية
مع شركة .Smiths

الحد من اآلثار البيئية لشركتنا.
التوريد الرصين
العناية بالبيئة .لمعاييرنا البيئية أهمية
حاسمة في عملياتنا وتشكل جز ًءا مه ًما
من استراتيجيتنا لتعزيز ثقافة المسؤولية.
نحن ملتزمون بممارسة األعمال بطريقة
تتسم بالمسؤولية تجاه البيئة ،مما يشمل
استخدام الطاقة والموارد الطبيعية
بكفاءة وتقليل انبعاثات غازات االحتباس
الحراري .يمكن العثور على أهدافنا البيئية
هنا .هدفنا الحد من اآلثار الضارة التي

ثاني أكسيد
الكربون

مركبات المركبات المشبعة
أكسيد
النيتروس الهيدروفلوروكربون بالفلور

الميثان

منشآت الشركة

مركبات الشركة

النطاق األول · مباشر

اقتناء السلع والخدمات

قد تُحدثها أنشطتنا ومنتجاتنا وخدماتنا
على البيئة .نحن ملتزمون بخفض صافي
انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر من
عملياتنا بحلول عام  ،2040وعام 2050
من انبعاثات النطاق الثالث (انظر الرسم
البياني أدناه) .نحن ندعم فرقة العمل
المعنية بإقرارات الذمة المالية المتعلقة
ضا باألهداف
بالمناخ .نحن ملتزمون أي ً
العلمية القائمة على انبعاثات الكربون

سداسي فلوريد ثالثي فلوريد
النتروجين
الكبريت

اقتناء الكهرباء والبخار وأجهزة التدفئة والتبريد
لالستخدام الخاص

الشركة المبلغة

السلع الرأسمالية

وحملة  Race to Zeroالتي شنتها
األمم المتحدة .نحن نتوقع من موردينا أن
يتحلوا بنفس القدر من االلتزام تجاه البيئة
وأن يمتثلوا كحد أدنى للقوانين واللوائح
البيئية ذات الصلة.

النفط واألنشطة المتعلقة
بالطاقة

النقل والتوزيع

النطاق الثاني · غير مباشر

النفايات المتولدة في
العمليات

رحالت العمل

األنشطة التمهيدية

تنقل الموظف

النطاق الثالث · غير مباشر

النقل والتوزيع

األنشطة التمهيدية

معالجة المنتجات
ال ُمباعة

استخدام المنتجات
ال ُمباعة

النطاق الثالث · غير مباشر
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األصول المؤجرة
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معالجة المنتجات ال ُمباعة
عند انتهاء صالحيتها

األصول المؤجرة

االمتيازات

االستثمارات

األنشطة التنفيذية

التوريد الرصين للمعادن .نسعى لكفالة
أن ممارسات التوريد لدينا تحمي
حقوق اإلنسان .يتوجب على موردينا
أن يحذو حذونا من خالل وضع أنظمة
وعمليات قوية والمداومة عليها للتأكد
من عدم استيراد المعادن بصورة غير
مشروعة من مناطق الصراع .نحن
نتوقع من الموردين الذين يزودون شركة
 Smithsبالمنتجات والمكونات والمواد
التي تحتوي على القصدير والتنغستن
والتنتالوم والذهب والكوبالت إجراء
الفحوص النافية للجهالة على مصادر هذه
المعادن للحرص على استيرادها على
أسس القانون المعمول به ووفقًا للمعايير
المعترف بها دوليًا .يجب على الموردين
اتباع اإلرشادات التي نشرتها منظمة

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
( )OECDبشأن الفحوص النافية للجهالة
لضمان سالسل توريد المعادن المسؤولة
من المناطق المتأثرة بالنزاع والمعرضة
للخطر (".)"CAHRAs
المنتجات المستدامة .تلتزم شركة
 Smithsباإلشراف المسؤول على
المنتجات وتزويد عمالئنا بالمنتجات
والخدمات المستدامة .في المقابل ،نتوقع
من موردينا توفير منتجات وخدمات
مستدامة مع مراعاة تقييمات دورة الحياة
وتقليل المواد الخطرة والمواد الخام ومواد
التعبئة حيثما كان ذلك آمنًا وعمليًا.
نطالب موردي منتجات Smiths
االمتثال للتوجيه – IEC 62474

بيان المواد للمنتجات الصادرة عن
الصناعة الكهروتقنية ولها .يجب أن
يزود الموردون شركة  Smithsبجميع
السجالت الالزمة التي تثبت امتثال المواد
و/أو السلع للتوجيه IEC 62474
بسرعة .باإلضافة إلى ذلك ،يتوجب على
الموردين توفير بيانات المواد عند الطلب.
من واجب شركة  Smithsإثبات أن
منتجاتها واستخدامها لمواد معينة يتوافق
مع القوانين (بما في ذلك القوانين البيئية)
والمعايير الدولية .يتوقع من الموردين
تقديم المعلومات (بما في ذلك بيانات
المواد) المستحقة من شركة Smiths
بسرعة حتى نتمكن من إثبات االمتثال
لتلك القوانين والمعايير.

االلتزام بالجودة
يجب أن يعمل موردونا معنا يدًا بيد
لتلبية معايير الجودة التي يتوقعها الزبون
وضمان القيم وحسن التوقيت عبر سلسلة

التوريد .نتوقع من موردينا الحرص
على أن المنتجات تستوفي معايير
الجودة المعمول بها ووضع عمليات

ضمان الجودة الكتشاف العيوب واتخاذ
اإلجراءات التصحيحية.

رعاية األصول الفكرية والمادية لبعضنا البعض
في مدونة أخالقيات العمل نحن ملتزمون
بحماية المعلومات واألصول الفكرية وأي
أصول أخرى تنتمي لموردينا واألطراف
الثالثة األخرى .من المطالب والمتوقع
من موردينا أال يفصحوا
مطلقًا عن أي
معلومات
غير عامة
(بما في ذلك
البيانات الشخصية
لموظفي شركة
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 )Smithsتتعلق بشركة  Smithsإلى
أي طرف ثالث باستثناء ما تأذن به شركة
Smiths؛ وأن يشاركوا المعلومات
السرية مع األشخاص الذين يحتاجون
إليها لتأدية أعمالهم فقط؛ وأن يبدوا
االحترام في كيفية استخدامهم لممتلكاتنا،
بما في ذلك المعدات التي في حوزتهم؛
وأال يستخدموا الملكية الفكرية لشركة
 Smithsمطلقًا أو يسمحوا لآلخرين
باستخدامها دون موافقة كتابية مسبقة.

استمرارية العمل
نتوقع من موردينا أن تكون لديهم خطط
الستمرارية العمل وإدارة األزمات ،بما
في ذلك التخطيط للجوائح واألمراض
المعدية .يجب أن تخضع هذه الخطط
للمراجعة واالختبار بانتظام.

باإلضافة إلى ذلك ،في حالة
أن موردينا يعتمدون على التكنولوجيا
في تسليم خدماتهم إلينا ،نحن نتوقع منهم
وضع ضوابط األمن السيبراني المناسبة
للحد من تعرضهم لمثل هذه التهديدات

والمداومة على برنامج أمن سيبراني فعال
الكتشاف الهجمات السيبرانية التي قد
تؤثر في تقديم الخدمات لنا
وإدارتها وتسويتها.

الوثائق هامة أخرى

مدونة أخالقيات العمل
لشركة SMITHS

سياسة قوانين العمل وحقوق اإلنسان
لشركة SMITHS

سياسة SPEAK OUT
لشركة SMITHS

اإلبالغ عن المخاوف
نطالب الموردين بأن يكون لديهم عملية
تم ِ ّكن موظفيهم المقاولين أو المقاولين

الذاتية وبوجود اإلجراءات التصحيحية

من الباطن أو الوكالء أو أصحاب

لتصحيح العيوب بسرعة ،فإننا نتوقع

المصلحة اآلخرين من اإلبالغ عن

من موردينا تزويد شركة  Smithsبأي

األفعال أو السلوك الذي يعتبرونه غير

معلومات مستحقة إلثبات االمتثال لمدونة

أخالقي أو غير قانوني أو ينتهك مدونة

القواعد للموردين.

القواعد للموردين .كما نطالب موردينا
باتخاذ الخطوات الفعالة لتشجيع اإلبالغ.
يجب أال يُعامل أي شخص يقدم مثل هذا
التقرير معاملة سلبية نتيجة لذلك .يجب
على الموردين التحقيق في جميع التقارير
بدقة وأن يتخذوا اإلجراءات العالجية
بسرعة إذا أُثبتت صحة التقرير.
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في حين أن موردينا مطالبون بالمراقبة

إذا اكتشف المورد أي أفعال أو سلوك
من موظف أو مقاول أو مقاول من الباطن
أو وكيل أو صاحب مصلحة آخر في شركة
 Smithsيعتبرونه غير أخالقي أو غير
قانوني أو ينتهك مدونة القواعد للموردين،
فإننا نطلب منك إبالغ جهة االتصال لدى
 Smithsبذلك أو استخدام الخط الساخن
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لإلبالغ  Speak Outإذا كنت تفضل
(عبر البريد اإللكتروني:
 .)SpeakOut@smiths.comتُعامل
جميع التقارير ال ُمرسلة إلى الخط الساخن-
 Speak Outالتابع لشركة Smiths
معاملة سرية (ما لم يطلب القانون الكشف
عنها) وتخضع للتحقيق بسرعة وبدقة .إذا
كنت تفضل (وتخضع للقوانين ذات الصلة)،
فيمكنك اإلبالغ دون الكشف عن هويتك.
يمكن االطالع على سياسة Speak
 Outلشركة  Smithsالتي تنطبق على
موظفي  Smithsوأصحاب المصلحة
هنا (أو بالطلب عبر البريد اإللكتروني
.)SpeakOut@Smiths.com

اإلبالغ

السلوك
غير األخالقي
في العمل
نحن في شركة  Smithsنأخذ قيمنا وسمعتنا على محمل
الجد .إذا أقدم أي موظف في شركة  Smithsأو أي
شركاتنا أو أحد شركائنا التجاريين على أي فعل ينتهك مدونة
القواعد للموردين أو مدونة أخالقيات العمل ،بما في ذلك
الرشوة أو الفساد أو أي مخاوف إزاء النزاهة ،فيقع على
عاتقك اإلبالغ عن ذلك إلى الخط الساخن Speak Out
التابع لشركة .Smiths

الخطالساخن  Speak Outالتابع
لشركة  Smithsهي خدمة إعداد تقارير قائمة

على البريد اإللكتروني والويب ترسل تقريرك مباشرة ً
إلى فريق  Ethics & Complianceالتابع لشركة
 .Smithsهم يتكفلون بمراجعة المخاوف ويجرون
التحقيقات حسب االقتضاء.

& ETHICS
COMPLIANCE

الخط الساخن
Speak Out
موقع الويب

speakout.smiths.com

البريد اإللكتروني

speakout@smiths.com

