فكر

قواعد التكامل والسلوك املهني
زماليئ األعزاء،

تضع  SGSالسلوك املهني نصب عينيها ويف صميم اهتامماتها .فالثقة التي نستلهمها ونحظى بها من عمالئنا ورشكائنا هي مفتاح النجاح
الذي نحققه سواء عىل مستوى الرشكة أوعىل املستوى الفردي.

وبصفتنا من رواد النشاط الذي نعمل يف مجاله ،فنحن نلزم أنفسنا بأعىل مستويات السلوك املهني .و تعد قواعد التكامل والسلوك
املهني تعبريا ً عن املبادىء التي يشرتك فيها الجميع يف كافة أنحاء  ،SGSويف مختلف األعامل واألنشطة التي نقوم بها ،وأيضا يف جميع
الرشكات التابعة واملنتسبة لنا.
من أجل تحقيق أهدافنا ،نسعى إىل جذب املوظفني األكفاء واملحافظة عليهم؛ هؤالء املوظفون الذين ميلؤهم الحامس والرغبة يف إنجاز
عملهم ويتحلون بصفات القيادة ،والعدل ،واألمانة .إننا ندرك مسؤوليتنا تجاه بعضنا البعض ،وتجاه عمالئنا من أجل التمسك مببادئ
السلوك املهني.
نحن أمناء عىل العالمة التجارية لرشكة  SGSوسمعتها ،ونسعى دوما سعياً مستمرا للدفاع عن املبادىء التي متثلها الرشكة يف السوق.
وسبيلنا يف تحقيق هذا الهدف هو آداء أعاملنا بصدق وشفافية .وكجزء من هذا االلتزام ،فإننا نشجع انتهاج ثقافة مفتوحة ،حيث ميكننا
تبادل األفكار واملعلومات ،والتامس املشورة واإلبالغ عن الشكوك والشبهات ،دون خوف من أي أنتقام.
تسمح لنا هذه القواعد بخدمة مصالح العمالء يف األسواق التي يقع أختيارنا عليها للعمل فيها ،وتوفري الفرص للعاملني لدينا ،وخلق
عوائد مالية مستدامة للمساهمني من حملة األسهم يف الرشكة.

Frankie Ng

Calvin Grieder

Chief Executive Officer

Chairman of the Board
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تعد  SGSرشكة عاملية رائدة يف مجاالت التفتيش والتحقق ،واألختبار والشهادات .وقد تأسست يف عام  ،1878إنطالقا من الحاجة امللحة
للمشرتين والبائعني إليجاد طرف ثالث مستقل يتمتع باألمانة والثقة ،وميكن األعتامد عليه يف معاينة وتقييم الشحنات .واليوم ،وبعد
أن شهدت  SGSمنوا ً وتطورا ً كبريا ً ،بعد أن اقتحمت مجاالت خربة جديدة من األعامل والتخصصات ،فهي تواصل القيام بدور الطرف
الثالث املستقل الذي يتمتع بالحرفية ،وميكن األعتامد عليه من قبل التجار ،واملنتجني ،واملستهلكني والحكومات عىل حد سواء.
يعتمد نجاح  SGSعىل الثقة التي تكتسبها يوما بعد يوم من العمالء ،واملوظفني ،واملساهمني ومن املجتمعات املحلية والتي تقوم بتنفيذ أعاملها.
تم اكتساب هذه الثقة من خالل الجهود الجامعية ألجيال متعاقبة من موظفي  .SGSتهتم  SGSوتعمل عىل املحافظة عىل هذه الثقة
من خالل االلتزام بقواعد التكامل والسلوك املهني.
تطبيق قواعد التكامل والسلوك املهني
ترسي قواعد التكامل والسلوك املهني عىل جميع العاملني ،واملسؤولني واملديرين برشكة  SGSوالرشكات املنتسبة لها .كام ترسي أيضا عىل كافة املقاولني
واالستشاريني ،والعاملني لحسابهم الخاص ،والرشكاء يف املشاريع املشرتكة ،والوكالء ،واملتعاقدين من الباطن وأي شخص يترصف بالنيابة عن ،أو ميثل SGS
باإللتزام بكافة جوانب قواعد التكامل والسلوك املهني هذه ،حيث أنها ال تقترص عىل موظفي  SGSفقط.

ماهية قواعد التكامل والسلوك املهني
تعد من املسؤوليات الشخصية لكل موظفي  SGSقراءة وفهم قواعد التكامل والسلوك املهني واأللتزام بالتمسك مببادئها .يجب عىل املوظفني املشاركة يف
التدريب الدوري الذي تجريه  SGSعىل مبادئ السلوك املهني .كام يجب عىل املوظفني ممن لهم دورا ً إدارياً من التأكد من حصول جميع العاملني اآلخرين
التابعني لهم عىل التدريب املقرر ،واستيعابه متاما ،وأنهم قادرون عىل األلتزام بقواعد التكامل والسلوك املهني.

طلب املشورة والنصيحة
تنتهج  SGSثقافة تسمح بإثارة قضايا السلوك املهني واملامرسات املهنية السليمة ومناقشتها علنا واإلبالغ عن أي مخالفات أو أنتهاكات .وتوفري التوجيه
والدعم ملساعدة املوظفني عىل فهم قواعد التكامل والسلوك املهني ،ومساعدتهم عىل أتخاذ القرار الصائب عند مواجهة أزمة أو موقف أخالقي.

ال أنتقام عىل خلفية بالغات حسنة النية
يتم تشجيع املوظفني للحديث واإلبالغ عن أي مخاوف أو شكوك تتضمن انتهاكاً لقواعد التكامل والسلوك املهني.و تؤكد  SGSعىل عدم تعرض أي شخص
ألي نوع من األنتقام أو ألي عواقب معاكسة نظري ما قام به من أعامل يسعى من ورائها التامس املشورة أو اإلبالغ عن أنتهاك لقواعد التكامل والسلوك
املهني .ينتج عن تعرض أي موظف لالنتقام أو إجراء تأديبي نظري قيامه باإلبالغ بحسن نية عن أي أنتهاك لقواعد التكامل والسلوك املهني.

ثقافة قواعد التكامل والسلوك املهني

مبادئ التكامل والسلوك املهني لـرشكة SGS

• الثقة :هي واحدة من أغىل وأنفس األصول التي منتلكها ،وهي أساس العالمة التجارية للرشكة وأسباب شهرتها التجارية .يعتمد العمالء عىل نزاهة .SGS
وهذه الثقة بحاجة إىل رعاية وحامية يوما بعد يوم ،إذ ميكن أن تتعرض للخطر يف أي لحظة.
• األمانة والشفافية :يف كل ما نقوم به من أعامل ،علينا أن نكون صادقني مع أنفسنا ،ومع عمالئنا وزمالء العمل .ال تربير ،تحت أي ظرف من الظروف،
للكذب أو للخداع أو االفتقار إىل األمانة.
• تحمل املسؤولية :قد يرتتب عىل أي عمل من أعاملنا أو إهامل من جانبنا بعض العواقب .ونحن نتحمل نتيجة هذه العواقب الناتجة عن خياراتنا وال
نلقي باللوم عىل اآلخرين.
• التحيل مببادئ وأخالقيات العمل :نؤمن بالعمل يف إطار أخالقي ،وبإنصاف مع احرتام اآلخرين.و نسرتشد مببادئنا ومبعايري العمل وقواعد التكامل والسلوك
املهني عند أتخاذ قراراتنا ،وليس عن طريق الخيارات الطوعية أو وفقا للتفضيالت الشخصية.
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أسأل نفسك األسئلة الصحيحة
•
•
•
•
•
•

هل هناك شك يف عدم قانونية أسلوب تنفيذ عمل ما ،أو هل يتسم هذا األسلوب بسلوكيات غري أخالقية؟
كيف يبدو األمر إذا ما تم نرش هذا القرار يف صحيفة ما ،أو إذا ما تحدثت عنه إىل أرسيت وأصدقايئ؟
هل يتضمن أسلوب تنفيذ العمل املقرتح أي كذب أو تضليل؟
هل ميكن ألسلوب تنفيذ العمل املقرتح تعريض السالمة الشخصية أو صحة اآلخرين للخطر؟
هل ميكن ألسلوب تنفيذ العمل املقرتح إلحاق الرضر برشكة  SGSأو التأثري سلباً عىل سمعتها؟
هل تتمتع الصفقة الجاري تنفيذها بغرض تجاري مرشوع؟

إذا أخفق أسلوب العمل املقرتح يف أي من هذه االختبارات ،يجب عليك التامس املشورة وإعادة النظر يف قراراك.

عدم السامح بأي انتهاكات
أي مخالفة لقواعد التكامل والسلوك املهني ،مهام كانت صغرية ،ميكن أن ترض بسمعة  SGSوعالمتها التجارية ،وال يسمح بها عىل اإلطالق.و ينتج عن أي
مخالفة لقواعد السلوك ،إتخاذ اإلجراءات التأديبية ،مبا يف ذلك إنهاء الخدمة؛ وتصل إىل املالحقة الجنائية يف حاالت االنتهاكات الجسيمة.

التامس التوجيه أو اإلبالغ عن الشبهات واملخاوف

يف حالة الشك يف مضمون قواعد التكامل والسلوك املهني ،يجب عىل املوظف أن يناقش مديره املبارش أو إدارة املوارد البرشية أو الشئون القانونية برشكة
 .SGSاملوارد القانونية الخاصة برشكة  SGSمتوفرة عىل الشبكة الداخلية .وللموظف أيضا أن يناقش الحدث الخاص بقواعد التكامل والسلوك املهني مع
املراجعني الداخليني بالرشكة.
يف حالة تعذر أو صعوبة قيام املوظف برفع مخاوفه إىل رئيسه  /رئيسها املبارش ،أو عدم معقولية هذا اإلجراء ،فيمكن دامئاً االتصال بكبري مسؤويل اإلنضباط
يف  .SGSو ندعو ونشجع جميع املوظفني الذين منا إىل علمهم أي مخالفة أو ساورهم شك يف وقوع خرقاً لقواعد التكامل والسلوك املهني بإبالغ كبري
مسؤويل االنضباط يف .SGS
ميكن لجميع موظفي  SGSالحاليني والسابقني ،والعمالء أو املوردين ،أو أي أطراف أخرى االتصال بكبري مسؤويل االنضباط فيام يتعلق مبوضوعات مرتبطة
بقواعد التكامل والسلوك املهني عن طريق أي من الوسائل التالية:
• Post: SGS SA / to the Attention of the SGS Chief Compliance Officer / 1 place des Alpes, P.O. Box 2152, CH – 1211 Geneva 1
• integrityhelpline.sgs.com
• الهاتف أو الفاكس:
ت+41 )0( 22 739 91 00 :
ف( +41 )0( 22 739 98 81 :سيتم الرد أثناء ساعات العمل يف جنيف)
• خط املساعدة لكود التكامل والسلوك املهني لـ ( SGS: +1 800 461-9330اتصال مجاين  /خط مفتوح  24ساعة كل يوم)
خط املساعدة املخصص لرشكة  SGSيقدمه متخصص مستقل بهذه الخدمه يف التعامل مع املخاوف والشبهات املتعلقة باأللتزام بأخالقيات العمل .يف معظم
الحاالت ،يستطيع الشخص املتحدث عىل خط املساعدة لكود التكامل والسلوك املهني لرشكة  SGSمن التحدث إىل عامل التليفون وتبادل املعلومات بلغته
األم .تعامل كافة االتصاالت التي تجري عىل خط املساعدة لكود التكامل والسلوك املهني معاملة املعلومات الرسية ،ويتم رفعها إىل كبري مسؤويل االنضباط
يف رشكة  ،SGSوالذي ال يفصح عن شخصية املبلغ ،إذا طُلب منه ذلك.
يف حالة األتصال بأي من املديرين أو مسؤويل االنضباط ،أو مدير املوارد البرشية ،أو مراجع داخيل ،أو محامي يف اإلدارة القانونية لرشكة  ،SGSبخصوص
قواعد التكامل والسلوك املهني ،يتم الحفاظ عىل رسية املعلومات املقدمة وتستخدم فقط يف حدود التعامل مع أو األستجابة للبالغ املقدم .يُشجع األشخاص
املبلغني عىل األفصاح عن شخصيتهم وبيانات االتصال بهم ،ولكن ميكنهم أيضا أختيار الحفاظ عىل رسية هويتهم .ويف هذه الحالة ،ميكن األتفاق عىل وسيلة
مناسبة لألتصال بهم مبا يتيح لهم االطالع عىل نتائج وردود أفعال البالغ الذي تقدموا به دون االفصاح عن هويتهم.
يتم التحقيق يف الشكوك املتعلقة بأنتهاك قواعد التكامل والسلوك املهني التي تم رفعها إىل كبري مسؤويل األنضباط يف  SGSمبنتهى الحيادية .ويف حالة ما إذا
كان ذلك مناسباً ،يتم إخطار الشخص املبلغ أو القائم برفع التقرير بنتائج هذه التحقيقات.
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نزاهة الخدمات املقدمة

يجب تنفيذ كافة خدمات  SGSبأحرتافية وأمانة ،ووفقا للمعايري واألساليب والسياسات املتفق عليها .تحتفظ  SGSباستقاللية الحكم وال تخضع للضغوط
أو محاوالت االستاملة لتحريف األكتشافات أو تغيري نتائج عمليات التفتيش التي تقوم بها ،أو الشهادات أو املراجعات أو األختبارات .يجب توثيق جميع
الحقائق واالكتشافات والنتائج توثيقاً وافياً ،وال يتم إصدار أي تقارير أو شهادات غري حقيقية أو مضللة .
يجب توثيق جميع النتائج واالكتشافات توثيقا دقيقا ،وعدم تغيريها عىل نحو غري سليم .تُدعم كافة االكتشافات واآلراء الصادرة عن  SGSبحفظها يف ملفات
دقيقة ،وتدرج يف تقارير نجاح تنفيذ األنشطة والتي يتم حفظها والعناية بها وفقا للسياسات ذات الصلة املتبعة يف مجموعة رشكات .SGS

نزاهة السجالت املالية

يجب أن تكون املعلومات الثابتة يف السجالت املالية الخاصة برشكة  SGSحقيقية وصادقة ودقيقة ،وتعكس التوقيتات الفعلية .يجب تسجيل كافة
املعامالت بطريقة سليمة ودقيقة ،وأن يكون التدوين يف الدفاتر مدعوماً باملستندات الصحيحة الصادرة من أطراف حسنة النية.
يجب االحتفاظ بكافة السجالت وفقا للقوانني والسياسات السارية يف مجموعة .SGS

تضارب املصالح

ينبغي تجنب تضارب املصالح ،أو أي موقف من املحتمل أن ينىشء تضارباً يف املصالح .ومن املتوقع من موظفي  SGSإبالغ املدير املبارش ( أو كبري مسؤويل
االنضباط) مبجرد أن يتنامى إىل علمهم أحتامل تعرض مصالحهم الشخصية أو املصالح الشخصية ألقربائهم أو أصدقائهم املقربني للتضارب مع مصالح .SGS
ينشأ تضارب املصالح عندما تتداخل فرصة املوظف يف تحقيق مكاسب شخصية مع ما يتخذه من قرارات وظيفية ،أو مع موضوعيته ،أو استقالليته أو والئه لرشكة .SGS
وينطبق نفس اليشء عندما يكون لألقارب أو لألصدقاء املقربني ملوظفي  SGSنشاطاً أو مصلحة تتعارض مع الرشكة.
ميكن أن ينشأ تضارب املصالح من نواح عديدة.و يف حالة الشك ،ينبغي عىل املوظفني التامس النصيحة والتوجيه.
يحب عىل املوظفني اإلفصاح الفوري كتاب ًة عن كافة احتامالت تضارب املصالح إىل مدرائهم واالمتناع عن اتخاذ أي قرار متى وقعوا تحت تأثري تضارب مصالح محتمل.

األقارب املبارشين( :تعريف)
يشمل أقارب املوظف املبارشين :الزوج أو الزوجة ،األبناء ،األحفاد ،اآلباء واألجداد ،األخوة واألخوات ،أخوة وأخوات الزوج أو الزوجة ،أزواج وزوجات األبناء،
وأي شخص يشارك يف املعيشة مع املوظف .وعندما يكون ذلك واضحا ،ميكن لبعض رشكات  SGSإصدار قواعد محلية لتوسيع دائرة هذه القامئة لتشمل
أقارب آخرين ملراعاة العادات املحلية وأخذها يف األعتبار.

الحصول عىل موافقة مسبقة
ميكن تسوية التضارب املحتمل يف املصالح التي تواجه موظفي  SGSبالحصول عىل موافقة مسبقة ،وإزالة التضارب يف املصالح بأسلوب مناسب من قبل
 .SGSوتشمل هذه األساليب:

شاغل وظائف املديرين من خارج

SGS

يجب الحصول عىل املوافقة املسبقة من كبري مسؤويل االنضباط يف رشكة  SGSلكل من يعمل يف مجلس إدارة رشكة خارج  ،SGSأو يف مجلس إدارة جمعية
مهنية أو أتحاد تجاري أو إن كان متقلدا ً ملوقع سيايس عىل الصعيد املحيل أو الوطني ( أما بالنسبة ألعضاء «مجلس العمليات» ،يتطلب األمر الحصول عىل
املوافقة املسبقة من «لجنة التكامل والسلوك املهني»).

ﻤﺗﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﰲ ﻣﺎرس
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هذا اإلصدار يلغي ويحل محل كافة اإلصدارات السابقة.
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العمل خارج

SGS

يلزم الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من مدير عام الرشكة املنتسبة ومن مدير املوارد البرشية اإلقليمي عند طلب العمل يف وظيفة ثانية أو التعيني
خارج  .SGSومع ذلك ،ال يسمح بالحاالت التالية )1( :العمل لصالح عميل من عمالء  ،SGSحيث يقوم املوظف بتقديم خدمات له يف سياق تنفيذ مهام
وظيفته  /وظيفتها يف SGS؛ ( )2العمل طرف رشكة منافسة لرشكة SGS؛ ( )3العمل طرف رشكة تقوم بتوريد بضائع أو تقديم خدمات لرشكة .SGS

تعيني األقارب املبارشين
يتطلب تعيني أحد األقارب املبارشين ملوظفي رشكة  SGSالحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من مدير عام الرشكة املنتسبة أو من مدير املوارد البرشية
اإلقليمي .وباإلضافة إىل ذلك ،يتطلب تعيني األقارب املبارشين ألعضاء «مجلس العمليات» ،أو ملديري عموم الرشكات املنتسبة لرشكة  SGSوأقارب رؤسائهم
املبارشين الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من كبري مسؤويل االنضباط لرشكة .SGS
ال يسمح ،تحت أي ظرف من الظروف ،ملوظف من رشكة  SGSبتعيني ،أو اإلرشاف عىل تعيني أحد أقاربه املبارشين ،أو التأثري عىل رشوط وأحكام التعيني
ذات الصلة بالوظيفة املطلوبة.

غري مسموح
ال يسمح ملوظفي رشكة  SGSالتعرض لبعض مواقف تضارب مصالح ،وتشمل هذه املواقف عىل ماييل:

التعامل الذايت
• تقديم عرضا شخصيا أو املشاركة بأي شكل يف الخدمات األستشارية أو املهنية لعميل حايل أو عميل محتمل لرشكة .SGS
• التنافس مع رشكة  ،SGSأو العمل طرف كيان منافس لرشكة .SGS
• الحصول عىل مكاسب شخصية ،أو تحقيق مكاسب خاصة لصالح أحد األقارب املبارشين ،عن طريق أستغالل موقف داخل رشكة  SGSأو عن طريق
االطالع عىل معلومات خاصة بالرشكة.

االستثامرات الشخصية مع املوردين ،واملنافسني والعمالء
• ال يسمح بالتدخل ،عن علم ،يف خدمات تقدم ملورد أو ملقاول من الباطن لرشكة  ،SGSحيث يكون للموظف أو لقريب مبارش له ،سواء بطريقة مبارشة
أو غري مبارشة ،حصة مساهمة جوهرية أو غري ذلك من املصالح املالية إال يف الحاالت التالية )1( :أفصاح املوظف املعني عن التضارب املحتمل بشفافية
للمدير املبارش ،و ( )2عدم مشاركة املوظف املعني واملتأثر بتضارب املصالح يف إجراءات تدبري االحتياجات واملشرتوات.
• غري مسموح باألستثامرات الشخصية يف كيان تابع ملورد ،أو ملتعاقد من الباطن ،أو ملنافس أو لعميل لرشكة  ،SGSما مل يكن عن طريق أمتالك أسهم يف
بورصة األوراق املالية املتداولة علنا.

استخدام أصول الرشكة ومواردها
الحفاظ عىل أصول الرشكة ومواردها املالية

يلتزم موظفي  SGSبواجب حامية وأستخدام أصول الرشكة ومواردها املالية الخاضعة لسيطرتهم عىل نحو مناسب.و ال يجوز استخدام أصول  SGSأو
مواردها املالية بأي شكل من األشكال لتحقيق منفعة شخصية أو للقيام بأعامل لصالح طرف خارجي.

استخدام موارد وأجهزة تكنولوجيا املعلومات
يجب أستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالرشكة ،وأنظمة الشبكات ووسائل األتصال اإللكرتونية يف األغراض املهنية ،ووفقا لسياسات  .SGSيف حالة األشتباه
يف إساءة األستخدام ،يجوز مراقبة الربيد اإللكرتوين واإلنرتنت وسائر وسائل االتصال اإللكرتونية ومراجعة تعليامت استخدامها من قبل ( SGSإذا ما كان ذلك
جائزا وفقا للقوانني ذات الصلة واملرتبطة بالخصوصية).

ﻤﺗﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﰲ ﻣﺎرس
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هذا اإلصدار يلغي ويحل محل كافة اإلصدارات السابقة.
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تدبري االحتياجات (املشرتيات)
يجب عىل موظفي  SGSاملسؤولني عن رشاء وتدبري السلع والخدمات من املوردين أو املنوط بهم أختيار املقاولني من الباطن ،القيام بذلك بهدف وحيد هو
تأمني تحقيق أفضل قيمة إجاملية ممكنة من هذه الخدمات ،مع األخذ يف األعتبار نوعية املوردين وسمعتهم .وعندما يكون ذلك مناسباً ،يجب البحث عن
عروض تنافسية قبل أختيار مورد أو مقاول من الباطن .ال متنح  SGSالعقود إىل املوردين عىل أساس تفضيالت شخصية .ومينع منعاً باتا التامس تحقيق أي
شكل من أشكال املزايا الشخصية من مورد أو من شخص يسعى إىل تقديم خدمات لرشكة .SGS

الرشوة والفساد

ال تشارك  SGSيف أي مامرسات تحرض عىل تقديم رشوة أو يشوبها الفساد بأي شكل من األشكال يف أي بلد من البلدان التي تعمل فيها .ال ينبغي عىل
العاملني ،أو أي شخص يترصف بالنيابة عن رشكة  SGSتقديم أو دفع مبالغ للموظفني الحكوميني ،سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة ،أو يعرض عليهم
أي هدية أو استضافتهم بهدف التأثري عىل قرارهم ،أو تشجيعهم عىل تحقيق ميزة عىل نحو غري سليم لصالح رشكة  .SGSينطبق هذا أيضا عىل املوظفني
والعاملني يف كيانات تابعة للقطاع الخاص.
يجب عىل أي موظف من رشكة  SGSيُطلب منه تقديم أو دفع رشوة ،أن يرفع األمر عىل الفور إىل رئيسه  /رئيسها املبارش و أو لكبري مسؤويل االنضباط برشكة .SGS

عدم دفع أي مبالغ تسهيل أعامل
ال تدفع  SGSأو تعرض تقديم حوافز عىل نحو غري سليم بأي شكل من األشكال بغرض الحصول عىل أعامل تجارية لصالحها.

الوسطاء واالستشاريون
ال تلجأ  SGSإىل خدمات أطراف أخرى بغرض عرض تقديم رشاوي ،أو السعي للحصول عىل عمولة أو نسبة من العمولة عىل سبيل القرس أواالتفاقيات
الرسية نيابة عنها.
ال تستغل  SGSخدمات الوسطاء ،أو الوكالء ،أواالستشاريني ،أوالرشكاء ،أوالرشكاء يف املشاريع املشرتكة ،أو املقاولني يف الحاالت التي يشتبه فيها قيام هؤالء
بالتورط يف أنشطة يشوبها الفساد أو غري ذلك من املامرسات التجارية غري املرشوعة .ال ميكن تكليف أي وسيط أو وكيل مبيعات من قبل  SGSمامل تتخذ
اجراءات العناية الواجبة لتقييم صالحيتهم للعمل ،وما إذا كان األجر الذي سيحصل عليه هذا الوسيط متناسب مع الخدمات املقدمة .يجب أن يدعم طلب
تعيني الوسيط من قبل عضو من أعضاء «مجلس العمليات»  ،SGAويتم اعتامد الطلب من قبل «لجنة قواعد السلوك املهني» لرشكة .SGSو يجب إعطاء
الوسطاء نسخة من كود التكامل والسلوك املهني ،والتوقيع عيل االستالم واملوافقة عىل العمل مببادئها يف جميع األمور الخاصة بعالقتهم مع  .SGSيعد
موظفي رشكة  SGSالقامئني بإدارة شؤون املوردين مسؤولني عن مراقبة التزامهم بكود التكامل والسلوك املهني مراقبة منتظمة.

مدفوعات تسهيل و ترسيع األعامل
مدفوعات التسهيالت عبارة عن مبالغ تدفع مرة واحدة بقيمة متواضعة بغرض التعجيل أو تيسري آداء موظفني عموميني من املستويات الصغرى فيام يتعلق
بأعامل روتينية يكون لرشكة  SGSحقاً قانونياً فيها .ينبغي التصدي بحزم لطلبات املوظفني العموميني يف الحصول عىل مبالغ مالية بغرض التيسري ،ومتنح
فقط يف حالة أن يتسبب رفض منحها يف إحداث رضرا ً لرفاهية املوظفني ،أو ميكن أن ينشأ خطرا جوهرياً عىل أعامل ومصالح .SGS

اإلبالغ والقيد املحاسبي
يف الحاالت القليلة التي يُضطر فيها إىل دفع مبالغ مقابل تيسري األعامل ،يجب عىل املوظف القائم بالدفع ،أو وافق عىل الدفع ،أن يقدم تقريرا ً كتابيا
يتضمن األسباب التي أدت إىل جعل هذا الدفع أمرا ً المناص منه ،واملبلغ املدفوع ،والتاريخ والجهة املتلقية لهذا املبلغ .يجب وضع مبالغ التسهيل يف
حسابات تسمح مبراجعتها .ميكن للكيانات املنتسبة لرشكة  ، SGSأعتامدا عىل املامرسات والترشيعات املحلية ،تنفيذ سياسات أكرث تفصيال و قواعد أكرث
تشددا أو منع املوظفني من تنفيذ أي مدفوعات لتسهيل تنفيذ األعامل.

ال تبعات أو عواقب معاكسة ملن يرفض تقديم رشوة
لن يعاقب أي موظف يف رشكة  SGSنظري رفضه دفع رشوة ،أو رفضه التورط يف مامرسات فساد أو رفضه تقديم أي مبالغ تسهيل أعامل.

ﻤﺗﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﰲ ﻣﺎرس
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التربعات السياسية واملساهامت الخريية
عدم السامح بأي تربعات عىل أساس سيايس أو ديني

تتبع  SGSسياسة حيادية صارمة يف الحياة السياسية ألي بلد تعمل داخلها .ال تساهم  SGSبأي أموال أو موارد لصالح أي حزب سيايس ،أو ألي مسؤول
منتخب أو مرشح لتويل منصب عام يف أي بلد ،كام ال تدعم أي حملة سياسية .ال تدعم  SGSأي منظمة دينية.

املساهامت الخريية
يلزم الحصول عىل املوافقة الكتابية املسبقة من كبري مسؤويل عمليات رشكة  SGSاملسؤول عن اإلقليم املعني عند الرغبة يف تقديم هبات لصالح املنظامت
الخريية أو االشرتاك يف أستثامرات مبارشة ،أو املساهمة يف برامج غري هادفة للربح يف املجتمعات املحلية التي تعمل فيها (مبا يف ذلك تقديم املساعدة يف
الجهود الرامية إىل اإلغاثة يف حاالت الطوارئ التي تعقب الكوارث الطبيعية ،ومتويل برامج التعليم ،والرعاية الصحية ،ومتويل األبحاث أو غري ذلك من
االستثامرات التي ال تستهدف الربح) .يلزم الحصول عىل املوافقة املسبقة من «لجنة السلوك املهني» لرشكة  SGSيف حالة تجاوز التربعات الخريية قيمة
 10.000فرنك سويرسي.
لن تصدر املوافقة عىل دفع أي شكل من أشكال التربعات الخريية إذا كان الغرض منها ،أو هناك شك يف أن يكون الغرض منها هو التأثري عىل املسؤولني
الحكوميني أو أطراف أخرى ملنح مزايا غري مستحقة وعىل نحو غري سليم لرشكة .SGS

الهدايا ودعوات االستضافة

مبادئ عامة

ال ينبغي تقديم أي هدايا أو دعوات ضيافة أو قبولها إذا كان لها تأثري غري سليم أو ينشأ عنها وجه من أوجه التأثري املعيب عىل القرارات التجارية.
ال ينبغي أن تتجاوز قيمة الهدايا والضيافة عن الحد املعتاد يف عالقات العمل العادية .ينبغي تجنب أي شكل من أشكال الضيافة التي ميكن أن تلحق رضرا
بسمعة  .SGSتوضح القواعد التالية املعايري املتوقعة لسلوك موظفي .SGS
يجوز للكيانات املنتسبة األخذ بسياسات أكرث تفصيال وتقييدا ً للعاملني بها ،مع مراعاة الظروف املحلية.
الهدايا املقدمة ملوظفي SGS

يلتزم موظفي رشكة  SGSبعدم قبول:
• مدفوعات نقدية ،أو قروض أو هدايا لها قيمة مادية ثابتة من املوردين أو العمالء.
• أي هدايا شخصية ،أمتيازات ،دعوات أو استضافة عندما تتعلق بالخدمات التي تؤديها .SGS
• ينبغي عىل العاملني املنوط بهم اتخاذ القرارات املتعلقة باملشرتيات أو أختيار املوردين عدم قبول الهدايا الشخصية املقدمة من املوردين أو املوردين
املحتملني .يعد من األمور املقبولة االستضافة ودعوات الرتفيه املعتادة ،مبا يف ذلك املشاركة يف املعارض التجارية واألحداث املهنية املامثلة التي تخضع
لرعاية املوردين ،رهنا باأللتزام بقواعد التبليغ عنها ،والحصول عىل التصاريح الالزمة.

التزامات التبليغ والحصول عىل ترصيح
ينبغي عىل املوظفني اإلبالغ والحصول عىل موافقة مسبقة من املدير العام للرشكة املنتسبة لرشكة  SGSقبل املوافقة عىل قبول هدية بقيمة تتجاوز
فرنك سويرسي .كام ينبغي الحصول عىل موافقة من كبري مسؤويل األنضباط يف رشكة  SGSيف حالة الهدايا التي تتجاوز قيمتها  500فرنك سويرسي.

100

يف حالة صعوبة رفض الهدايا أو إعادتها دومنا أي مس حقيقي للمشاعر ،ينبغي عىل الشخص متلقي الهدية أن يختار وسيلة مناسبة للتخلص منها ،عىل سبيل
املثال التربع بها ملؤسسة خريية من أختياره.

ﻤﺗﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﰲ ﻣﺎرس
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الهدايا املقدمة من  SGSيف سياق عالقات األعامل التجارية
عند الرغبة يف تقديم هدايا شخصية من رشكة  SGSإىل العمالء أو يف سياق العالقات التجارية ،ينبغي الحصول عىل موافقة مسبقة من مدير عام الرشكة
التابعة لرشكة  SGSألي هدية تتجاوز قيمتها  100فرنك سويرسي ،وعالوة عىل ذلك ،يتطلب األمر الحصول عىل موافقة كبري مسؤويل االنضباط برشكة SGS
بخصوص الهدايا التي تتجاوز قيمتها  500فرنك سويرسي.
يتطلب عرض سداد تكاليف السفر واإلقامة للمسؤولني الحكوميني أو رشكاء األعامل يف املناسبات التي ترعاها رشكة  ،SGSأو ألغراض موقع عمليات تابع لرشكة
 SGSالحصول عىل موافقة مسبقة من عضوين من أعضاء «مجلس العمليات» ( ومن حيث املبدأ ،واحد منهم كبري مسؤويل «مجلس العمليات» ،والثاين نائب
الرئيس التنفيذي) .يف حالة تجاوز قيمة تكاليف السفر واإلقامة مبلغ  10.000فرنك سويرسي ،يتطلب األمر الحصول عىل موافقة كبري مسؤويل االنضباط يف .SGS

التنافس الرشيف

تدير رشكة  SGSأعاملها باستخدام مامرسات سوقية تنافسية وعادلة .ال تشارك  SGSيف أي تفاهم أو اتفاقات مع املنافسني بغرض الحث والتأثري بطريقة غري
سليمة عىل األسواق التي تعمل فيها.

وعىل وجه التحديد ،ال تشارك  SGSيف املناقشات املتعلقة بالتسعري ،ورشوط التعاقد ،واملخصصات السوقية ،وتقسيم األرايض أو العمالء .ال تناقش
عمليات وإجراءات العطاءات التنافسية مع املنافسني.

SGS

ال تقوم  SGSبالتسويق لخدماتها وإمكانياتها بطريقة خادعة أو مضللة ،كام ال تطلق أي حمالت تحقري أو ادعاءات مخادعة أو غري صادقة فيام يتعلق باملنافسني.
ال تسعى  SGSللحصول عىل معلومات رسية عن املنافسني باستخدام وسائل غري مرشوعة أو غري أخالقية.
تتسم القوانني التي تنظم املنافسة بالتعقيد واإلختالف من دائرة قضائية إىل أخرى .ينبغي طلب املشورة من مصادر  SGSالقانونية.

عالقات املوظفني

عدم التمييز

يجب أن يُعامل جميع العاملني يف  SGSويتم تقييم آدائهم بالنظر إىل املهارات املتصلة بالعمل فقط ،ومستوى التأهيل ،والسلوك واآلداء .تؤسس
جميع جوانب عالقة العمل عىل أساس مبدأ تكافؤ الفرص ،بغض النظر عن العرق أو اللون ،أوالجنس ،أو الدين ،أو االنتامء السيايس  ،أو الجنسية ،أو امليول
الجنسية ،أو األًصل االجتامعي ،أو السن أو اإلعاقة.و غري مسموح بأي متييز مبني عىل أساس أي من هذه املعايري.
SGS

املضايقات والتحرش الجنيس
يحظر أي شكل من أشكال إساءة املعاملة واملضايقات والرتهيب .كام ال يسمح بأي تلميحات جنسية غري مرحب بها ،أو محاوالت إقامة عالقات جنسية أو أي
تالمس جسدي بأسلوب غري الئق .من املتوقع من كافة املوظفني التعامل مع زمالئهم باألحرتام الواجب .يجب أن يتحىل املوظفني بالصدق واألحرتام يف جميع
األوقات عند التعامل مع املوظفني التابعني لهم ،ومع زمالئهم ومدرائهم .ميتد هذا السلوك يف التعامل إىل عمالء  ،SGSومورديها ،وموظفيهم ومدرائهم.

حظر عاملة األطفال أو العمل القرسي
ال تستخدم رشكة  SGSاألطفال تحت سن إمتام التعليم اإللزامي ،أو يف أي حالة ،دون سن  16عاماً .يف حالة تعيني عاملة من صغار السن  ،ما بني  16إىل
عاما ،تؤكد  SGSعىل حاميتهم من أي نوع من األعامل التي قد ترض بصحتهم ،أو بحالتهم االجتامعية أو سالمتهم أو تؤثر عىل تعليمهم.
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ال تشارك  SGSيف أي شكل من أشكال الرق ،أو البيع أو األتجار باألطفال ،أو االستعباد  ،أو السخرة أو العمل اإلجباري .ال تستخدم رشكة  SGSتحت أي
ظرف من الظروف ،أي عاملة عن طريق اإلجبار أو اإلحتجاز أو السجن.
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حرية االنضامم للنقابات
تقر  SGSبحق موظفيها يف تكوين واالنضامم إىل النقابات العاملية واملشاركة يف املفاوضات الجامعية .ويف الحاالت التي يتم تقييد الحق يف حرية تكوين
النقابات أو املفاوضات الجامعية مبوجب القانون ،تسهل  SGSوسيلة موازية مستقلة لتكوين جمعيات مستقلة حرة ومامرسة املفاوضات الجامعيةُ .ينح
ممثيل العاملني الوقت الالزم والتسهيالت ألداء مهامهم نيابة عن العامل.

التزام املوردين ومقاويل الباطن
ال تتعامل  SGSمع املوردين أو مقاويل الباطن ممن ميارسون العمل القرسي أو عاملة األطفال ،كام تقوم  SGSبالعناية الواجبة واملراقبة للتأكد من قيام
املوردين واملقاولني من الباطن بااللتزام بهذا األمر.

البيئة والصحة والسالمة
البيئة

تسعى  SGSلتقليل تأثري أنشطتها عىل البيئة عن طريق تشجيع االستخدام الفعال للموارد الطبيعية ،وتقليل ومنع التلوث والتقليل إىل أدىن حد من
أنبعاثات املواد الضارة ،وغازات األحتباس الحراري.

الصحة والسالمة
يجب توفري بيئات عمل آمنة للموظفني ،وتهيئة الظروف واملعدات مع إتخاذ الخطوات واالجراءات املناسبة ملنع اإلصابات واألمراض املهنية.
من املتوقع ملوظفي  SGSاإلبالغ عن وتسجيل أي حادثة متعلقة بالعمل أو حالة تلوث حسبام تقتضيه سياسات  SGSأو القوانني ذات الصلة .لن يتعرض أي
موظف للعقاب نظري قيامه باإلبالغ عن حادثة أو حالة تلوث.

الرسية

تحرتم  SGSوتحمي املعلومات الرسية التي يعهد بها العمالء واألطراف األخرى للرشكة يف سياق تنفيذ األعامل التجارية ،وتتخذ الرشكة التدابري املالمئة ملنع
الكشف عن هذه املعلومات بطريق الخطأ.

تحرتم  SGSالخصوصية والطابع الرسي للمعلومات الشخصية ملوظفيها .ال تطلب  SGSإال الحصول عىل البيانات الشخصية للموظفني ،والعمالء ،ورشكاء
األعامل التجارية ،واالحتفاظ بها وبالقدر املطلوب للتشغيل الفعال لألعامل التجارية أو لالمتثال للمتطلبات القانونية .لن يسعى أي موظف للحصول عىل
أي بيانات شخصية أو رسية ،ما مل يكن ألغراض تجارية مرشوعة.
ينبغي عىل املوظفني الحفاظ عىل رسية املعلومات الخاصة برشكة  SGSوالبيانات الشخصية للزمالء ،وعدم الكشف عنها أو مناقشة أية معلومات حساسة
تتعلق باآلداء املايل لرشكة  ،SGSأو باألستثامر ،أو باألسرتاتيجيات ،أو بالخطط أو بالعمالء.و يستمر هذا االلتزام حتى بعد أنتهاء عالقة العمل.

امللكية الفكرية

تحمي  SGSحقوق امللكية الفكرية الخاصة بها ،وتحرتم امللكية الفكرية لآلخرين.
من خالل عمل موظفيها والقدرة عىل االبتكار ،تأيت  SGSباألفكار القيمة ،والخدمات املبتكرة ،والعمليات التجارية واالسرتاتيجيات الجديدة .تلعب هذه
امللكية الفكرية دورا ً محورياً يف توليد مزايا تنافسية ،ويجب حاميتها ضد النرش وإساءة االستعامل.

ميكن للملكية الفكرية لرشكة  SGSأن تأخذ أشكاالً عديدة ،مبا يف ذلك عمليات التشغيل ،والتصميامت ،وأساليب العمل ،وإجراءات خطوات التشغيل،
واالسرتاتيجيات التجارية والتسويقية ،ومعلومات العمالء ،ومناذج التسعري وحساب التكاليف .ينبغي عىل املوظفني عدم اإلفصاح أو نسخ أو استخدم هذه
امللكية الفكرية إال يف الغرض املخصص لها.
ﻤﺗﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﰲ ﻣﺎرس
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يجب عىل املوظفني تطبيق نفس الدرجة من العناية عند التعرض للملكية الفكرية للعمالء.
ال تتعدي  ، SGSعن علم ،عىل امللكية الفكرية الخاصة بطرف ثالث .متتنع  SGSمتاما عن أستخدام أي برمجيات غري مرخصة ،أو إعادة إنتاج مواد تتمتع
بحقوق الطبع والنرش دون الحصول عىل ترخيص ،كام ال تعمد إىل اإلخالل بأي براءة سارية وصالحة.

االتصاالت الخارجية

تعد  SGSرشكة مساهمة تطرح أسهمها يف سوق املال للتداول العام ،وتخضع لقواعد االفصاح التي تهدف إىل السامح للمستثمرين باتخاذ قرارات االستثامر
يف الوقت املناسب.
وتوفر  SGSمعلومات متسقة ،ودقيقة وشفافة وواضحة لحملة األسهم واملستثمرين سواء لألغراض السوقية ،أو للمجتمع بوجه عام فيام يتعلق باألعامل
واألنشطة.و ينبغي أن تجرى االتصاالت مع حملة األسهم ،واملستثمرين ،ووسائل اإلعالم والجمهور فيام يتعلق برشكة  ،SGSأو أعاملها وأدائها املايل ،بواسطة
األشخاص املرخص لهم فقط.
يحظر عىل أي موظف التحدث بالنيابة عن  ،SGSأو مناقشة أو الكشف عن أية معلومات تتعلق برشكة  SGSإىل وسائل اإلعالم ،أو للمحللني املاليني ،أو
للمستثمرين الحاليني أو املحتملني ،أو إصدار أي ترصيح باسم  SGSإال إذا سمحت له الرشكة بذلك عىل وجه التحديد.
غريمسموح بتضمني عبارات للتعبري عن اآلراء الشخصية ،فيام يتعلق بالدين والسياسة ،أو أي نوع من العبارات التي تحمل جدل ومعارضات عىل خطابات
الرشكة الرسمية ،أو عىل تنسيقات الربيد اإللكرتوين ،أو يف أي سياق آخر ميكن أن تظهر فيه مثل هذه اآلراء أو املواد التي يظهر إنتسابها إىل كيان .SGS
يجب التزام موظفي  SGSبقواعد التكامل والسلوك املهني وبسياسة الرشكة الخاصة باإلعالم اإلجتامعي عند املشاركة يف منتديات املناقشات عىل اإلنرتنت،
ويف وسائل اإلعالم االجتامعية.

التعامل الداخيل

يحظر عىل العاملني السعي يف تنفيذ أي أستثامرات شخصية ،أو أغتنام فرص تجارية عىل أساس االستفادة مبعلومات غريمعلنة ،وتكون متعلقة برشكة ،SGS
أو بعمالئها أو مبورديها.

يحظر عىل املوظفني التداول عىل أسهم رشكة  ،SGSوالخيارات املتاحة ،وغريها من األوراق املالية األخرى الصادرة من قبل رشكة  SGSطاملا كانوا مطلعني
عىل معلومات خاصة غري معلنة ،والتي وإن تم نرشها ،قد يكون لها تأثريا ً عىل سعر سهم رشكة  .SGSتعد املعلومات غري معلنة ،إذا مل يتم اإلفصاح عنها
رسميا بواسطة  SGSوفقا للوائح سوق املال.
تتضمن املعلومات الداخلية ،يف العادة ،النتائج املالية غري املعلنة ،مشاريع الخطط االسرتاتيجية للمجموعة ،مقرتحات ألنشطة الحيازة والدمج ،والتغيريات املتوقعة
يف اإلدارة العليا .يجب طلب املشورة من املصادر القانونية التابعة لرشكة  SGSقبل إجراء أي شكل من أشكال املعامالت التي ميكن أن تندرج ضمن هذه الفئة.
قد تحصل ، SGSيف بعض األحيان ،يف سياق تنفيذ أعاملها عىل معلومات هامة غري معلنة فيام يتعلق بالعمالء أو أطراف خارجية .يحظر عىل املوظفني
املتاجرة يف أسهم العمالء أو أسهم أطراف خارجية بسبب اطالعهم عىل تلك املعلومات الرسية.
ويحظر عىل أي موظف مترير أي من هذه املعلومات ،أو توجيه نصائح أستثامرية إىل أطراف خارجية ،أو لألقارب املبارشين عىل أساس معلومات داخلية تم
الحصول عليها يف سياق تنفيذ األعامل ،ومنت إىل علمه بحكم وظيفته يف رشكة .SGS
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االلتزام بالقوانني

تخضع  SGSللقوانني السارية يف البلدان التي تتعامل فيها .ميكن أن تتصف الترشيعات التي تغطي جوانب مختلفة من أنشطة رشكة  SGSبالتعقيد .يحتاج
املوظفون إىل معرفة القواعد التي تنطبق عىل  ،SGSوعليهم كأفراد .يف حالة الشك ،يجب التامس املشورة القانونية من مصادر  SGSالقانونية.و الجهل
بالقانون ال يعفي من املساءلة.
عندما تفرض قواعد التكامل والسلوك املهني أو سياسات  SGSاملطبقة معايري أكرث رصامة من تلك املنصوص عليها يف القوانني املعمول بها ،يلتزم العاملون باملعايري األشد
رصامة .يف حالة الشك فيام يتعلق بكيفية حل أي تناقض بني نصوص مدونة السلوك هذه وبني القوانني املعمول بها ،ينبغي عىل املوظفني التامس التوجيه.
قد يحدث يف سياق تنفيذ األعامل العادية لرشكة  ،SGSأن يتم األتصال باملوظفني من قبل الجهات الرقابية أو من املسؤولني الحكوميني بخصوص التحقق
من أمر له عالقة بأعامل  .SGSيف حالة تعرض أي موظف لهذا االتصال بطريقة غري رسمية بشأن الحصول عىل معلومات أو وثائق ،يجب عىل املوظف
التامس املشورة من مصادر  SGSالقانونية.و يحظر ،تحت أي ظرف من الظروف ،عىل أي شخص يترصف بالنيابة عن رشكة  SGSمحاولة تضليل ،أوإخفاء
أدلة ،أوتدمري وثائق أو بخالف ذلك محاولة عرقلة سري أي تحقيق قانوين.

اإلجراءات التنفيذية

تم إعتامد كود التكامل والسلوك املهني من قبل كل من «مجلس العمليات» ،ومجلس إدارة  .SGSتستقبل «لجنة السلوك املهني املنبثقة» عن مجلس
اإلدارة تقارير منتظمة بشأن انتهاكات تلحق بكود التكامل والسلوك املهني ،وترشف عىل تنفيذها.
يرسي تنفيذ كود التكامل والسلوك املهني أعتبارا ً من فرباير  ،2012وتحل محل اإلصدار السابق بتاريخ .2004
يرصح لكيانات وفروع رشكة  SGSاملنتسبة بإعتامد سياسات أكرث تفصيالً أو رصام ًة يف املجاالت املنصوص عليها يف هذه املدونة ،وذلك بعد الحصول عىل
املوافقة التحريرية املسبقة من كبري مسؤويل اإلنضباط يف .SGS

معلومات االتصال

لالتصال باملسؤول عن الشكاوي
1 place des Alpes
P.O. Box 2152
CH – 1211 Geneva 1
ت+41 (0)22 739 91 00 :

ف+41 (0)22 739 98 81 :

integrityhelpline.sgs.com
www.sgs.com

شكر خاص لجميع العاملني و املساهمني نظري مساهمتهم البناءة يف كود التكامل والسلوك املهني الخاصة بنا.
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