ميثاق
أخالقيات العمل

ُنسخة ُمنقحة ،فبراير 2016

ميثاق أخالقيات العمل
ينطبق ميثاق شركتنا على جميع فروع
األعمال وكافة الموظفين التابعين
لمجموعة سميثـس حول العالم .إن التـقيد
بهذا الميثاق يساعد على دعم وتعزيز
سمعة الشركة الحسنة ،ويساهم في
إنشاء قيمة اعتبارية طويلة المدى لحاملي
األسهم .ونحن نؤمن بأن كل موظف
يلعب دورا ً خاص ًا في بناء وتقوية مجموعة
سميثـس ككل .ومن الجدير بالذكر أن
شركتنا تتبع سياسة عدم االنتقام ،بمعنى
أنه إذا قام أي موظف عن حسن نية باإلبالغ
ٍ
مناف
عما يبدو أنه سوء تصرف أو سلوك
ألخالقيات العمل ،فإنه لن يعاني من تعسف
أو معاملة عدائية.
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مقدمة
بمــا أن مجموعــة سميثـــس  Smiths Groupهــي
شــركة عالميــة ،فإنها تتعامــل مع زبائــن وحاملي
ومورديــن مــن جميــع أنحــاء العالــم .هؤالء
أســهم
ّ
النــاس ،باإلضافة إلى مؤسســات ومنظمــات وأفراد
آخريــن ممــن تربطنــا بهــم عالقــة عمــل ،يبــدون
اهتمام ًا كبيرا ً بعملنا.
وبالطبــع ،تتأثــر آراؤهم حــول مجموعة سميثـــس
بأفعالنــا وتصرفاتـــنا .إن الســمعة الحســنة تعــد
عامــاً بالــغ األهمية ،كمــا أنها ضــرورة ال غنــى عنها
الســتمرارية نجاحنــا .وتعــد ســلوكياتنا ،ســواء
منفرديــن أو مجتمعيــن ،مــن العوامــل األساســية
المؤثرة على هذه السمعة.
فــي عالــم يتميــز بالتعقيــد الشــديد ،مــن الصعب
وضع قواعــد ولوائح محــددة تغطي كافــة المواقف
المحتملــة .ومــع ذلــك ،فقــد وضعــت مجموعــة
سميثـس "ميثاق أخالقيات العمل" ،وهو ينص على
إرشــادات ومعايير واضحة بشــأن تعامالت وتصرفات
كل موظف أثناء العمل.
لقد تم وضع هذا الميثاق في عام  ،2004وتم اليوم
تحديثــه بحيــث يعكــس التحديــات النــي نواجههــا
فــي الوقــت الحاضر .ينــص الميثــاق علــى المعايير
التــي يجــب علينــا جميعــ ًا اســتيفاؤها ،ويشــمل
مجموعة من النشــاطات المختلفة .وفــي حين أنه
ال يغطي جميع الظروف والحاالت ،إال أنه يشكل إطارا ً
يســاعدنا على اتخاذ القــرارات بشــأن الطريقة التي
نـتصرف فيها.
وقد تم تصميم هذا الميثاق ليساعدنا على تحديد
تفاعالتنــا مــع الزمــاء وأصحــاب الشــأن الخارجييــن
والمجتمعــات المحليــة التــي نعمل فيها ،اســتنادا ً
إلى أســس أخالقية متينــة .إن هدفنــا ال يقتصر فقط
علــى حمايــة ســمعة شــركتنا ووقاية اســتثمارات
حاملــي األســهم فيهــا ،بــل يشــمل أيضــ ًا حمايــة
مصالــح كل موظف لدينــا عن طريق ضمان التـــقيد
بالمعايير القانونية والتـــنظيمية ،فضالً عن التحلي
بروح المسؤولية.
محــددة تدعم هــذا الميثــاق .وهي
ثمــة سياســات
ّ
متوافــرة علــى شــبكة اإلنترانــت الداخليــة ،وتحــدد
بشكل أكثر تفصيالً الطرق التي يجب علينا اتباعها
فــي مزاولــة أعمالنا .كمــا أنهــا تؤكد على رســالة
هامة ،وهــي أن التحلي بروح المســؤولية وااللتزام
باألخالقيــات يمثالن جــزءا ً ال يتجزأ من جميــع مهامنا

تعد مراقبــة التقيد بالمعايير
وأعمالنا .وبنــا ًء عليهّ ،
مســؤولية شــخصية منوطة بكل فرد منــا ،وواجب ًا
هام ًا على عاتق المدراء المباشرين.
إن أعضاء مجلــس اإلدارة وكبار اإلدارييــن التنفيذيين
يصادقون على هذا الميثاق ويدعمونه.
ولضمــان توعية كل فــرد منــا بمتطلبــات الميثاق
وفهم بنوده بصــورة وافية ،من المنـــتظر أن يخضع
جميع الموظفين لتدريب مهني مالئم.
إذا ســاورك أي شــك أو التباس حــول طريقة التصرف
في مواقف معينة ،أو إذا رغبت في اإلبالغ عن انتهاك
محتمل للميثاق ،هنالك عدة طرق للقيام بذلك.
فباإلضافــة إلــى خطــوط اإلبــاغ المعتــادة عبــر اإلدارة
التنفيذيــة أو قســم المــوارد البشــرية ،تــم إنشــاء
«خطــوط مســاعدة  »helplinesمخصصــة وتحافــظ
علــى الســرية والكتمــان .وتوجــد فــي كل موقــع
عمــل ملصقــات جدارية محليــة تعلن عــن رقم خط
المســاعدة الخــاص بذلــك الموقــع ،كمــا تتوافــر
هذه األرقــام كلها علــى شــبكة اإلنترانــت الداخلية
لمجموعة سميثـــس .يمكــن الحصــول على رقم
خط المساعدة أيض ًا من خالل البريد اإللكتروني.
إننا نتعهد بأن كل شــخص يود التعبير عن مخاوفه
بنيــة حســنة ســيقوم بذلــك دون الخــوف مــن أي
تعسف أو عواقب سلبية.
وختامــ ًا ،تجــد مجموعــة سميثـــس أنــه فــي غايــة
األهميــة أن يكــون االنطباع عنهــا وعــن أعمالها هو
أنها تتحلــى بــروح المســؤولية وتلتــزم باألخالقيات
في األســواق التي تعمل فيها عبر أرجــاء العالم .وأنا
ألتمــس مــن كل موظــف أن يلتــزم بالميثــاق وأن
يسهم في نجاح هذه الشركة العظيمة.
مع جزيل الشكر لكم

ديفيد كاكلمان
كبير نواب الرئيس
والمستشار
العام – شؤون
األخالقيات واالمتثال،
Smiths Group plc
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نحن نـتـقيد بأحكام القانون

 0-1التـقيد بأحكام القوانين
 1-1ينبغــي علــى مجموعــة سميثـــس
والشــركات التابعــة لها (ويشــار إليهــا فيما بعد
بـــ «شــركات سميثـــس  ،)»Smithsكمــا ينبغي
علــى موظفيها ووكالئها أن يتقيــدوا على األقل
بجميــع القوانين واللوائــح والقواعــد التنظيمية
النافذة في البلدان التي يعملون فيها.

نحن نمارس المنافسة الشريفة

 0-2المنافسة
 1-2تؤمن شركات سميثـس بضرورة المنافسة
بصــورة عادلة ونشــيطة فــي قطاعات أســواقها.
وتلتزم شــركات سميثـــس بعدم إبرام اتفاقات
أو التــورط فــي ممارســات عمــل أو ســلوكيات
تنتهك القواعد القانونية للمنافسة الشريفة.

نحن نـتصرف بنزاهة في جميع
تعامالت العمل

 0-3سلوكيات العمل السليمة
 1-3تتوقــع شــركات سميثـــس مــن موظفيها
أن يتصرفــوا بنزاهــة واســتقامة فــي كل وقــت
مــن األوقات لحماية الثقة التــي أوالها إيها زبائنها
والمــوردون ،فضــاً عــن األفراد
وحاملــو األســهم
ّ
والمنظمات والمؤسســات األخــرى التي تربطها
بهــا عالقــات عمــل .إن ذلك يســاعد علــى حماية
االستثمارات لحاملي األسهم.
ُ 2-3يحظــر علــى جميــع الموظفيــن ممارســة
نشــاطات شخصية أو الســعي إلى تعزيز مصالح
ماليــة أو منافــع تجاريــة مــن شــأنها أن تتضارب،
أو تظهــر وكأنهــا تتضــارب ،مع مصالح شــركات
سميثـــس أو تحــد مــن قدرتهــم علــى الوفــاء
بمسؤوليات وظائفهم.
 3-3إن شركات سميثـس ال تقدم أو تمنح أو ِ
تعد
أو تطلب أو تقبل أية رشاوى أو منافع غير أخالقية
بهــدف الحصــول أو المحافظــة علــى ،أو تقديــم،
أعمال أو منافع أخرى.

 4-3يلتــزم موظفو شــركات سميثـــس ،ممن
يحق لهم اإلطالع على معلومات حصرية (بما فيها
المعلومــات المســجلة الملكيــة والمعلومات
الســرية ،ســواء التابعــة لشــركات سميثـــس أو
لغيرهــا) ،بعــدم اســتخدام هــذه المعلومــات
لتحقيق مكاسب شخصية ألنفسهم أو لآلخرين.
 5-3يلتــزم موظفــو شــركات سميثـــس باتباع
طريقة ســليمة والتحلي بروح المســؤولية عند
اســتعمال جميــع أصــول وموجــودات شــركات
سميثـــس ،بمــا فيهــا الممتلــكات الماديــة
واألمــوال الرمزية أو غير المحسوســة والمعدات
الحاســوبية (تجهيــزات الكمبيوتــر) ومــوارد
االتصاالت والتخاطبات.

الموردين
نحن نتعامل مع
ّ
والشركاء والزبائن بصورة سليمة

الموردين والزبائن
 0-4التعامالت مع
ّ
وشركاء العمل
لمــوردي شــركات
 1-4يتــم ســداد المدفوعــات
ّ
سميثـــس بــدون تأخيــر ،وفــي األوقــات المتفــق
عليها ضمن شروط العمل.

 2-4تســعى شــركات سميثـــس لتزويد زبائنها
بالمنتجــات والخدمات التي تفــي بمتطلباتهم
أو تزيــد عنها ،وذلك من خــال تطبيق أنظمة إدارة
الجــودة وبرامــج التحســين المســتمر .وقــد تم
تصميم هذه األنظمــة والبرامج لتطوير وتطبيق
أفــكار إبداعيــة ،والتجــاوب بســرعة مــع مطالب
الزبائن المتغيرة ،واالســتمرار في تحسين جودة
المنتجات وقيمتها ومواعيد تسليمها.
 3-4تؤمن شــركات سميثـــس بمبدأ الشــراكة
مورديهــا لتلبـــية رغبــات وتوقعــات زبائــن
مــع ّ
شــركات سميثـــس ،وضمــان الجــودة والقيمــة
ودقــة المواعيــد فــي جميــع مراحــل سلســلة
التوريد والتوزيع.
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 4-4يجــب علــى موظفــي شــركات سميثـــس
احترام الوسائل التكنولوجية والملكية الفكرية
الســرية وأي أصــول أو بيانات أخرى
والمعلومات
ّ
والموردين وغيرهم،
يتم اســتالمها من الزبائــن
ّ
والتعامل بها حسب الشروط المتفق عليها.
 5-4تتوقــع شــركات سميثـــس مــن الــوكالء
والمورديــن واألفــراد اآلخرين الذيــن يعملون نيابة
ّ
عنها أن يتصرفــوا بصورة قانونيــة وأخالقية ،وبما
يتفق مع القيــم والمعايير التي ينص عليها هذا
الميثاق.

نحن نعامل زمالء العمل باحترام

 0-5الموظفون
 1-5تقوم شــركات سميثـــس بتعييــن واختيار
وترقيــة الموظفيــن علــى أســاس مؤهالتهــم
ومهاراتهم وقدراتهم وسلوكياتهم.

 2-5عند اتخاذ القرارات بشــأن تعيين الموظفين،
تلتزم شــركات سميثـــس بقواعد عدم التمييز
في البلــدان واألنظمة القضائية ذات الصلة ،وذلك
فيما يتعلق بمســائل العرق أو اللون أو المنشــأ
القومي أو النوع البشــري (ذكر أو أنثى) أو الحالة
االجتماعية (متزوج /عازب) أو الميول الجنســية أو
المعتقــدات الدينية أو العمر أو اإلعاقة الجســدية
أو العقلية.
 3-5يتــم التعامل مــع كافة موظفي شــركات
سميثـــس باحتــرام مــع حفــظ كرامتهــم.
وبالتالي ،فإن أية مضايقات أو تحرشــات أو أعمال
ترهيب تعتبر أمورا ً غير مقبولة.
 4-5تحتــرم شــركات سميثـــس حقــوق كل
موظف في االنضمام أو عدم االنضمام إلى نقابة
أو اتحــاد أو أي منظمــة أخــرى تمثــل الموظفين
بصدق وأمانة.
 5-5تؤمن شــركات سميثـــس بالتواصــل الجيد
مــع الموظفيــن وبتشــجيعهم علــى التشــاور
والتعــاون والتالحــم كفريــق عمــل بالنســبة
للمسائل ذات االهتمام المشترك.

نحن نساهم في إنشاء أماكن
صحية وسليمة وآمنة
عمل ّ

 0-6الصحة والسالمة واألمن
 1-6تتعهــد شــركات سميثـــس بمزاولــة كافة
تلبــي أعلى معاييــر الصحة
نشــاطاتها بطريقة ّ
والسالمة التي يمكن تطبيقها.

 2-6تســعى شــركات سميثـــس لحمايــة
موظفيها وأصولها الماديــة وحماية معلوماتها
وبياناتهــا وســمعتها ضــد التهديــدات األمنيــة
المحتملة.

نحن نحترم متطلبات البيئة

 0-7البيئة
 1-7إن شــركات سميثـــس ملتزمة بــأن تخفف،
إلــى الحــد األدنــى ،أي تأثيرات ضــارة علــى البيئة
بسبب نشاطاتها ومنتجاتها وخدماتها.

نحن نشارك في فعاليات
المجتمعات المحلية

 0-8المجتمعات المحلية
 1-8باإلضافــة إلى توفيــر فرص العمــل والتدريب
المهني والنشــاطات اإلنمائية ،تســعى شركات
سميثـــس إلــى المســاهمة فــي فعاليــات
المجتمعــات التــي تعمــل ضمنهــا عــن طريــق
المشــاركة في النشــاطات المحلية والمبادرات
الخيرية ،وتوفير الدعم والمساندة لها.
 2-8تقوم شركات سميثـــس ،وبشكل سليم
وصحيح ،بســداد الرســوم والضرائب الناجمة عن
عملياتهــا ونشــاطاتها ،فــي كل زمــان ومــكان
يستحق فيهما سدادها.

 4مجموعة سميثـس (شركة عامة محدودة) ميثاق أخالقيات العمل

نحن نشترك في المناقشات
العامة ذات الصلة

 0-9النشاطات العامة
 1-9تعمــل شــركات سميثـــس ،كلمــا وأينمــا
كان ذلــك مالئمــ ًا ،مــع الحكومــات واإلدارات
الرســمية ومــع الدوائــر والــوكاالت والمنظمات
والمؤسســات األخــرى فيمــا يتعلــق بالمســائل
التــي تؤثر علــى مصالحها التجارية المشــروعة،
وذلــك إما بشــكل مباشــر أو مــن خــال اتحادات
مهنية أو تجارية أو أي هيئات أخرى مماثلة.

نحن نراعي حقوق اإلنسان

 0-10حقوق اإلنسان
 1-10تســعى شــركات سميثـــس إلــى إقــرار
وتعزيز كافة حقوق اإلنســان المعتــرف بها دولي ًا،
وذلــك فــي كل مــكان تمــارس فيه نشــاطاتها
وعملياتها.
 2-10تلتزم شركات سميثـــس بكافة اإلرشادات
الحكوميــة ذات الصلــة ،والتــي يتــم تصميمها
للتأكــد مــن أن المنتجــات ال يتــم إدماجهــا فــي
أســلحة أو معــدات أخــرى لكــي تـُــستخدم في
أعمال اإلرهاب أو انـتهاك حقوق اإلنسان.

لدينا معايير مرتفعة لحفظ
البيانات المالية وكتابة التقارير

 0-11كتابة التقارير والضوابط الداخلية
 1-11تقوم شــركات سميثـــس بتسجيل كافة
الصفقــات والمعامــات التجاريــة بدقــة وحصافــة
وشفافية ،بما يتفق مع السياسات المحاسبـــية
الموضحــة فــي حســابات مجموعــة سميثـــس
وتقريرهــا الســنوي ،ووفقــ ًا ألفضل الممارســات
الممكنة.
 2-11يعــد النظــام الشــامل لتقييــم وإدارة
المخاطــر ،باإلضافــة إلى النظــم القويــة للرقابة
الداخليــة ،مــن الخصائــص األساســية لهيكليــة
شــركات سميثـــس ،وهــي تهــدف إلــى ضمــان
فعاليــة إدارة المخاطــر ودقــة النتائــج الــواردة
في التقارير.

 3-11يتولى فريق تدقيق داخلي مستقل مراقبة
فعالية الضوابــط الداخلية والعملية المســتمرة
إلدارة المخاطــر ويرفع التقارير إلــى مجلس إدارة
مجموعــة سميثـــس مــن أجــل تحديــد وتقييم
وإدارة مخاطر العمل البارزة.

تطبيق الميثاق علينا جميع ًا

 0-12التطبيق والتـقيد
 1-12ينطبــق ميثــاق األخالقيات علــى كافة فروع
وأقســام شــركات سميثـــس وعلــى جميــع
موظفيها في كافة أنحاء العالم .وتـتم ترجمته
حيثما تدعو الحاجة ،وتقوم إدارة الموارد البشرية
فــي كل شــركة بتقديمه في نســخة مطبوعة
على الــورق ،وهــو متوفر على شــبكة اإلنترانت
الداخليــة لمجموعــة سميثـــس .إن إهمــال أو
انتهــاك ميثاق المجموعة من قبل أي موظف قد
يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.
 2-12ليــس الغــرض مــن هــذا الميثاق اســتبدال
السياســات الحاليــة لمجموعــة سميثـــس أو
للشــركات والمؤسسات التابعة لها .فهو يعمل
بــد أن تلتــزم بهــا السياســات
كوثيقــة نافــذة ال ّ
األخــرى .وباإلضافــة إلــى سياســات مجموعــة
سميثـــس والمؤسســات التابعة لهــا ،يتم دعم
كتيب يتضمن أســئلة وأجوبة
الميثاق عن طريق ّ
وإرشادات وتدريبات مهنية أخرى.
 3-12إذا اشــتركت أي مــن شــركات سميثـــس
فــي أي «مؤسســة مشــتركة »Joint Venture
أو أي ترتيــب لتقاســم أرباح تجارية ،فإن شــركات
سميثـــس تســعى قدر اإلمــكان للتأكــد من أن
«الكيان المشترك» سوف يتـقيد بهذا الميثاق.
 4-12تتوقع شــركات سميثـــس مــن موظفيها
وتشجعهم على إبالغ اإلدارة التنفيذية فورا ً عن أي
انتهــاك فعلي أو محتمل للميثــاق .وأي موظف
يقــدم هذه المعلومــات عبر القنوات المناســبة
لــن يتعــرض ألي معاملــة عدائية أو غيــر مرغوبة
بسب هذا اإلفشاء.

أمور تتعلق باإلبالغ والحصول
على النصح والمشورة
بإمكانك أن تقدم أي تســاؤل أو إبالغ أو طلب للنصح
والمشــورة حــول انتهــاكات مزعومــة للميثاق عبر
طرق عدة:
•التحـــدث إلـــى المشـــرف أو مديـــرك المباشـــر أو
مندوب إدارة الموارد البشرية في شركتك
•إذا رغبــت فــي إثــارة الموضوع خــارج دائــرة العمل
المباشرة الخاصة بك ،فاتصل بـ:
–أي عضو في اإلدارة التنفيذية للقطاع الذي تعمل
فيه ،أو الموارد البشرية على مستوى القطاع أو
المستشار القانوني الذي يدعم شركتك
–البريد اإللكتروني ethicsalertline@smiths.com

–اتصــل بخــط المســاعدة الخــاص باألخالقيــات
 Ethics Helplineفــي بلــدك أو منطقتــك إذ
أن رقمــه مذكــور علــى الملصقــات الجداريــة
فــي موقــع عملــك أو علــى شــبكة اإلنترانــت
الداخليــــــة لمجموعـــــة ،Smiths Group
https://online.smiths.com/functions-andpolicies/ethics/

يتـم التعامـل مـع كل إبلاغ بسـرية وكتمـان ويتـم
التحقيق بشأنه بطريقة مالئمة وبدون تأخير.

أسلوب اإلدارة
مـن أجـل تعزيـز قدرتنـا علـى االلتـزام بالميثـاق،
يجـب المحافظـة علـى «برنامـج أخالقيـات العمـل
( »Business Ethics Programmeويشـار إليـه
بــ «البرنامـج») .ويتولـى مجلـس اإلدارة المسـؤولية
الكاملـة عـن الميثـاق والبرنامـج ،كمـا تتولـى
«لجنـة التدقيـق» التابعـة لمجلـس اإلدارة مسـؤولية
مراقبـة تنفيـذ الميثـاق والبرنامـج ومـدى التــقيد
ببنـو د ا لميثـا ق  .و يعتبـر « مجلـس ا لتقيـد
 »Compliance Councilبميثـاق أخالقيـات العمـل
مسـؤوال ً عـن تحديـد األولويـات ،ومراجعـة المسـائل
األساسـية وتقديـم التوصيـات بشـأنها إلـى «لجنـة
التدقيق».
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