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 بالنزاھة تشتھر حیث الطیبة بسمعتھا International SOS تعتز
 استغرقنا ولقد .الطیبة السمعة تلك بفضل العمل في تحقق الذي والنجاح
 ضرورًیا أمًرا علیھا الحفاظ عدی  و الطیبة السمعة ھذه بناء في سنوات
 .لنجاحنا

ضَعت لقد قدمي لجمیع International SOS توقعات لتنقل القواعد مدونة و   م 
قدمي جمیع یلتزم لكي الخدمات  األخالقیة المعاییر بأعلى للشركة التابعین الخدمات م 

 .األعمال ممارسة عند

قدمي على یلزم  جمیع في بالقواعد التعریف لضمان مناسبة خطوات اتخاذ الخدمات م 
 .لموظفیھم متاحة المدونة وجعل مؤسساتھم أنحاء

قدمي مع تقیمھا التي العمل عالقات International SOS تق در  الخدمات م 
  :التالیة للمعاییر باالمتثال أدنى، كحد التزامنا، بمشاركة وتلزمھم لھا التابعین

  الفساد لمكافحة االمتثال 1.

ال يجوز لمقدمي الخدمات التصرف بأي شكل من األشكال، في عالقتهم 

أو غير ذلك، ينتهك قانون ممارسات  International SOSالتجارية مع 

الفساد األجنبية األمريكية أو أي قانون آخر لمكافحة الفساد في جميع أنحاء 

الذين ال  اتالخدم مقدميSOS Internationalالعالم. تستخدم كيانات 

ينتهكون معاييرنا األخالقية من خالل الرشاوى أو العموالت أو أي 

 غير قانونية مماثلة. مدفوعات مماثلة غير قانونية أو

یجب على مقدمي الخدمة االمتثال لجمیع اللوائح الوطنیة والدولیة لمكافحة الرشوة 

ال یجوز لمقدمي ووكذلك قوانین وأنظمة ومعاییر مكافحة الفساد المعمول بھا. 

أو الوعد  الخدمات )سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر( تقدیم أي شيء ذي قیمة

أو لتأمین میزة غیر  ةرسمیال أحد التصرفاتل غیر صحیح على للتأثیر بشك بتقدیمه

 .أعمال أو االحتفاظ بھاأي الئقة من أجل الحصول على 

  للقوانین االمتثال2. 

قدمي موظفو یعمل أن یجب  وجمیع بلدانھم لقوانین تام بامتثال وعملیاتھم الخدمات م 
 والقانونیة والتنظیمیة التشریعیة المتطلبات وجمیع األخرى، الساریة القوانین
قدمو یضمن لذلك، باإلضافة.األخرى  الخاصة والخدمات المنتجات أن الخدمات م 
 في بها المعمول االمتثال قوانين لجميع تخضع International SOS بشركة

 .األخرى والقانونية والتنظيمية التشريعية المتطلبات وجميع الدولية، التجارة

 لم قدمي أو عمالئھا، فال یجوز International SOS ىإل الخدمات تقدیم عند
 عقوبات ألیة خاضعة سفن أو أشخاص أو منظمات أو ھیئات أیة مع التعامل الخدمات
 .م طبقَّة

  السریة/الملكیة معلومات3. 

 شركةيجب أن يحترم مقدمو الخدمات الملكية الفكرية الخاصة ب

International SOS  واألسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية

أو الخاصة أو الحساسة وال يجوز لهم استخدام أو الكشف عن أي من هذه 

ولمصلحة  International SOSالمعلومات إال وفقًا لعقدهم مع 

International SOS يجب التعامل دائًما مع أي معلومات أو بيانات .

على أنها  اتمن قبل مقدمي الخدم International SOSتتعلق بعمليات 

سرية ما لم تدخل تلك المعلومات إلى المجال العام من دون أي خطأ من 

 .مقدمي الخدمة

 

  البیانات وحمایة الخصوصیة قوانین4.

قدم الخدمات  التي  لیضمن أن البیانات الشخصیة الضروریةر ابیتدالسوف یتخذ م 

اإلفصاح  سیتم حمایتھا من International SOS یتعامل معھا نیابة عن

البیانات سیتم استخدامھا  ، وأن ھذههوالوصول واالستخدام والتعدیل غیر المصرح ب

أو بما یمتثل إلى قوانین الخصوصیة وحمایة فقط ألغراض تقدیم الخدمات ذات الصلة 

  .البیانات المعمول بھا

  األخالقیة التعامالت5.

قدمي العمالء مع الصادق التعامل إن  عمل عالقات لبناء جوھري شيء الخدمات وم 

 مقدمي لجمیع عادل عوض لتوفیر International SOS تسعى .سلیمة

 على والقدرة والجودة السعر مثل موضوعیة معاییر على القرارات تعتمد.الخدمات

 تعكس أن یجب .ونزاھتھم الخدمات م قدمي موثوقیة إلى باإلضافة الخدمات تقدیم

 .صحیح بشكل بیننا تتم التي التجاریة المعامالت المالیة والتسویات والتقاریر الفواتیر

قدمي على یلزم  وإجراء العالیة األخالقیة المعاییر ھذه بنفس التحلي إظھار الخدمات م 
على االلتزام  مموردیھ نبغي لھم تشجیعوی .وعدل بنزاھة التجاریة المعامالت جمیع

 بمدونة قواعد السلوك ھذه كجزء من الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة.

یجب على مقدمي الخدمة الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح عندما یكون 
 لألفراد مصالح خاصة أو شخصیة یمكن أن تؤثر على قراراتھم.

  المالیةل األموال والسجالت یغس 6. 

بالقوانین واللوائح المعمول بھا والمصممة لمكافحة أنشطة یلتزم مقدمو الخدمات 
بسجالت وتقاریر مالیة وفًقا للقوانین واللوائح  مقدم الخدماتیحتفظ ول األموال. یغس

 .الدولیة

 والسالمة الصحة7.

قدمي تشجیع یتم  على للحفاظ International SOS مع یعملون الذین الخدمات م 

 یجب كما International SOS مع یتوافق بما والسالمة الصحة على التركیز

 .بمواقعھم یعملون الذین الموظفین لجمیع وصحیة آمنة عمل بیئة یوفروا أن

قدم مندوب على یلزم لذلك، باإلضافة  في الموقع داخل الخدمات یقدم الذي الخدمات م 

 بشركة الخاصة السالمة بمعاییر االلتزام International SOS منشآت إحدى

International SOS. 

 يتعلق فيما مكتوبة سياسة لديهم تكون أن الخدمات ُمقدمي من ونتوقع

 .بتنفيذها يقوموا وأن المحظورة المواد من وغيرها والكحول بالمخدرات

 . تخطيط استمرارية األعمال8

الكوارث  بفعليجب أن يكون مقدم الخدمة مستعًدا لتعطيل أعماله المحتملة 

، واألوبئة، واألفعال اإلجرامية، وما إلى ذلك. وينبغي واألمراضالطبيعية، 

أن يشمل ذلك خطط الطوارئ لحماية كل من الموظفين ورفاهيتهم وكذلك 

 .خدماتالمنتجات واللتقليل آثار هذه األحداث على تقديم 
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 التنوع والتضمين. 9 

موظفيه بيئة عمل شاملة، وتقييم تنوع  توفير يجب أن يشجع مقدم الخدمة على

وتجنب التمييز فيما يتعلق بنوع الجنس أو العرق أو الدين أو العمر  ،ومقاوليه

 أو األصل أو أي خصائص تمييز أخرى. ةل الجنسيوأو اإلعاقة أو المي

 . العبودية الحديثة10

يجب أال يستخدم مقدمو الخدمات أي شكل من أشكال العمل القسري أو 

يجب كما ن تكون جميع العمالة طوعية. يجب أ. واالستعبادي أو غير الطوعي

)مثل جوازات السفر  هويتهمعلى وثائق  الدائمة السيطرةبالسماح للعمال 

وتصاريح العمل أو أي مستندات قانونية شخصية أخرى(. يجب على مقدمي 

الخدمة التأكد من عدم دفع العمال للرسوم أو إجراء أي مدفوعات مرتبطة 

فترة التوظيف. يجب على كذلك بالحصول على عمل خالل عملية التوظيف و

اسب وأن يوضحوا بوضوح مقدمي الخدمة دفع رواتب العاملين في الوقت المن

 األساس الذي يتم على أساسه دفع أجور العمال.

حظر العقوبات واإلكراه العقلي و/أو البدني. يجب تحديد السياسات تُ 

 واإلجراءات التأديبية بوضوح وإبالغ العمال بها.

ال يجوز لمقدمي الخدمة توظيف األطفال دون السن القانونية للعمل في أي بلد 

 ئية محلية.أو والية قضا

 . المسؤولية البيئية11

يجب أن يلتزم مقدمو الخدمات بجميع القوانين واللوائح والمعايير البيئية 

المعمول بها وكذلك تنفيذ نظام فعال لتحديد المخاطر المحتملة على البيئة 

 والقضاء عليها.

ية نتوقع من شركائنا التجاريين أن يعملوا جاهدين لدعم األهداف العالمية لحما

المناخ من خالل المنتجات والخدمات التي يقدمونها وأن يعملوا بشكل مستدام 

 باألثر البيئي. اع  وو

 االلتزام واالنتهاكات

قدم على یجب  حال الفور وعلى كتابًیا International SOS إخطار الخدمات يم 

قدمي بخصوص ضارة أو سلبیة دعایة أي وجود ھمإدراك  أو منتج أي أو الخدمات م 

قدم یق دمھا خدمة  ظرف أو حدث أي أو ،International SOS لشركة الخدمات م 

قدم یتعلق  International لشركة ضارة أو سلبیة دعایة یسبب أن یمكن الخدمة بم 

SOS. 

قدم كل یتحمل  القواعد لمدونة هومندوبی هموظفی إدراك من التأكد مسؤولیة خدمات م 
 .لھا واالمتثال

 ُمقدم مع العمل عالقة إلغاء في القواعد بمدونة االلتزام عدم يتسبب قد

  .الخاصة والظروف االنتهاك خطورة حسب الخدمات

 

 

 :التعریفات

 "International SOSتعني شركة International SOS المحدودة الخاصة 

 یسیطر طرف أو شخص أي" التابعة الشركات" تعني حیث. التابعة وشركاتھا

  International SOS شركة علیھ تسیطر أو ، International SOSعلى

 ھنا" السیطرة" إن حیث ، International SOSمع مشتركة سیطرة تحت أو

 المال رأس أسھم من مباشر، غیر أو مباشر بشكل ،% 50 من أكثر امتالك تعني

 أو بشخص الخاصة( بشركة األمر یتعلق لم إذا الملكیة، حصص من غیرھا أو)

 القدرة، أو الحق لدیھ أخرى ناحیة من أو التصویت حق لھ یكون الغالب في طرف

 .وسیاستھ الطرف أو الشخص ھذا إدارة توجیھ على ذلك، خالف أو عقد بموجب

قدمي الخاصة السلوك قواعد مدونة تعني المدونة"  International.خدمات بم 

SOS 

قدمو" قدم" أو "الخدمات م  ( الم وردون (والم ورد( البائعون) البائع ھو "الخدمات م 

 من وغیرھم( الوكالء) والوكیل( المستشارون) والمستشار( المقاولون) والمقاول

قدمي  .والمستقبلیین الحالیین والخدمات السلع م 

 على معنا التواصل فیمكنك السلوك، قواعد مدونة بشأن أسئلة أیة لدیك كانت إذا

Compliance@internationalsos.com 

 

 2019أبريل  4بتاريخ  2.0اإلصدار 

 

mailto:Compliance@internationalsos.com

