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پیغامی از طرف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

 عزیز سالم،همکاران 
 سوواامان   م فقیتِ رمزیم، کنم  ایجادق د  ذینفعانمشووتریان    در رار دارد. اعتمادی که ما  SGS بطندر  SGSمنشوو ر اقال   

 است.ما  افراد تکتک
منشوو ر اقال   »داایم. ای م حرفه اسووتااراردهای رفتارِسووطا اا صوونعت، ق د را م  ب به رعایت بارترین  این رانرهبعن ان به

SGS »بینماهای  است که بیااگر اراش SGS ،   مشترک استیش کسب   کارهاشعب. 
اعتقاد   مسئ لیت   صرا ت هستنر.  عرالت، رهبریما جذب   حفظ کارکناا  است که عاشق  تالشمنظ ر دستیاب  به اهراف ق د، به
 .استمان اسبت به یکریگر   اسبت به مشتریاا SGSمنش ر اقال   رعایت ما 

برای دستیاب  به دفاع کنیم.  شرههای  که در بااار معرف  اا اراش کنیمهمیشه تالش م هستیم    SGSدار برار   شهرت ما اماات
س شفافیت ک صرا ت    ش ق یک فرهنگ. بهکنیمب   کار ق د را راهبری م این هرف ما هم اره با  ش  اا این تعهر، ما م  عن ان بخ

تا بت اا پذیرا یره  اطالعات یم هسوووتیم  بادل ها ا له به مثل،  ف   تال بر ن ترس اا. همچنین ها ت جه کنیمبه ت صووویه  را ت مقاب
 .های ق د را ابراا کنیماگراا 

مان برای کارکناا  رساا  کنیم فعالیت داریم قرمتیعن  جای  که در آن هرف  مشتریان در بااار به افع کنر تاکمک م این کار به ما 
 .کنیمفراهم دائم  بااده مال برای سهامراران    پیشرفتفرصت 

Calvin Grieder
Chairman of the Board 

Frankie Ng 
Chief Executive Officer
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 مقرمه
در راستای  1878اه  است. این شرکت در آامای ، آامایش،   صر ر گ جهان در امر باارس ، راست در شرکت پیشر   ،SGSشرکت 

های غالت تأسیس شر. امر اه اعتماد برای باارس  محم له م ردمستقل    طرف،ب  س م یک شخص هبفر شنرگان  ایاا قریراران  
SGS سعه یافته صه ت  ص  جریر   ارد عر ص ست یهای تخ شخص اقش ق د را به مچناناما ه شره ا  طرف،س م ب عن ان یک 
 .حفظ کرده استها   د لت تجار، ت لیرکننرگان، مشتریان برایاعتماد  ابل  ای حرفه، مستقل
سهامراران،   ج امع   SGSم فقیت  شتریان، کارکنان،  ست که هر ر اه اا طریق م سب در آاجا کار م که در گر  اعتمادی ا کنر، ک

 امایر.م 
منش ر »اجرای مؤثر بر حفظ این اعتماد  ایبر SGSحاصل شره است.  SGSهای مختلب کارکنان اسل  ِتالش مجم عِاین اعتماد اا 

 .داردتمرکز « SGSاقال   

  منشورکاربرد دامنه 
ش راین     SGSمریران  معا اان،تمام کارکنان،  من

سته آن را تحت پ شش  رار م شرکت دهر. های  اب
با  مرتبط که صووورفا- منشووو رهای این تمام  جنبه

بایر ت سوووط پیمااکاران،  -ایسوووت SGSنان کارک
مشووا ران، د رکاران، شوورکا، اماینرگان، پیمااکاران 

که اا طرف  کار  SGSفرع ،   سووووایر افرادی 
 ش د. ، رعایتهستنر SGS  یا اماینره  کننرم 

 منشوردرک 
را  منشووو رکه این  م  فنر SGSهرکرام اا کارکنان 

سبتدرک کننر    ،بخ اانر ص ل آن ت رعایبه  ا متعهر ا
شنر.   SGSش ر اقال   منآم اش   د ره شرکت دربا

نان الزام  اسووووت کارک مام   که . برای ت ناا   کارک
که تمام   مطمئن شوو اربایر مسووئ لیت مریریت  دارار 

شان ست  آم اش دیره، بهافراد تیم ش ر، این ااردر را  من
ام ا ااجق د ربر مبنای اصووو ل آن کار    ااردرک کرده

 دهنر.م 

 درخواست مشورت
SGS  هر جاد متع که در آن به ای فرهنگ  اسوووت 

تار حرفه هایم ضووو ع یان ای اقال     رف اه ب آاادا
. مشووا ره   پشووتیباا  گیرارم رد بحث  رار  ر  شوو ا

   منشووو ربرای کموک بوه کوارکنوان برای درک 
صمیم ست هنگام ر یار ی  با ت ض عگیری در  هایم 
 .هم اره فراهم است اقال  ،

 

)در  منشووورموارد خالف  گزارش رایبتنبیهی 

سن نیت صورتیکه شود( وجود  با ح گزارش 

 ندارد
 منشوو راقض  شوو ار تا م اردی کهترغیب م  کارکنان

 است   یا در م رد آن شک دارار را گزارش کننر. 
SGS  نان را م هراین اطمی گام کس که هیچ د هن

ست شا ره درق ا ش رده  م ارد اقض رشیا گزا م با  من
شووو د. ااتقام علیه ر  ام ر به ااتقام   یا اتیجه معک س

یک کارمنر که یک م رد اقض را با حسوون ایت گزارش 
 ش د.داده است، باعث تنبیه ااضباط  م 
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 SGSمنش ر اقال    فرهنگ

  SGSمنشور اخالقیمبانی 

کننر   این اعتماد ما تکیه م  SGSمنش ر اقال   ریان بر ، بنیان برار   شهرت ماست. مشتاین تنها دارای  اراشمنر ماست اعتماد:

 ت اار به قطر بیفتر.ادا  م   اگهراری ش د. این اعتماد در چشم برهم یادآ ریبایر هر ر ا 

ت اار ام   شرایط شیم. هیچصادق با مانبا ق دمان، مشتریان،   همکاراادهیم، بایر هر کاری که ااجام م  صرا ت   شفافیت:

 صرا ت را ت جیه کنر.یا عرم اعتباریدر غ، ب 

پذیریم   دیگران را ع ا ب  دارد. ما ع ا ب عملکرد ق د را م  ،یا عرم ااجام آنااجام   در ص رت عملهر  پذیری:مسئ لیت

 کنیم. اسطه اعمال ق د متهم ام به

با رعایت اص ل   استااراردهای رفتار ق ب  احترام به دیگران هستیم. تصمیمات ما طرف   ما معتقر به رعایت اقالق، ب  اص ل:

 شخص . هایش د، اه با ااتخاب اقتیاری یا ا ل یتاتخاذ م 

 پرسش درست را از خودتان بپرسید
 مشک ک هستم که ا رامات غیر اا ا  یا غیراقال   قاص  در جریان است؟آیا من 

من درباره این م ض ع با قاا اده   د ستاام صحبت  باشریا اگر  رار  ؟افتراتفا   م ، چه ش دمه گزارش این تصمیم در یک ر ااااگر 
 ؟ش مم چگ اه  ضا ت کنم، 

 ؟کنرم  اعتمادب بگ یم؟  آیا دیگران را اسبت به من  در غ کنر کهم  مجب رمن را شره،  پیشنهادااجام کارهای  که آیا 

 دیگران ش د؟ ق د   یا سالمت ایمن  در قص ص  یت اار باعث ایجاد قطرم شره،  هادشنپیکارهای  که  ااجاما آی

 اار؟یا شهرت آن لطمه م  SGSبه  شره،پیشنهاد کارهای  که  ااجامآیا 

 ف تجاری  اا ا  است؟اهرادارای  معاملهآیا این 

دابال مشا ره   باااگری در تصمیم ا داشته باشر، بایر به هرکرام اا شرایط ف ق ر مقابل،اا طرف شره پیشنهاد کارهای  که ااجام اگر 
 ق د باشیر.

 تحمل موارد نقضعدم
منجر به تنبیه  منش ر ضتحمل ایست. اقآسیب بزار    ابل SGSت اار به برار   شهرت ، هرچنر ک چک باشر، م منش رهرگ اه اقض 

 ش د.پیگرد  اا ا  یا     استخرام رابطهقاتمه  حت  ممکن است منجر به  ش د،باط  م ضاا
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 ابراا اگراا یا  طلب مشا ره

منابع ااساا ،  بخشیا کاربرد آن در یک م  عیت قاص تردیر داریر، کارکنان بایر با سرپرست یا مریر ق د،  منش ر  ت  درباره معن  
است. همچنین   دسترسدر اینترات  ابل SGS    تماس   چگ اگ  ارتباط با ام ر حقصحبت کننر. اطالعات  SGSحق     بخشیا 

 با حسابرسان داقل  صحبت کننر. منش رت اانر درباره هر مسئله مرتبط با این کارکنان م 
همیشه در دسترس است. کارکناا   SGSمعا ن ارشر حق    ق د ممکن اباشر،  اگر برای یک کارمنر مطرح کردن یک مسئله با مریر

 گزارش دهنر. SGSمعا ن ارشر حق    ت اانر به ش ار، م مطلع م  منش ریا مشک ک به اقض  که اا یک م رد اقض
، با هر یک اا SGSمنش ر اقال    اکننرگان، یا افراد ثالث در رابطه با مسائل مرب ط بکارکنان فعل     بل ، مشتریان، یا تأمین

 رار کننر:بر  تماس SGSمعا ن ارشر حق    ت اانر با های ایر م ر ش
 

 SGSمعا ن ارشر حق    ، گیراره: place des Alpes, POB 2152, CH-1211, Geneva 1 1:  پستاشاا  

 integrityhelpline.sgs.comگزارش: 

 ش ار(قط ط پاسخ داده م  ینا کاری ژا  هایتاعدر س(  00 91 739 22(0) 41+تلفن: 

  81 98 739 22(0) 41+فکس: 
 ساعته/ هر ر اSGS: +1 800 461 9930 (24 ) رساا  یکپارچهقط کمک

در  کنر.کار م  ،دهنره مستقل متخصص مسائل مرب ط به هماهنگ    اقالقت سط یک سر یس SGSرساا  یکپارچه قط کمک
اار با یک اپرات ر صحبت کرده   پاسخ را به ابان ت م  SGSرساا  یکپارچه گیراره اا طریق قط کمکبیشتر م ا ع، شخص تماس

معا ن دهنره، به   در ص رت لز م، در ص رت قص مت اطالع رساا  یکپارچه محرمااه تلق  شرهق د دریافت کنر. ارتباط با قط کمک
 ش د.گزارش داده م   SGSارشر حق    

 SGSمنش ر اقال   در رابطه با  SGSداقل ، یا  کیل داقل  ، مریر منابع ااساا ، حسابرس SGSمعا ن ارشر حق      ت  با 
مااه تلق  شره   فقط برای پاسخگ ی  یا بررس  مسائل مطرح شره م رد استفاده  رار ارائه شره محرتماس گرفته ش د، اطالعات 

ت اانر ه یت ق د را محرمااه ائه دهنر، اما م ش د تا اام   اطالعات تماس ق د را اردهنر گفته م گیرد. به افرادی که گزارش م م 
 گیراره بر ن افشای ه یت ا  طراح  ش د.رای دریافت بااق رد تماست اار باگه دارار. در این ص رت، یک ابزار ارتباط  مناسب م 

ش د. در فااه بررس  م طرب ص رت برسر، به  SGSمعا ن ارشر حق    که به اطالع  SGSمنش ر اقال   م ارد مشک ک به اقض 
 ش د.م دهنره داده ص رت ایاا، بااق رد اتیجه تحقیقات به شخص گزارش

  

integrityhelpline.sgs.com
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  ارائه قرماتدر  SGSمنش ر اقال   
طبق  کامل ای   باصرا تص رت حرفهبایر به SGSتمام  قرمات 
استقالل  SGSت افق شره ااجام ش د.  هایاامهآیینها   استااراردها، ر ش

ها، باارس کنر   تسلیم فشار   القای برا هاری یا تغییر اتایج را حفظ م  ق د
ها بایر به ش د. تمام  یافتهصر ر گ اه ، حسابرس  یا آامایشات ق د ام 

مستنر  ایکننرهحر کاف  مستنرساای شره   هیچ گزارش اادرست یا گمراه
 ش د.گ اه  اادرست صادر ام به عبارت  ش د یا ام 
رست تغییر ص رت اادمستنر شره   ابایر به ،ها   اتایج بایر باد تفته  یاتمام
   Job Files اا طریق SGSها   ا هاراظرهای صادره ت سط ر. یافتهنیاب

Activity Report  هایسیاستطبق  ش ار  صحیا   د ییق اثبات م 
 ش ار.م  برای مرت  اگهراری SGSگر ه 

 مال  ابقس  ثبتدر  SGSمنش ر اقال   
م  ع،   د یق طرف، بهاطالعات ثبت شره در س ابق مال  بایر درست، ب 

بایر  دفاتر مال    ار ثبت ش  د یق درست  ها بایر بهتمام  تراکنشباشنر. 
شان ثابت شره ا شته ش ار   اسناد   مرارک مثبته حسن ایتت سط افرادی که 

 ش د. ایز ضمیمه
 اگهراری ش ار. SGSگر ه  راترمق  تمام  س ابق بایر طبق   ااین 
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 منافع تضاد
 کلیات
شرکت  منافعااجام کاری که با اا 

، یا احتمال بر ا مغایرت مغایرت دارد
بایر اجتناب ش د. ااتظار   ج د دارد

به محض آگاه  SGSکارکنان  ر دم 
منافع شخص  ق د یا  تضادشرن اا 
د ازدیک یا د ستان ازدیک ق  بستگان
مستقیم )   ف راً به مریر SGSبا منافع 

اطالع  (SGS  معا ن ارشر حق   یا
 دهنر.
ش د که یک منافع   ت  ایجاد م  تضاد

برداری شخص  برای یک فرصت بهره
گذارد  در اح ه  ضا ت ا  تاثیرکارمنر 
 ی یا  فاداری    هرف، استقالل   یا با
 شر.در تضاد با SGSبه 

همین مسئله در م رد بستگان ازدیک 
 که  د ستان ازدیک یک کارمنر 

 SGSبا  در تضاد  فعالیت یا منافع
 کنر.ایز صرق م دارار 

بر ا   های مختلفبه ر ش تضاد منافع
کنر. تردیری ایست که کارکنان م 

 بایر مشا ره بگیرار.
کارکنان بایر ف راً   کتباً تمام  م ارد 

ریر ق د در میان با مرا  تضاد منافع
تضاد گذاشته   مادام  که تحت تأثیر 

بالق ه  رار دارار، اا فراینرهای  منافع
 گیری ق دداری اماینر.تصمیم

 بستگان نزدیک: تعریف
اار ازدیک یک کارمنر عبارتبستگان 

اا همسر یا شریک اارگ ، فرااران، 

ها،  الرین، پرربزرگ یا مادربزرگ، ا ه
، همسربرادر   ق اهر برادر   ق اهر، 

  سایر افرادی  عر س   داماد قاا اده
کننر. در ص رت که با کارمنر اارگ  م 

 اامهآیینت اانر یک م  SGSایاا، 
ادر کننر تا محل  درباره این لیست ص

سایر بستگان را طبق آداب   رس م 
 محل  دربرگیرد.

 نیاز به تأیید قبلی
 مرب ط به تضاد منافعبعض  اا م ارد 

با تأییر  بل     SGSارمنران ک
 SGSساای مناسب ت سط شفاف
ت اار حل   فصل ش د. این م ارد م 

 اار اا:عبارت

 SGSمدیریت در خارج از 
قرمت کردن در هیئت مریره یک 

، قرمت کردن SGSشرکت قارج اا 
در هیئت مریره یک مؤسسه تجاری یا 

در سطا  ای یا ااتصاب سیاس حرفه
معا ن تلزم تأییر  بل  محل  یا مل  مس
است )برای   SGSارشر حق    

اعضای ش رای عملیات  تأییر  بل  
رام « SGSایحرفه راهبریکمیته »

 است(.

 SGSکار کردن در خارج از
گرفتن شغل د م یا استخرام در قارج 

مستلزم تأییر  بل  مریرعامل  SGSاا 
مرب طه   مریر منابع ااساا  محل  

م ارد ایر غیرمجاا است. با  ج د این، 
 ت:اس

کار کردن برای یک  اا مشتریان 
SGS در ص رت  که آن کارمنر، 

 SGSر ار کار ق د در  را ط قرمات  
 دهر؛م ااجام 

 ؛SGSکار کردن برای یک ر یب 

کننره کار کردن برای شرکت تأمین
 .SGSکار یا قرمات برای 

 استخدام بستگان نزدیک
منر استخرام بستگان ازدیک یک کار

SGS  مستلزم تأییر کتب   بل    مریر
عال ه، است. به هر کش رمنابع ااساا  

  احرهایاستخرام بستگان ازدیک 
عملیات  یا مریرعامل ، مستلزم تأییر 

 SGSمعا ن ارشر حق    کتب   بل  
 است.

 SGSتحت هیچ شرایط  یک کارمنر 
مجاا به استخرام، سرپرست ، یا 

استخرام  یط تأثیرگذاری بر مفاد   شرا
 یست.ازدیک اک  اا بستگان ی

 غیرمجاز
برای کارکنان  تضاد منافعبعض  م ا ع 

SGS :ممن ع است، اا جمله 
 معامله برای ق د

مات ارائه پیشنهاد یا مشارکت در قر
ای به مشتری یا مشا ره یا حرفه
 .SGSمشتری آینره 

یا کار برای یک ر یب  SGSر ابت با 
SGS. 

رارک س د کسب س د شخص  یا ت
ی یک  اا بستگان ازدیک، شخص  برا

با س ء استفاده اا م  عیت شغل  در 
SGS  یا دسترس  به اطالعات
SGS. 
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 کنندگان، رقبا، و مشتریانگذاری شخصی در تأمینسرمایه
 ،ط ر غیرمستقیمبه ،ا که در آن، کارمنر یا یک  اا بستگان ازدیک  SGSکننره یا پیمااکار فرع  در قرمات تأمین آگاهااهدرگیر شرن 

ص رت شفاف به مریر آن کارمنر اطالع بالق ه به تضاد منافعا ر  هسهامرار عمره یا دارای منافع مال  باشر، غیرمجاا است، مگر این ک
  اقش  اراشته باشر. قریردر ر ار  ،تضاد منافعکارمنر تحت تأثیر   ثاایا  داده شره باشر

سهام در  ر   فر شقریمجاا ایست، مگر با  SGSکننره، پیمااکار فرع ، ر یب، یا مشتری ینتأمیک  به افعگذاری شخص  سرمایه
عم م . ب رس

شرکت ها   منابعدارای استفاده اا

 شرکتها و وجوه داراییحفاظت از 
، اسووت متعلق به شوورکتی  که در اقتیارشووان  رار گرفته   هااا دارای اار کارکنان م  ب
ص  یا ااجام کار برای  ستفاده اا دارایحفا ت کننر. ا شخ شرکت برای افع  های   منابع 

 یک طرف قارج ، غیرمجاا است.

 استفاده از منابع کامپیوتری
ستم سی شرکت،  شبکه،   ابزارهاکامپی ترهای  صر های  ی ارتباط الکتر ایک  بایر برای مقا

ستفاده  رار گیرار. ا SGS   ااینای، طبق حرفه سایر  ستفاده اا ایمیل، اینترات،  م رد ا
ص رت  ستابزارهای ارتباط الکتر ایک  در  ستفاده اادر )طبق   ااین محرمااگ  ت اار م  ا

 ر.اکنترل ش  SGSت سط  مرب طه(

 خرید
کننرگان یا ااتخاب پیمااکاران سئ ل قریر کار   قرمات اا تأمینکه م SGSکارکنان 

ستنر بایر این کار را با هرف تأمین بهترین اراش برای آن قرمات،   با ت جه  فرع  ه
مناسوووب باشووور،  یمت   کار  کننره، ااجام دهنر. هرگاه به کیفیت   شوووهرت تأمین

شنهادات ر یب بایر  بل اا ااتخاب یک تأمین ش د. کننپی س   ره یا پیمااکار فرع  برر
SGS ساس ا ل یتبه  رارداد با تأمین ش  ام کننرگان بر ا ص ، پادا شخ دهر. های 
اکیراً  SGSدهنره قرمات به کننره یا شووخص ارائهشووخصوو  اا یک تأمینبردن افع 

 ممن ع است.
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   فسادق اریرش ه

 خواری و فسادرشوه
SGS ش د. کارکنان یا هرکس  که برای کنر، ام ر شکل آن، در هر کش ری که کار م ق اری   فساد به هدرگیر رش هSGS کار 
ستقیم، م  ستقیماً یا غیرم شنهاد هریه ابایر به آاان  .به مقامات د لت  برهرکنر، ابایر مبلغ  را، م شریفات یا  پی با هرف  های قاصت

صمی ش یق آاها برای  متأثیرگذاری بر ت صمیمآاها یا ت ست  اقذ ت صریان   کارکنان  SGS به افعاادر سئله در م رد مت برهر. این م
 کنر.صرق م  اهادهای قص ص  ایز

ستکه  SGSهر کارمنر به  ش ه  درق ا ش د،ر ض ع بایر ف راً  داده  شر حق     / یا  مرب طهبه مریر م  داده اطالع   SGSمعا ن ار
 .ش د

 پرداخت بابت انجام کارعدم
SGS  دهر.پیشنهاد ام آارا پردااد یا برای تضمین ااجام کار ام   ستاادر کارهیچ ا ع 

 ها و مشاورانواسطه
SGS  ش د.با پیشنهاد رش ه  ارد هیچ کاری ام 
SGS  ها، اا قرمات  اسووطه باشوونرم  ق اری یا اعمال تجاری اامشوور عدرگیر رشوو ه ایاماینرهصوو رت  که مشووک ک باشوور که در

 کاری را ااجام دهرت اار کنر. هیچ  اسطه یا اماینره فر ش ام ، شرکای شرکت ، یا پیمااکاران استفاده ام اماینرگان، مشا ران، شرکا
سب  پس اا شره  تعیینمگر اا طریق فراینر کاری  شره تعیین م ، مبلغ  رارداد ارایاب  تنا سطه مطابق با قرمات ارائه  ش د. آن  ا

سط  سطه بایر ت  ستخرام  ا ست ا سطه« SGSای حرفه راهبریکمیته »  با اجااه  «SGSعملیات   ش رای»درق ا ش د.  ا ها ااجام 
کار به SGSهای رابطه کاری ق د با را تصووریق   امضووا کننر تا بت اانر اصوو ل آن را در تمام  جنبه منشوو ربایر یک اسووخه اا این 

 .هستنر منش رنظم بر سااگاری آاها با این ، مسئ ل اظارت مبا پیمااکاران در تماس هستنر که SGS مریرانبگیرار. 

 تسهیالتپرداخت 
سهیالتپرداقت  سطا پایین یا یک عمل ر تین که  ت سط یک مقام  سهیل ااجام کار ت  ست اا پرداقت مبلغ  بابت ت  SGSعبارت ا

شوو د که د   فقط   ت  اعطا م ابایر ترتیب اثر داده شوو  تسووهیالتبرای پرداقت کارمنران تقاضووای  اا ااً مجاا به ااجام آن اسووت. 
 گردد. SGSباشر یا باعث ایجاد ریسک عمره برای فعالیت  آ ر، ایانآن برای رفاه آن کارمنر پذیرشعرم

 دهی و حسابرسیگزارش
سهیالتدر م ا ع اادر که پرداقت  ش د، کارمنری کهم  ت ست ااجام  ضر رت آن پرداقت، مبلغ  بای ست بایر دلیل  مجاا به پرداقت ا

شای  بایر به ر ش مجاا در حساب ش د. پرداقت ، تاریخ   گیراره مبلغ را کتباً گزارش دهر. پرداقت کارگ شره   حسابرس   ها منظ ر 
سته به   ااین محل ،  شتن کارکنان اات اار جزئیات   محر دیتم  SGSب شتری برای باادا سهیالتااجام پرداقت  های بی اعمال  ت

 اماینر.

 وجود ندارد پرداخت رشوهبابت عدم یعواقب
 ش د.جریمه ام تسهیالت پرداقت درگیری در فساد، یا عرمپرداقت رش ه، عرمبابت عرم SGSهیچ کارمنر 
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 قیریه هایکمک   هرایای سیاس 

 عدم ارائه هدایای سیاسی یا مذهبی
SGS  سخدارای ص ص گیرااهت  ااین  ست که در آاب  در ق ش ری ا س  هر ک سیا یا   ه ج SGSکنر. جا کار م طرف  در فراینر 

ش ر ام  صری د لت  در یک ک س ، اامزد ااتخابات ، یا مت سیا س  حمایت ام منابع  را به یک حزب  سیا کنر. پردااد   اا مباراات 
SGS کنر.های مذهب  حمایت ام اا ساامان 

 های خیریهکمک
های غیرااتفاع  در ج امع  که در آاجا کار در براامه SGSگذاری مسووتقیم ت سووط های قیریه یا سوورمایهبه سوواامان SGSهرایای 

اضطراری ااش  اا بالیای طبیع ، ب دجه آم اش   پر رش، مرا بت بهراشت ، تحقیقات   رساا  در قرمات مشارکتکنر )اا جمله م 
فرااک سوو ئیس  10،000های قیریه ماااد بر اسووت. کمک «SGS منطقه عملیات مریر»مسووتلزم تأییر کتب   بل   م ارد مشووابه( 

 است.« SGSای کمیته راهبری حرفه»مستلزم تأییر  بل  
ست به اگر بههای قیریه کمک پرداقت شر SGSمنظ ر تأثیرگذاری بر مقامات د لت  یا افراد ثالث برای اعطای مزایای اادر تأییر  ،با
 ش د.ام 
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 تشریفات   هرایا

 اصول کلی
ابایر  تشریفاتهرایا    منظ ر ااجام کار یا تأثیرگذاری اادرست بر تصمیمات تجاری پیشنهاد ش د.ایر بهاب تشریفات هیچگ اه هریه یا 

ر استاارارد رفتار لطمه بزار ممن ع است.   ااین ایر بیااگ SGSکه به شهرت  تشریفاتبیش اا حر معم ل ر ابط تجاری باشر. هرگ اه 
 .است SGSکارکنان 

SGS  های بیشتری برای بااداشتن کارکنان ق د اعمال اماینر.ر دیتت اار جزئیات   محم 

 SGSهدایای پیشنهادی به کارکنان 
 هرگز ابایر م ارد ایر را بپذیرار: SGSکارکنان 
 کننرگان یا مشتریان.ااعام،  ام، یا هریه اا تأمینپ ل اقر، 

 .SGSت سط در رابطه با ااجام قرمات  قارج اا عرف تشریفاتخص ، ااعام، یا هریه ش

یا آینره  فعل  کننرگانابایر هرایای شخص  پیشنهادی ت سط تأمینها، کننرهگیری برای ترارک یا ااتخاب تأمینتصمیم هنگام کارکنان
 ش د،کننره ااجام م ای مشابه که تحت حمایت تأمینعادی شامل مشارکت در امایشگاه تجاری یا ر یرادهای حرفه تشریفاترا بپذیرار. 

  ب ل است.ساای تعهرات،  ابلده    شفافپس اا گزارش که

 سازی تعهداتدهی و شفافگزارش
 فرااک سوو ئیس بایر 100کارکنان  بل اا پذیرش هرگ اه هریه با اراش بیش اا 

گزارش دهنر   تأییر مریرعامل مرب طه را اقذ اماینر. برای هرایای با اراش  آارا
 د.ش اقذ  SGSمعا ن ارشر حق    ییریه فرااک س ئیس بایر تأ 500بیش اا 

یا مرج ع کرد، شوووخص  ااراحت  رد  جاد  بر ن ای یافت  را ات ان  یای در هرا اگر 
 ش مناسب، آن هریه را  اگذار کنر، مثالً با اهرای کننره آن هریه بایر با ردریافت

 آن به یک مؤسسه قیریه.

 های تجاریبه رابط SGSهدایای پیشنهادی توسط 
ری مسووتلزم تجاهای به مشووتریان یا رابط SGSصوو  پیشوونهادی هرایای شووخ

شتن  س ئیس  100تأییر  بل  مریرعامل برای هرایای با اراش بیش اا دا فرااک 
معا ن فرااک سوو ئیس بایر تأییریه  500برای هرایای با اراش بیش اا    اسووت

 د.ش اقذ  SGSارشر حق    
د لت  یا شووورکای تجاری در پیشووونهاد پرداقت هزینه سوووفر یا پذیرای  مقامات 

، مسووتلزم SGSمنظ ر باادیر اا عملیات یا به   SGSر یرادهای تحت حمایت 
یر  بل  د  عضووو   یات »تأی یات  ارشووور   م)« شووو رای عمل مقام  ائمریر عمل

فرااک سوو ئیس بیشووتر  10،000مریرعامل( اسووت. اگر هزینه سووفر   پذیرای  اا 
 ام است.ر SGSمعا ن ارشر حق    ش د، تأییر 
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 منصفااه ر ابت

SGS  فعالیت ق د را با رعایت اص ل ر ابت بااار منصفااه ااجام
منظ ر ااحراف فعالیت یا به با ر با یدرگیراا  SGSدهر. م 

 کنر.اجتناب م تأثیرگذاری اادرست بر بااار 
SGS گذاری، شرایط  راردادی،  یمت هایمذاکره در  یژههب

 SGSش د. ام  ارد ر  یا مشتری تخصیص بااار، تقسیم  لم
 ش د.با ر با  ارد مذاکره ام  های ر ابت م رد پیشنهاد  یمت در

SGS باااریاب  کننره های اغفالقرمات ق د را با ر ش
ارائه اعتبارکننره در  بال ر با کنر   تعهرات اادرست   ب ام 
 .رده ام

SGS  رهای با استفاده اا ابزارا  ر بااطالعات محرمااه
 کنر.غیراقال   کسب ام غیر اا ا  یا 

ای به ح اه دیگر   ااین مرب ط به ر ابت، پیچیره ب ده   اا ح اه
 اقذ گردد. SGSاار   بایر مشا ره رام اا منابع حق    متفا ت

کارکنانر ابط

 نبود تبعیض
های شغل ، بایر صرفاً بر اساس مهارت SGSتمام  کارکنان 

های ن ااجام کار ارایاب  ش ار. تمام  جنبهها،   میزاصالحیت
مبتن  بر اصوول فرصووت برابر، بر ن  SGSرابطه اسووتخرام  

  سوویاسوو ، ت جه به اژاد، راگ، جنسوویت، مذهب،  ابسووتگ
صنف ، ملیت، جهت ض یت  شه اجتماع ، ع س ، ری گیری جن

تحمل سن،   اات اا  است. تبعیض بر اساس این معیارها  ابل
 .ایست

 ر جنسیقلدری و آزا
شنهاد  ست. پی ستفاده، آاار    لرری ممن ع ا س ء ا شکل اا  هر 

تحمل جنس ، درق است تمکین جنس ، یا تماس جنس   ابل
  د تمام  کارکنان با کارکنان ایردست ق د رایست. ااتظار م 

 
 

 
 

با احترام برق رد اماینر. کارکنان در برق رد با سووایر کارکنان، 
 بایر صادق   بااحترام باشنر. این همکاران   مریریت، همیشه 

 

شتریان   تأمین سئله در م رد م   کارکنان    SGSکننرگان م
 مریریت آاها ایز صادق است.

 کارگیری کودکان یا کار اجباریممنوعیت به
SGS  تکمیل تحصوویالت  کم سوون   سووال  بل ااک دکان

کنر. در صووو رت سوووال را اسوووتخرام ام  16اجباری یا ایر 
ستخرام ک به کارهای سخت سال  18   16ارگران ج ان بین ا

سالمت، رفاه، امنی  ایان صیل آاان گمارده آ ر برای  ت،   تح
 ش ار.ام 

SGS سان، داری ا ینهدرگیر هیچ ا ع برد ستثمار ،  اچاق اا ا
تحت هیچ شووورایط  اا کار  SGSشووو د. یا کار اجباری ام 

 کنر.استفاده ام  انیا ااراای اجباری

 ویتآزادی عض
SGS های تجاری   حق کارکنان ق د برای تشووکیل اتحادیه

شمارد. در م ا ع  که حق آاادی را محترم م   مذاکرات جمع
جمع  طبق  اا ن محر د شووره باشوور،  مذاکراتعضوو یت یا 

SGS  در  عضووو یووتکنوور تووا فراهم م ابزارهووای م اای
. اماینرگان ش دتسهیل   مذاکرات جمعمستقل    هایاتحادیه

امان   امکااات رام برای ااجام   ایب اماینرگ   ،رکنانکا
 ق د را در اقتیار ق اهنر داشت.

 کنندگان و پیمانکاران فرعیسازگاری با تأمین
SGS کننرگان   پیمااکاران فرع  که اا کار اجباری با تأمین

  هم ارهکنر،   کننر، همکاری ام یا ک دکان کار اسوووتفاده م 
کننرگان   پیمااکاران تأمین ،شوورطبا این منظ ر سووااگاری به

 .کنررا ارایاب  م  فرع 
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ایمن ، بهراشت، محیط ایست

 محیط زیست
SGS  های ق د بر محیط ایسووت را با بهب د مصوورف کنر تأثیر فعالیتتالش م

ضر    منابع طبیع  کارآمر، کاهش   جل گیری اا آل دگ ، کنترل آرینرگ  م اد م
 ای، کاهش دهر.لخااههای گااتشار گاا

 ایمنی و بهداشت
شرایکارکنان بایر در محیط سب کار کننر  طهای کاری    ایمن   با تجهیزات منا

 تا دچار جراحت   بیماری شغل  اش ار.
های منشوو رهرگ اه حادثه یا آل دگ  کاری را طبق  SGSر د کارکنان ااتظار م 

SGS نر. هیچ طه گزارش ده بت گزارشکارم     ااین مرب  با یک نری  ده  
 ش د.حادثه یا آل دگ  جریمه ام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(18) 

 

 محرمااگ 
SGS  به اطالعات محرمااه مشتریان

احترام  مرت همکاری  افراد ثالث در 
ناسوووب برای  مات م گذاشوووته   ا را

اطالعات جل گیری اا افشوووای اتفا   
 آ رد.عمل م ه آاها ب

SGS  صوو    ماهیت به حریم قصوو
محرمااگ  اطالعات شخص  کارکنان 

م  ترام  ح قط اا  SGSگووذارد. ا ف
اطالعات شخص  کارکنان، مشتریان، 

حر   طرف تا  کاری  رای لز م بهای 
رعایت الزامات ااجام عملیات کاری یا 

ستفاده م  کنر. هیچ کارمنری  اا ا  ا
دابال دسووترسوو  به اطالعات ابایر به

شر،  ص  یا محرمااه با مگر برای شخ
 ااجام مقاصرکاری  اا ا .

نان  عات کارک مااگ  اطال یر محر با
SGS  ص  همکاران شخ   اطالعات 

عات  یر اطال با نر   ا یت کن عا را ر
مال   با عملکرد  طه  حسووواس در راب

SGSیه ما ها، ، سووور گذاری، راهبرد
ها، یا مشتریان را افشا اماینر. این طرح

تعهوور حت  پس اا قوواتمووه رابطووه 
   ت ق د با   است.استخرام  به 

 
 معن ی ام ال

SGS  فا ت کرده اا ام ال معن ی ح
  بووه حق ق معن ی دیگران احترام 

 گذارد.م 

SGS هووا، قوورمووات، ا آ ری، ایووره
را اا کارهای اراشووومنر فراینرها،   راه

طه ق د  نان مرب  کارک یر طریق  ت ل
کنر. این ام ال معن ی اقش مهم  م 

رده   بایر در ایجاد مزیت ر ابت  ایفا ک
س ء ا شار    ستفاده حفا ت در برابر اات

 ر.اش 
توو ااوور موو  SGSاموو ال مووعوونوو ی 

های مختلف  داشووته باشوور، اا شووکل
ها،  نر له فرای ها، ها، ر شطرح جم

کارهای تجاری های عملیات ، راهر یه
   باااریاب ، اطالعات 
گذاری   های  یمتمشوووتریان، مرل

نه یر اینهزی با نان ا کارک ام ال  یاب . 
 معن ی را 

ستفاده کننر، مگر برای افشا، تکثیر، یا ا
 مقاصر تعیین شره.

ارااه ااکارکنان بایر  ام ال  به همین ا
 .مرا بت کننرمعن ی مشتریان 

SGS  لث ثا مراً ام ال معن ی افراد  ع
افزار کنر. اسوووتفاده اا ارمرا اقض ام 

یا  فاده   کپ  کردنبر ن مج ا، اسوووت
یت پ محصووو رت دارای حق ک   را

فاده غیر اا ا  اا حق  همچنین اسوووت
 ، ممن ع است.امتیاا ااحصاری دیگران

 

 قارج  مکاتبات

SGS   یک شووورکت تجاری عم م
ست  ست   تابع تعهرات محرمااگ  ا ا

گذاران بت اانر تصووومیمات تا سووورمایه
م  ع   آگاهااه اتخاذ گذاری بهسورمایه
اطالعات د یق   شفاف  SGSاماینر. 

طه  یتبا در راب عال به ، های ق دف
سرمایه ، به بااار شگذارااسهامراران   
ئه م  عه ارا جام به  با    به  کات هر. م د
 ها،  گذاران، رسااهسهامراران، سرمایه

ها   ، فعالیتSGSه با در رابط جامعه
سط افراد  عملکرد مال  آن فقط بایر ت 

 مجاا ص رت پذیرد.
یر اا طرف  با نری ا کارم  SGSهیچ 

 در اقتیاررا  SGSمرب ط به اطالعات 
حلیوولرسووووااووه ت ل ، هووا،  گران مووا
   گذاردگذاران فعل  یا بالق ه سوورمایه

ابووایوور هیچ حکم عم م  اا طرف 
SGS  سط  صرفا ، مگرش دصادر ت 

 افراد مجاا.
شخص  در رابطه با مذهب،  ا هاراظر 

اعتراض  ابل هر م رد دیگرسیاست، یا 
سایر  ها، یاها، ایمیلابایر ر ی سربرگ

در ایرا  وواهر شووو د  SGSمت ن 
 ش د.م  SGSمنتسب به  ص رتاین

اهدر م رد ااجمن های ها   رسووووا
بووایوور  SGSاجتموواع ، کووارکنووان 

 منشوو ر»  « SGSمنشوو ر اقال   »
را رعایت « SGS های اجتماع رسااه
 کننر.
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 کارمنران داقل  معامله با
کننرگان، یا ، تأمینSGSطالعات غیرعم م  مرب ط به فرصوووت شوووغل  مبتن  بر اجاد ایگذاری یا دابال سووورمایهکارکنان ابایر به

 باشنر. SGSمشتریان 
معامله کننر، را را که در ح اه اطالعات عم م   رار ارارار  SGS، اقتیار قریر،   سوووایر ا راق بهادار SGSکارکنان ابایر سوووهام 

سهام به شا، بر  یمت  ص رت اف ست اطالعات  بگذارد. اطالعات غیرعم م  تأثیر  SGSط ری که در  سط  کها سماً ت  طبق  SGSر
 مقررات ب رس افشا اشره باشر.

غام،   های راهبردی گر ه، پیشوونهاد تملک   ادا یس طرحاطالعات کارمنران داقل  معم رً شووامل اطالعات مال  غیرعم م ، پیش
شر تغییرات براامه شره در مریریت ار ستریزی  ش  که در این مق له  رار م .  بل اا ااجا حق     منابعگیرد، بایر با ام هر ا ع تراکن

SGS .مشا ره ش د 
ابایر . کارکنان  ردآدسوووت م اطالعات غیرعم م  مهم  در رابطه با مشوووتریان یا افراد ثالث به SGSدر ر ار ااجام فعالیت، گاه  

 مااه  رار دارد، معامله کننر.ر ی سهام مشتریان یا افراد ثالث که تحت حفا ت اطالعات محر
که در های ثالث یا بسووتگان ازدیک بر اسوواس دااش کارمنران داقل  گذاری به طرفااتقال این  بیل اطالعات یا ارائه اکات سوورمایه

 ، ممن ع است.SGSبرای امان کار اقذ شره است 
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   ااین رعایت

SGS  ااین حاکم در کشوو رهای  که در  
کنر.   ااین را رعایت م  کنرآاجا کار م 

به به جن یتمرب ط  عال های های مختلب ف
SGS  شر. کارکنان بایر م ت اار پیچیره با

را بشناسنر   آاها را  SGS  ااین مرتبط با 
رعایت کننر. تردیری ایسوووت که بایر اا 

ش د.  SGSمنابع حق     شا ره دریافت  م
 اآگاه  اا  اا ن، عذر م جه ایست.ا

 SGSهای منش ریا سایر  منش ر  ت  این 
سخت ستااراردهای  سبت به گیرااها تری ا
کننر، کارکنان بایر   ااین حاکم اعمال م 
سخت ستااراردهای  تر را رعایت گیرااهآن ا

کننر. در صووو رت تردیر درباره حل تنا ض 
اکم، کارکنان     ااین ح منشووو ربین این 
 دابال مشا ره باشنر.بایر به
، کارکنان بایر SGS ار ااجام فعالیت در ر

مات د لت  در  قا یا م نرگان  اا ا   مای با ا
ص رت  ستعالم تماس بگیرار. در  رابطه با ا
یا  عات  عادی برای اطال درق اسوووت غیر

ستنرات، کارکنان بایر به شا ره اا م دابال م
نابع حق     حت SGSم نر. ت هیچ  باشووو

کار  SGSشووورایط  یک فرد که اا طرف 
بایر سووع  کنر افراد را گمراه کنر، کنر ام 

ستنرات را تخریب  ست ر کنر، م ش اهر را م
 کنر، یا مااع تحقیقات  اا ا  ش د.
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 ساایپیاده
  «ای هیئت مریرهکمیته راهبری حرفه»تأییر شووره اسووت.  SGS  هیئت مریره « شوو رای عملیات »ت سووط  SGSمنشوو ر اقال   

 کنر.ساای را دریافت م پیاده  عرمگزارشات مستمر درباره اقض 
 ش د. بل  م  1383اجرا شره   جایگزین اسخه  1390اا تاریخ بهمن  منش راین 

ستگان  شر حق    ، با تأییر کتب   بل  SGS اب ش رمجاا به ا تباس  SGSمعا ن ار در ح اه تحت  یاهای د یق یا محر دکننرهمن
 .هستنر منش رپ شش این 

 

 تماس اطالعات

1 place des Alpes, POB 2152, CH-1211, Geneva 1 
Tel.: +41(0) 22 7399100 
Fax: +41(0) 22 7399881 
integrityhelpline.sgs.com 
www.sgs.com 

 
 ما را یاری کردار. منش رتهیه این  ااررکاراا  که دربا تشکر اا تمام  کارکنان   دست
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