شركة إينوسبيك .اإلبالغ عن مخاوف حوكمة الشركات
إشعار الطرف الثالث
يُعد خلق بيئة يمكن فيها طرح المخاوف فيما يتعلق باألمور غير المشروعة أو االحتيالية أو غير األخالقية دون خوف من االنتقام  -جز ًءا ال يتجزأ
من تلك الثقافة.
يجوز لموظفي إينوسبيك وعمالئها ومورديها وأصحاب المصلحة اآلخرين اإلبالغ عن هذه المخاوف عن طريق إرسال بريد إلكتروني
 Legal.Compliance@Innospecinc.comأو عن طريق إرسال تقرير عبر الخط الساخن لإلبالغ عن المخالفات ،نقطة تفتيش األخالقيات
(انظر أدناه) .يجوز لموظفي إينوسبيك أيضًا الرجوع إلى سياسة اإلبالغ عن مخاوف حوكمة الشركات (المتوفرة على شبكة اإلنترانت الخاصة
بالشركة) للحصول على تفاصيل حول آليات تقديم التقارير األخرى المتاحة لهم.
والموردون وأصحاب المصلحة اآلخرون أيضًا بحقوق ،بموجب قوانين اإلبالغ عن المخالفات المعمول بها (مثل توجيه
يتمتع الموظفون والعمالء
ّ
االتحاد األوروبي لإلبالغ عن المخالفات رقم  ،)1937/2019لإلبالغ عن انتهاكات القانون للسلطات المعينة من قبل الحكومة ،بما في ذلك جهات
إنفاذ القانون والهيئات الحكومية والتنظيمية وذاتية التنظيم األخرى.
آليات اإلبالغ الموضحة في هذا اإلشعار ليست لالستفسارات العامة أو الشكاوى التي ال تنطوي على مخاوف بشأن األمور غير المشروعة أو
االحتيالية أو غير األخالقية .يجب توجيه هذه االستفسارات والشكاوى العامة إلى مدير إينوسبيك/جهة االتصال العادية أو مكتب إينوسبيك المحلي.
مباشرا للحياة أو لخطر اإلصابة الشخصية وفقًا إلجراءات الطوارئ المحلية في المقام األول .لم يتم
يجب اإلبالغ عن المواقف التي تشكل تهديدًا
ً
تصميم أي من آليات اإلبالغ الموضحة في هذا اإلشعار الستدعاء استجابة الطوارئ.
يتم إحالة التقارير إلى قسم االمتثال القانوني في إينوسبيك للتحقيق من قبل أعضاء االمتثال القانوني و/أو اإلدارات األخرى ذات الصلة .عند
الضرورة ،يمكن االستعانة بخبراء خارجيين للمساعدة.
يتم التحقيق في التقارير واتخاذ إجراءات بشأنها واإلبالغ عنها في سرية إلى أقصى حد ممكن عمليًا ،مع مشاركة المعلومات بين األفراد المصرح
لهم على أساس "ضرورة المعرفة" .سيتم االحتفاظ بسرية هوية الشخص الذي أعد التقرير بالقدر الممكن عمليًا ،ولكن قد يتم الكشف عنها ألطراف
ثالثة إلى الحد الذي يقتضيه القانون ،أو ضمن إينوسبيك عند الضرورة ،على سبيل المثال ،لتمكين إجراء تحقيق شامل .يجوز لشركة إينوسبيك
إخطار الجهات المعنية بتطبيق القانون والوكاالت الحكومية والتنظيمية وذاتية التنظيمية األخرى ذات الصلة.
نقطة تفتيش األخالقيات
نقطة تفتيش األخالقيات هو خط ساخن لإلبالغ عن المخالفات ،يتم تشغيله وإدارته من خالل طرف ثالث مستقل لصالح إينوسبيك .وهو متاح على
مدار الساعة طوال العام لإلبالغ عن المخاوف بلغات متعددة عبر الهاتف (انظر األرقام في الصفحة أعاله) أو عبر اإلنترنت (انظر
 )/http://innospec.ethicspoint.comأو عن طريق األجهزة المحمول:

يتوفر خيار (حسب القوانين المحلية*) لإلبالغ عن إحدى المخاوف دون كشف الهوية  .يتم إعطاء رقم تقرير ورمز سري للفرد الذي يقدم التقرير
حتى يتمكن من معاودة االتصال أو الوصول إلى التقرير عبر اإلنترنت للتحقق من المستجدات وتقديم المعلومات اإلضافية .يتم التحقيق في التقارير
المرسلة إلى نقطة تفتيش األخالقيات كما هو موضح أعاله.
إذا كان لديك سؤال حول هذا اإلشعار ،فيرجى التواصل عبر .legal.compliance@innospecinc.com
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أرقام الهاتف لنقطة تفتيش األخالقيات
الموقع

رقم الهاتف

الموقع

رقم الهاتف

األرجنتين
ر
أستاليان

-0800ن8189-345

جمهوريةنكوريانالجنوبيةن

-812-080ن1274

1800ن183ن870

التفيان

80ن205ن316

النمسان

0800ن068706

ليتوانيان

8ن800ن00ن336

لوكسمبورغن

800ن26ن360

بلجيكان

0800ن74ن528

مالتيان

9659-81-800-1

التازيل
ر

0800ن724ن8676

مالطان

8006ن2069

بلغاريان

0800ن46ن006

المكسيكن

800ن099ن1732

كندا

()844ن-919ن1922

هولندان

0800ن0225466

تشيلن

()844ن-919ن1922

نيوزيلندان

0800ن854ن836

الصين

400ن120ن4161

التوي جن

800ن62ن308

كولومبيان

5185293-800-01

الفلبين

1800ن1ن322ن0300

كوستانريكان

()844ن-919ن1922

بولندان

4912005-800-0-0

كرواتيان

0800ن203ن322

التتغالن
ر

800ن181ن724

رقتصن

80ن077114

بورتوريكون

()844ن-919ن1922

جمهوريةنالتشيكن

800ن142ن859

رومانيان

0800ن360ن165

الدنماركن

80ن25ن40ن03

روسيان

8ن()800ن-301ن-37ن93

مصن

0800ن006ن0107

المملكةنالعربيةنالسعوديةن

800ن850ن0720

إستونيان

8000ن100ن846

سنغافورةن

658004922438

فنلندا

0800ن412890

فرنسا

0ن800ن90ن36ن76

سلوفينيان

080ن488856

ألمانيان

0800ن1833176

جنوبنأفريقيان

080ن099ن1370

اليونانن

800ن848ن1547

إسبانيان

900ن997ن982

هاواين

()844ن-919ن1922

ستيالنكان

2ن029ن138

هونجنكونجن

800ن961ن726

السويد

10-020ن93ن90

المجر

()80ن088ن202

سويرسا

0800ن894ن146

أيسلندان

800ن4312

تايوانن

886801491217

الهند

000ن800ن0501ن531

تايالندن

1800014519

إندونيسيان

-803-007ن2319-321

تركيان

()844ن-919ن1922

أيرلندان

1800ن901ن756

المملكةنالمتحدة

0800ن069ن8202

إرسائيلن

276-349-809-1

اإلماراتنالعربيةنالمتحدة

800ن0320134

إيطاليان

-194-800ن759

الوالياتنالمتحدةناألمريكيةن

()844ن-919ن1922

اليابانن

-0800ن0339-222

فتويالن

-0800ن1009225
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