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 2021ماي 

 
داخل سيوز كابيند، إذا علمت بأي إجراء ينتهك القانون أو يتعارض مع أخالقيات الشركة  وظيفتك واجبات إنجازكجزء من 

. سيتم إرسال أو إبالغنا مباشرة أسفله المحددة اإلبالغ عنه عبر نقطة االتصال الخارجية ، يمكنكأو أي اشتباه في ذلك

إلى القسم القانوني المسؤول عن األخالقيات  مباشرة  الخارجية من خالل نقطة االتصال يتم اإلبالغ بها التي  المعطيات

اتخاذ  مثقوم، بالتعاون مع األطراف المناسبة، بإجراء تحقيق يواالمتثال لشركتنا األم، سوميتومو إلكتريك إندستريز، والتي س

  .الالزمة والمناسبةالتدابير 

 
 

Navex Global, Inc. :  نقطة االتصال

    الخارجية

http://sei.ethicspoint.com : الموقع  
خدمة االتصال الدولي المجانية   الهاتفرقم  :    

 

 

 البلد نقطة االتصال
 إيطاليا 800-790605

 بولونيا 00-800-151-0322

اإلبالغ عن طريق الهاتف غير متاح حالي ا. يُرجى استخدام خيار اإلبالغ عبر اإلنترنت إلرسال ما 

 .يقلقك
 المغرب

)مجانًا( 0010-800-00: االتصال الهاتفي بالرقم 1الخطوة   
)مجانًا( 4402-238-844اللغة اإلنجليزية، اطلب الرقم:  : بعد موجه2الخطوة   

 ألبانيا

 
ا، فيما يلي وجهات االتصال الداخلية للبلدان التي تنطبق عليها  : أيض 

 

 : االتصال بمجلس اإلشراف - إيطاليا كابيندسيوز 
infoodv@sews-cabind.it 

 

 : جهة اتصال محليةو - ألبانيا كابيندسيوز 
SCA_whistleblowing@sews-cabind.it 

 
عاله أبالموقع اإللكتروني دولة غير مذكورة أعاله، يمكنك العثور على أرقام الهواتف لمنطقتك يخص  اإلبالغفي حال كان 

 "بالنقر على "إبالغ" ثم "لإلبالغ عن طريق الهاتف

 
 بما في ذلك المعلومات المتعلقة  حصري،بشكل  يتم التعامل مع جميع المعلومات المتعلقة باإلدانات والتقارير

أو التدابير  التحقيقات ، ونتائج، والشركة التي يعمل بها، ومحتوى التقريرعن المخالفاتباإلبالغ بالطرف الذي قام 

المعنية مباشرة بإجراء تحقيق في ، حيث يتم الكشف عنها فقط لألطراف أعاله، وما إلى ذلك المذكورة المعتمدة

 .الضرورة عند المتخذةالتدابير  وتنفيذت صلة مسألة ذا

 
 غ عن المخالفات إلى أي ضرر للطرف الذي قام باإلبالغفيما يتعلق بالعالقات مع شركتنا، يجب أال يؤدي اإلبال 

 .(مضللةعن المخالفات أو ألي شركة يعمل بها )باستثناء التقارير المقدمة ألغراض 

 
  حديد البلد مع ت ،كابيندبـسيوز  ةالمخالفات مرتبط هاإلشارة في البداية إلى أن "هذعن المخالفات، يرجى  اإلبالغعند

 .المعني

http://www.sews-cabind.com/
http://sei.ethicspoint.com/
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  نطاق التحقيق أو محدود ا قد يكون  الحاالت،أنه في هذه  إلى االنتباهذلك، يرجى ببشكل مجهول. و اإلبالغيمكن

 .التي تتخذها األطراف ذات الصلة التدابير

http://www.sews-cabind.com/

