
Coloplast Business Ethical Standards (Coloplast BEST)

هذا هو نهجنا
معاي� أخالقيات العمل



Coloplast BEST
هي مدونـة لقواعـــد السلوك

الخاصة بنا يف معاي� أخالقيات

العمــل و هي إختصـار لعبارة

Business Ethical
STandards

تدير رشكة كولوبالست األع¡ل عىل الصعيد العاملي، و تخضع ألحكام القانون الدويل، فضالً عن القوان� الخاصة بكل دولة تعمل بها. يتم تطبيق مدونة كولوبالست بست 

”Coloplast BEST“ يف كل مكان نعمل به، و لكن إذا كانت املعاي�، أو اللوائح التنظيمية أو القوان� املحلية أشد رصامة من كولوبالست بست 

”Coloplast BEST“، فيجب عليك دا²ًا اإللتزام بالقواعد األك¯ رصامة.
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كولوبالست - هذا هو نهجنا

يجب أن تتوافق أفعالنا مع قيمنا

كيفية اإلبالغ عن مشكلة؟

ماذا يحدث يف حالة عدم اإلمتثال ملدونة كولوبالست بست ”Coloplast BEST“ ؟ 

األفراد هم األساس         

نزاهة العمل

النزاهة الشخصية

التعامل مع أخصائيي الرعاية الصحية

جودة املنتج و اإلبتكار

معلومات كولوبالست و أصولها

اإلهت¡م بالبيئة

رشح املصطلحات

يرجى العلم بوجود توضيح للمصطلحات الرئيسيـة يف الصفحات األخ�ة من كولوبالسـت بسـت ”Coloplast BEST“ ، و يف النسخـة اإللكرتونيــة من كولوبالست بست

”Coloplast BEST“ ، تظهر املصطلحات األساسية يف صورة إرتباطات تشعبية ترتبط بالرشح الخاص بها. ما عليك سوى النقر فوق املصطلح!

من يجب عليه اإللتزام �دونة كولوبالست بست ”Coloplast BEST“ ؟

يلتـزم الجميــع بذلـك. تنطبـق مدونــة كولوبالســت بســت ”Coloplast BEST“ عىل جميـع املوظفيـن يف أنحاء العاÒ ،Óا يف ذك التنفيذي�، و املسؤول�، و املديرين،

و اإلدارييــن و املوظفيـن، و مجلــس اإلدارة. كمــا مـن املتوقــع كذلــك أن تلتـزم األطراف األخرى التـي تعمل نيابـة عن رشكـة كولوبالسـت باملبادئ املحددة يف مدونـة

كولوبالســت بسـت ”Coloplast BEST“ - سواء كانـت هذه األطراف من املوظفيـن أو متعاقديـن مع رشكـة كولوبالســت إيه/إس أو مع أي مـن الرشكـات التابعة لها

و الرشكات املرتبطـة بهـا - ك¡ عليهم اإلمتثال لجميع القوان�، و املتطلبات التنظيمية و التعاقدية ذات الصلة.





كولوبالست
- هذا هو نهجنا

٥

 ،Óتعترب السمعة الطيبـة التي تحظــى بهــا رشكــة كولوبالســــت كواحــدة من أفضــل الرشكـــات األخالقية عىل مستوى العا

واحــدة من أهم األصول القيمــة التي تتمتـع بهــــا. و برغـــم أن السمعــة ليســــت شيئــاً Þكــن رشاؤه أو بيعـــه، إال أن 

أمرًا واحــًدا قـــد يدمرهــا علـى الفـــــور.

ستجد دا²اً املديريـن و موظفي مراقبة اإلمتثال مستعدين
لإلنصات إليك و تقديم اإلرشاد، و عىل إستعداد دائم 

لتقديم الدعم لألشخاص الذين يقومون باإلبالغ بحسن نية
- لذلك يرجى اإلبالغ عن أية مسائـل أو شكــوك تســاورك.

إن اإلدارة التنفيذية و مجلس إدارة رشكة كولوبالست كلهم
ثقة - Òساعدتك - بأن النزاهة و األمانــة ستكــون دا²ــاً

جـزًءا ال يتجــزأ مــن طريقــة تنفيـــذ أع¡لنــا و أن قيمنا
و سمعتنا ستدوم يف املستقبــل.

نشكــرك للحفــاظ علــى مكانتنـــا بيــن أفضـل الرشكات
.Óاألخالقيــة يف العا

تفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،
الرس راسموسن

الرئيس، املدير التنفيذي

كولوبالست هي رشكة عاملية يعمل بها أك¯ من ١٠،٠٠٠ شخص. و يتحمل كل 
منا مسؤولية شخصية للحفاظ علـى السمعة الطيبة لرشكة كولوبالست. م¡ 
 Coloplast” يعني أنه تقع علينا مسؤولية اإلمتثال ملدونة كولوبالست بست
BEST“ ، و للوائح و القوان� املعمول بهـا يف الدول املعنيــة التـي نعمل بها.

إن مدونـة كولوبالســـت بسـت ”Coloplast BEST“ ليست بديالً عن الحكم 
الجيد، و لكن من شأنها املساعدة فـي إرشادك لإللتزام بقيم كولوبالست التي 

نتبعها، و األخالقيات، و القوان�، و اللوائــح الخاصة بأع¡لنا العاملية.

من املهم أن تطرح األسئلة عندما تساورك شكوكًا حول القيـام باألمـر الصحيــح.

ك¡ أنـه من املهــم أيًضا اإلبالغ يف أي وقــت عن أي نشاط تشتبه فيه قد يهدد 

كولوبالست أو يرض بسمعتها.

علينا جميًعا تحمل املسؤولية 

التواصل

الزمالء األعزاء،

لقد إكتسبنا سمعتنا بتاريخ طويل من العمل الشاق و القيام بكل ما هو صحيح.
من خالل القيام Òــا نؤمن بصحتــه و بحرصنــا الدائــم علــى مراعاة اإلحرتام

يف العمل و النزاهة التي ال مثيل لها.

السمعــة الطيبــة لرشكــة كولوبالســــت هي املطلـب األسايس ملواصلة تقديم
الدعـم للمستهلكيــــن فيمـــا يتعلـق باملنتجــات و الخدمات التــي نوفرهــا،
و إلضافــة قيمـة للعمــل، و لكـي تكون الرشكة مكانـــاً يدعــو العامليــن به

للشعـور بالفخـر.

من الرضوري أن يظل األمر عىل هذا املنوال.



"أفضل بدون عمل
عن تقديم
عمل يسء"
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يجب أن تتوافق
أفعالنا مع قيمنا

تعد كولوبالســت رشكــة رعاية صحيـة عاملية مبتكرة تتمثل مهمتها
يف تيسيــــر الحيـاة لألشخـاص ذوي إحتياجـــات الرعايـــة الصحيـة 

الخاصة. و من أجل التعايش مع هذه املهمة و العمل عليها و تقدÞها،
يجــب أن تتوافـق أفعالنا مع قيمنا - دون أيــة استثناءات أو أعذار.

نحن رشكة يعمل لديها أك¯ من ١٠،٠٠٠ شخص، يف أك¯ من ٤٠ دولة.

πª©dG πcÉ°ûe á¡LGƒŸ Ió«L á≤jôW - "πª©dG äÉ«bÓNCG QÉÑàNEG"

إذا كانت إجابتك "نعم" بكل وضوح، فيمكنك املتابعة

ما الذي ينبغي القيام به

٧

القرب - من أجل فهم أفضل

الشغف - إلحداث فرق

اإلحرتام و املسؤولية - إلرشادنا

مدونة كولوبالست بست ”Coloplast BEST“ هي دليلنا إىل 
طريق التميز العاملي عندما يتعلق األمر بإدارة رشكة أخالقية. و 

هي دليل سيساعدنا عىل العمل Òهنية، عندما يواجه حدسنـا أو 
معرفتنا Òا هو صائب تحديًا.

إذا واجهت مشكلة أخالقية و لست متأكًدا
م¡ عليك فعله حيال ذلك.

إطرح عىل نفسك جميع األسئلة التالية:

• هل هذا األمر موافًقا للقانون؟
• هل يتفق سلوò مع مدونة

كولوبالست بست ”Coloplast BEST“ ؟
• هل سيقلقني الكشف عن سلوكـي عرب

وسائل اإلعالم؟
• هـــل سيسعدنـــي إطــالع زمالئـــي أو 

غ�هـــــــم مـــن األشخـــــاص 
خــــــارج كولوبالســــت بشـــأن هــذا 

األمــر؟

إذا كانت إجابتك "ال" أو "ال أعلم" عن أي من هذه األسئلة، فعليك 

إستشارة مديرك، أو املسؤول عن اإلمتثال املحيل أو الدويل بالرشكة ، 

أو الشؤون القانونية، أو غ�هم من أصحاب الوظائف املناسبة أو 

األشخاص العامل� يف رشكة كولوبالست.

“Coloplast BEST” و عىل الرغم من أن مدونة كولوبالست بست
تعترب دليالً مفيًدا، إال أنه ال Þكنها تناول جميع القضايا األخالقية
التي سنواجهها، لذلك من املهم أن نستخدم دا²ًا الحكم الجيــد

و الحــس السليـم يف كل األوقات.





كيفية
اإلبالغ عن مشكلة؟

٩

تشجــع رشكة كولوبالست الثقافة املنفتحة و النزيهة، حيـث يشعـر املوظفون بالحرية يف اإلبالغ عن  املشاكل، و حيث يتحمـل

كل منا مسؤولية الحفاظ عىل نزاهة كولوبالست و سمعتها.

لـن تقبل رشكة كولوبالست األفعال اإلنتقاميـة ضد أي موظـف نتيجــة إبالغـــه عن مشكلة 
بحسن نية. يقتيض واجبنا طرح أسئلة بشأن األخالقيات و اإلمتثال بشكل فوري، و اإلبالغ عن 

أية إنتهاكات ملدونة كولوبالست بست ”Coloplast BEST“ سواء كانت فعلية أو مشتبـه بهــا 
عىل الفور أو غ�ها من السلوكيات املريبة، أو غ� األخالقية، أو غ� القانونية.

إذا كانت لديك أية شكوك أو ترغب فــي اإلبالغ عــن إنتهاك ملدونة كولوبالست بست 
”Coloplast BEST“ أو لغ�ها من التوجيهات، فأول ما عليك القيام به هو التحــدث إىل 

مديــرك.

إذا كنت غ� مرتاح حيال مناقشة األمر مع مديرك، ف�جى التواصل مـع أحــد األشخــاص 
التالييــن:

• املســـؤول عــن اإلمتثـــــال املحيل أو الدويل بالرشكــــة 
• الشؤون القانونية املحلية أو الدولية بالرشكة

• املوارد البرشية املحلية أو الدولية بالرشكة

Þكنــك الحصـــول علــى قا²ـــة محدثـة بجهات اإلتصال العاملية عىل موقـع اإلنرتنت 
إلمتثال الرشكة.

تذكــر، من األفضــل دا²ًا أن تطلب املشورة بدالً من تعريــض سمعتــك و سمعــة رشكـة 
كولوبالسـت للمخاطـرة. و ال تتهاون أبًدا بشأن اإلبالغ عن أية إنتهاكات.

األخطاء تحدث، و ليس من السهل دا²ًا اإلبالغ عن مشكلة أخالقية. و لهذا السبب قامت 
رشكـة كولوبالست بإنشاء خط ساخن مستقل خاص بطرف آخر للمبلغ� عن اإلنتهاكات 

حيث Þكن اإلبالغ عن املشاكل دون اإلفصاح عن الهوية.

إن السلوك الغ� أخالقي أو قانوÞ ûكن أن يعرضك لعقوبات مدنية و جنائية، و عقوبات 
صناعية، و إرضار بالسمعة.

إن انتهاكك ملدونة كولوبالست بست ”Coloplast BEST“ - وفًقا ملستوى اإلنتهـاك - يعرضك 
شخصيًا لخطر وقوع أرضار مدنية، و املقاضاة الجنائية، و اإلجراءات التأديبيـة و حتى إنهاء 

عملك يف الحاالت الخط�ة.

و باملثل، إن أي مورد، أو موزع، أو رشيك عمل يعمل لصالح رشكة كولوبالست أو نيابة عنها، 
يخفق يف اإلمتثـال للمبادئ املحددة يف مدونة كولوبالست بست ”Coloplast BEST“ قد 

يتعرض إلنهــاء التعاقــد.

ماذا يحدث يف حالة عدم اإلمتثال ملدونة كولوبالست بست ”Coloplast BEST“ ؟

يجــب عليــك اإلتصــال Òديــرك 
علـى الفور للمناقشـــة حــول كيفيـة 
معالجــة األمــر إذا الحظـت قيامـك 

بخطأ ما أو إذا علمــت بوقوع إنتهاك 
ملدونــة كولـوبــالســـــت بست 

.“Coloplast BEST”

يف حالة عـدم إرتياحك للتحدث بشأن 
هذا األمــر مع مديرك، فيجـب عليـك 
التواصــل مع مسؤول اإلمتثـال املحيل 

أو للرشكـة أو تقديـم بالغ من خالل 
الخط الساخن للمبلغيـن.
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األفراد
هم األساس

النواهي:

• التحيــز ضـد أي شخــص يف مكان العمل عىل أساس العرق،

   أو اللــون، أو العمر، أو النـوع، أو الجنسية، أو األصـل العرقـي

   أو اإلجتمـاعي، أو الدين أو اإلعاقة، أو امليل الجنيس، أو الحالة

   اإلجت¡عية، أو الظروف الصحية، أو املعلومات الوراثية، أو غ�ها

   من الفئات  املذكورة فـي أية لوائح تنظيمية ذات صلة

• مضايقة أي شخص أو التشجيع عىل ذلك، أو التهاون بشأن

   أية مضايقــات

• املوافقة عىل مضايقة اآلخرين

التنوع، و الفرص املتساوية، و عدم التمييز - األوامر و النواهي

األوامر:

• التعامل بلياقة و إحرتام كرامة اآلخرين.

• إظهار اإلحرتام لألفكار، و اآلراء و الثقافات املختلفة.

•

•

البحــث عـن املهارات و الخبــرات، و املواهـب الشخصيـة

عنـد إتخاذ القرار بشأن التعي�، و التعويض و التطوير الوظيفى

إخبار مديـرك أو مدير املوارد البرشية يف حالة تعرضـك أو

تعــرض غيــرك من املوظفيــن للتمييـــــز أو املضايقــة فــي

مكــان العمــل.

األفراد هم األساس الذي تعتمد عليه رشكة كولوبالست - فنحن واجهة الرشكة و نحن سفراء قيمنا عىل املستوى الداخيل و 

الخارجي. من الرضوري خلق بيئة عمل صحية، و آمنة و متنوعة تتيح للموظف� ترجمة شغفهم إىل حلول ملموسة لعمالء 

كولوبالست.

التنوع و الفرص املتساوية و عدم التمييــز

بصفتنـا مؤسسة عامليــة، نحرتم التنوع و نشجعـه. و نعترب إختالف العامل� ميزة تنافسية، و أنهم خطوات أولية لتحقيق النجاح. لن نتهاون بشأن 

التمييز أو املضايقة من أي نوع و في¡ يختص بأية مجموعة معينة. لذلك نسعى لتوف� بيئة ديناميكية و مهنية، ك¡ نلتزم Òعاملة عادلة و 

متساوية لجميع املوظف� – Òا يف ذلك جميع األشخاص الباحث� عن فرصة عمل يف رشكة كولوبالست.



١٢

األوامر:

• الترصف بإسلوب سليم.

• فهـم متطلبات الصحة و السالمة لرشكة كـولوبـالست 

  و إتباعـها من أجل إدارة املـخاطر و األخـطار املحتملة

   لوظيفتك.

• مراعاة املتـطلبات املـحلية لإلبالغ عن الحوادث،

  و اإلصابات، و ظروف العمــل غ� اآلمنة.

• القيام بدور فعال يف تحس� بيئة العمل.

النواهي:

• التغايض عن أيــة تعليمــات متعلقــة بالصحــة، و

   السالمــة، و إستخدام معدات السالمـة.

• التــردد فـــي طـــرح أيـــة أسئلــــة تـراودك بشــأن

   تعليمــــات الصحة و السالمة.

الصحة و السالمة - األوامر و النواهي

( OHSAS 18001) πª©dG øcÉeCG ‘ áë°üdG h áeÓ°ùdG ôjó≤àd »©LôŸG ΩÉ¶ædG (١ 

الصحة و السالمة
تنطبــق معاي� الصحة و السالمة ذاتها عىل جميــع زمالئنا - برصف النظر عن الدولة أو املؤسسة التي يعملون بها. نحن نستخدم املعاي� الدولية ١ 

املتعلقة بالسالمة و الصحة املهنية كطريقة لض¡ن إلتزامنا بالقواعد العاملية ذاتها و تحس� األداء بشكل مستمر.

ك¡ نراعـي بإنتظام القضايا املتعلقة بالصحة و السالمة عند تطوير الجديد من املنتجات، و وسائــل اإلنتاج، و إنشــاء مواقع جديدة أو تجديد 
املرافق القا²ة. و نستفيـد من تعليقات زمالئنـا، و رشكاء عملنـا، و غ�هــم من أصحاب املصلحة لتحس� ظروف العمل، و ندرك }اًما أننا نتشارك 

املسؤولية املتعلقة بالصحة و السالمة يف مكان العمل.

بصفتهم قادة، يتحمل جميع مديري رشكة كولوبالست يف نهايـة األمر مسؤولية الصحة و السالمة يف وحداتهــم، ك¡ يجــب عليهــم ض¡ن فهم 
املوظف� ألدوارهم في¡ يتعلق بالحفاظ عىل بيئـة العمل و تحسينها يف رشكة كولوبالست. ك¡ يتحمل املديرون أيضــاً مسؤوليــة حصول املوظف� 

عىل املوارد، و التدريب، و التعلي¡ت الالزمة للقيام Òهام عملهم بأمان. يرجى اإلتصال بقسم تنمية البيئة، و الصحة و السالمة ملزيد من املعلومات.

تعنينا سالمة السفـر. يجب عىل املوظف� املسافرين نيابة عن رشكة كولوبالست مراعاة سياسات الرشكة املعنية بسالمة السفر.



١٣

حقوق اإلنسان و حقوق العمل
اإللتزام

نحرتم حقوق اإلنسان املعرتف بها دوليًا و ندعمها، Òا فـي ذلـك حقوق العمل التي جعلتها مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األع¡ل التجارية 
و حقوق اإلنسان (UNGPs) قابلة للتنفيذ و ك¡ تم وضعها يف املبادئ الستة األوىل إلتفاق األمم املتحدة العاملي، الذي أصبحت كولوبالست 

عضوة به عام ٢٠٠٢.

ليس من الرضوري فحسب لرشكـة كولوبالســت تنفيـــذ نظام اإلدارة داخليــاً، و املحدد يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األع¡ل التجارية 
و حقوق اإلنسان (UNGPs)، بل يجب عليها كذلــك نشــر أد] املعاييــر املتوقعة دولياً ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األع¡ل التجارية و 

حقوق اإلنسان (UNGPs) إىل رشكاء أع¡لنا حتى يتبعوا هذه املبادئ. 

نحن نحرتم جميع حقوق اإلنسان، Òا يف ذلك حقوق العمل املشار إليها يف الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان التي تتألف من اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان (UDHR)، و العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية و السياسية (ICCPR)، و العهــد الدويل الخاص بالحقوق اإلقتصاديـة و اإلجت¡عيــة 

 . (ILOD) ــا فــي ذلــك إعالن منظمــة العمل الدولية بشأن املبادئ و الحقوق األساسيـــة يف العملÒ ،(ICESCR) و الثقافيــة

توقعاتنا
نتوقع من موظفينا تجنب جميع آثار حقوق اإلنسان السلبية و الحد منها، و اإلخبار عن أي إنتهاك لهذه التوقعات أو أيـة شكوك بشأن عدم 

اإليفاء بهذه التوقعات، و ذلك من خالل نظامنا اإلداري أو آليات التظلم.

نتوقــع من رشكاء أع¡لنا و جميع الرشكاء اإلسرتاتيجي� اآلخرين فهـم توقعاتنا املتعلقة بحقوق اإلنسان و مراعاتها. و نتوقـع من رشكاء أع¡لنا و 
رشكائنا اإلسرتاتيجي� إخبار موظفي كولوبالست أو اإلبالغ من خالل آليات التظلم عن أي حاالت من عدم اإليفاء بتلك التوقعات.

آلية التظلم
تذكر أنه Þكنك اإلبالغ من خالل الخط الساخن للمبلغ�، يف حالة عدم إرتياحك ملناقشة األمر مع مديرك.

تذكــر أنه ¡كنــك اإلبالغ من خالل الخــط الساخــن للمبلغيــن، فــي حالـــة عــدم إرتياحــك ملناقشــة األمر مــع مديــرك.





عند العمل نيابة عن رشكة كولوبالست، علينا دا²ًا تعريف أنفسنا للمسؤول� الحكومي� أو 
رشكاء األع¡ل، أو غ�هم من أصحاب املصلحة و تحديد عالقتنا برشكة كولوبالست.

مكافحة الفساد
سياستنا واضحة بالنسبة للرشوة: نحرم الرشوة و أي شكـل آخر من أشكال سلوكيـات 

الفساد، سواء ظهرت من أحد موظفي رشكة كولوبالست أو من طرف آخر يعمل نيابة عنها.

كمبدأ عام، يجب علينا عدم تقديم أي يشء ألي أحد Þكن إعتباره كمحاولة للتأث� بطريقة 
غ� الئقـة عىل قراره لرشاء منتجاتنا، أو إستخدامها، أو بيعها، أو التوصية بها. ينبغـي أال 

نعـرض أي مبلـغ من املـال أو أي يشء ذي قيمة بصورة مبارشة أو غ� مبارشة، أو نقدمه أو 
نسمح بذلـك، ل^ نقوم بصورة غ� قانونيــة Òا ييل:

• التأث� عىل رأي أو سلوك أي فرد، أو عميل، أو رشكة
• الظفر بعمل تجاري أو اإلحتفاظ به

• التأث� عىل أي فعل أو قرار ألي مسؤول حكومي
• الحصول عىل ميزة

تعتبـر رشكــة كولوبالســت املدفوعات التسهيلية نوًعا من أنواع الرشوة. يجب عليك دا²ًا 
رفض تقديم أية مدفوعات تسهيلية، و إذا طلب منك القيام بذلك، وضح أن مدفوعات 

التسهيالت تتعارض مع سياساتنا، ثم أخرب مديرك ع¡ طُلب منك.

الرشوة التجارية
يجب أال يعرض أبًدا موظفـي كولوبالســت أو أي طرف آخر يعمل نيابــة عن الرشكــة 

رشوة تجاريــة، أو يقدمها، أو يستلمها.

األطراف األخرى التي تعمل نيابة عنا
عند التعامل مع طرف آخر كوسيط نيابًة عن رشكة كولوبالست ، يجب علينا أن نضمـن 
إلتزام هذا الطرف بإتباع معاي� أخالقيات عمل م¡ثلة لتلك التي نتبناها. و كمثال عىل 

ذلك، يجب عىل رشكاء أع¡ل التوزيع املتعاون� معنا عن قرب إتباع مدونة قواعد سلوك 
املوزع� الخاصة بنا.

نزاهة
العمــل

تفرض علينا قيمنا التي تتمثل يف "اإلحرتام و تحمل املسؤوليـة" التعامل بنزاهة دا²ًا. لذلك، يجب أن ترتكز جميع التعامالت مع  

أصحاب املصلحة عىل أعىل معاي� الشفافية.

ال للرشوة
عليك دا²اً رفض إعطاء الرىش أو قبولهـا،
و إذا عرض عليـك رشوة أو طلبـت منك،
فيجب عليك إخبار مديــرك علـى الفور.
و عندئـذ يجـب علـى مديرك إبالغ األمر

إيل مسئول إمتثال الرشكة.
Þكن العثور علـى قا²ـة محدثـة بجهات
اإلتصـال العامليـة علـى موقـع اإلنرتنــت

إلمتثال الرشكة.
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مكافحة الفساد - األوامر و النواهي

األوامر:

• قـم باإلبالغ فوًرا إذا ُعرضت عليك رشوة أو طُلبت منـك.

• إتبع القانـون املحلـــي املعمـول بـه و مدونات القواعـد

   الصناعيـة، إذا كانت أشد رصامة من مدونة كولوبالسـت

.“Coloplast BEST” بست   

• تذكر فقط أنه Þكنك تقديم فائـدة لرشيـك العمــل فـي

   حالــة إستيفاء املتطلبات التالية:

  • مسموح بها وفًقا للقوان� املحلية املعمول بها.

  • واضحة و مسجلة ك¡ ينبغي يف سجالت و دفاتر الرشكة.

  • ليست رشوة أو مدفوعات تسهيلية.

النواهي:

• عرض رشوة أو أي شكل آخر من أشكال املزايـا املخالفة أو

   تقدÞها، Òا يف ذلك املدفوعـــات التسهيليـة للمسؤوليـن

   الحكومييـن أو لرشكاء عملنـا.

• تلقي / قبـول أي رشوة أو أي شكــل آخر من أشكــال املزايا

   املخالفة من رشكاء عمل أو غ�هم.

• الدفــع للجنــة عطاءات للفــوز بعطـاء أو الحصــول علـى

   معلومـات داخليـــة.

• الدفــع ألخصائيي الرعايــة الصحية مقابل وصفة طبية أو

   خروج مريـض جديــد.

• الدفع ألخصائيي الرعاية الصحيـة أو املوظفيــن العمومييـن

   إلختيار منتجاتنا.

• الدفع من أجـل الحصول بصورة غ� قانونية عىل تسجيــل،

أو ترصيــــح أو منتجات عىل قا²ة التعويضات، و ما إىل ذلك.

• تقديم الهدايا أو املال إىل مسؤول الجمـارك للحصول علــى

   بضائع عرب الحدود بشكل أرسع (مدفوعات تسهيلية)

• الربط بأي شكل من األشكال ب� الهدايا، أو أشكـال الضيافـة

   و ما إىل ذلك و اإلستخدام املايض أو الحايل أو املحتمـل يف

   املستقبل ملنتجات كولوبالست أو التوصيـــة بإستخدامهــا.

الدعم و األنشطة السياسية
تدعم رشكة كولوبالست حقك يف املشاركة الشخصية يف النشاط السيايس. إال أنه يجب عليك إستغالل وقتك و مالك الخاص فـي مثل هذا النشاط،

و عدم إستخدام مرافق كولوبالست أو مواردها لدعم األحزاب أو املرشح� السياسي�.

يجــب عدم إعطــاء اإلنطباع بأن رشكـــة كولوبالست تقدم الدعم أو املساندة ألي مرشـــح، أو حملــــة، أو قضية تشارك فيهــا بصفة  شخصية.
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األوامر:

• ضمـان أن جميع التربعــات و أشكـال الرعايــة واضحة و مسجلة

  يف الدفاتر و السجالت الخاصة بشـركة كولوبالسـت.

• تذكر أن منح التربعات الخ�ية يكون فقط للمنظ¡ت / املؤسسات

  مع اإلمتثال الدائم للوائح و القوان� املعمول بها.

• تقديم تقارير سليمة بشأن الرعاية / التربعـات للسلطات العامة،

  إذا كانت التقارير العامة مطلوبـة Òوجـب القوان� املحلية و / أو

  معاي� الصناعة املعمول بها.

• راجع القسـم بشأن التعامـل مع أخصائيي الرعايــة الصحيـة، إذا

  كنت ترغب يف رعايـة أخصائيي رعايــة صحيــة أو رعايــة فعالية

  ألخصائيي الرعاية الصحية.٢ 

النواهي:

• عرض تربعـات أو أشكـــال رعايـــة أو تقدÞهـــا مــع توقــع حصـول

   رشكــــة كولوبالســــــت عىل أي مزايـا مخالفة أو إقرتاح ذلك.

• منح التربعات الخ�ية لألفراد.

• الربـط بأي شكـل من األشكـــال بيـن التربعـــات و اإلستخدام املاضـي

   أو الحالــي أو املحتمـــل فــي املستقبــل ملنتجــات كولوبالســـــــت

   أو خدماتهـا أو أي وعد بالتأث� أو نتيجة أو التوصيــــة بذلــك.

التربعات و الرعاية - األوامر و النواهي

á«ë°üdG ájÉYôdG »«FÉ°üNCG ™e πYÉØàdG ‘ â°SÓHƒdƒc á°SÉ«°ùd ´ƒLôdG ≈Lôj ,á«ë°üdG ájÉYôdG »«FÉ°üNCÉH á≤∏©àŸG ájÉYôdG ∫Éµ°TC’ (٢

ال }نح كولوبالست دعً¡ ماليًا لألحزاب السياسيـة أو الحمالت السياسيـة، و لكنهـا قد تدعم مؤسسات الطرف اآلخر التي تقدم مثل هذا الدعــم،  
عىل سبيل املثال، املؤسسات الصناعية أو مركز التفك� السيايس.

القيود التجارية و قوان� الرقابة عىل الصادرات
تلتزم كولوبالست بإتباع القوان� التي تقيد التجارة مع أفراد، و دول، و منظ¡ت معينة أو التصدير إليها. و نعرتف بأنه يجوز تطبيق هذه القيود 

حتى يف التجارة داخل رشكات كولوبالست و التعامالت مع املوردين، و املصنع�، و رشكاء العمل.

إذا كنت مشرتكاً يف عملية إست�اد للبضائع أو تصديرها، فيجب عليك التأكد من أن املعامالت }ت بوضوح ك¡ تسمح بها قيود التجارة و قوان� 
الرقابة عىل الصادرات.

يرجى اإلتصال Òسؤول الشؤون القانونية بالرشكة، و إذا كان لديك أسئلة أو مخاوف متعلقة بقوان� الرقابة عىل الصادرات أو الواردات.

التربعات و الرعاية
تقدم رشكة كولوبالست التربعات و أشكال الرعاية بإنتظام لدعم املجتمعات املحلية، و املجتمع العلمي، و بعض املنظ¡ت األخرى. و الغرض من 

هذه املساه¡ت هو دعم النوايا الحسنة، و يجب عدم إستخدامها مطلًقا كغطاء لتقديم رشوة أو أن تعطي إنطباًعا بذلك.
و تذكر أن اإلنطباع أمر مهم. و إذا كنت متشكًكا بشأن ما إذا كان التربع مرشوًعا أم ال، فعليك بالتشاور مع مسؤول الشؤون القانونية أو اإلمتثال 

بالرشكة.
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طلب املشورة
العقوبــات جراء إنتهــاك قوانيـــن املنافســـة
شديـدة. ال ترتدد يف طلب املشورة مــن مديرك
أو من مسؤول الشؤون القانونيـة بالرشكــة إذا
كـان لديـــك أيـــة أسئلــة أو مخاوف متعلقة
بقضايا املنافسـة أو مكافحــة اإلحتكــار. كمــا
Þكنــك الحصول علـى مزيــد مــن اإلرشادات
بالرجــوع إلــى سياســـة قانــون املنافســـــة

الخاص برشكـــة كولوبالســــــت.

املنافسة العادلة
تلتزم رشكة كولوبالست Òبادئ املنافسة العادلة و املفتوحة و غ� املقيدة، و نعتقد أن

حافظة منتجاتنا قوية Òا يكفي لربح املنافسة العادلة ضد منافسينا.

نلتـزم باإلمتثـال لجميع لوائح و قوان� املنافسة و مكافحة اإلحتكـار املعمول بها، ك¡
نؤيد و نحرتم جميع الجهود الرامية لتعزيز املنافسـة العادلـة و املفتوحـة و ح¡يتهـا.
و بذلك تتوقع رشكـة كولوبالسـت من جميـع موظفيهـا، الذيـن يتعاملون مع القضايـا

املتعلقة باملنافسة، معرفة املبادئ األساسية لقانون املنافسة و إتباعها.

تذكر رضورة عدم املوافقة عىل التنسيق أو التعاون مع املتنافسيـن بأي شكل لتحديـد
األسعار، أو القيام بتبادل غ� مرشوع للبيانات الرسية، أو وضع حـد أدنـى لألسعار، أو

توحيد رشوط مهمة أخرى لإلمداد. ك¡ يجب عدم املوافقة عىل الرتتيبات مع املنافس�
لتخصيص حصة من اإلنتاج أو املبيعات، أو تقسيم األسواق من خالل مشاركـة العمالء

أو املناطق الجغرافية، أو غ� ذلك لتحقيق "مكانة يف السوق".

املنافسة العادلة - األوامر  و  النواهي

األوامر:

• اإلمتثال لجميع قوان� املنافسـة و مكافحة اإلحتكار  املعمول بهـا.

• إرشاك مسؤول الشؤون القانونيـة للرشكة دا²ــًا فـي حالــة  قيام

  املنافس�، أو السلطات، أو املوزعيـن، أو املورديــن، أو غ�هـم من

   أصحاب املصلحة بإثارة قضايا قد تؤثـر عىل املنافسة.

• الحرص دا²ـــًا عىل تقديــم العطاءات و طلبات اإلقرتاحات بشكل

   مستقل عن منافسينا.

• جمع املعلومات الخاصة باملنافس� بإستخدام األساليـب األخالقيـة

   من املصادر الرشعية فقط .

• طلب املشورة من مديرك أو من مسؤول الشؤون القانونية بالرشكة

   إذا كان لديــك أية أسئلــة أو مخاوف متعلقة بقضايا املنافسـة أو

   مكافحة اإلحتكار.

• الدخول يف إتفاقيات، أو م¡رسات منسقـة، أو تفاهمـات

   قد تحد من املنافسة.

• تبادل املعلومات الحساسة من الناحية التنافسية.

• مشاركة معلومات األسعار أو غ�ها من املعلومات التـي

   Þكنها التأث� عىل التسع� مع املنافس�.

• تعريـــض رشكاء العمـل لرضر غيــر مربر، و ال سيمــا يف 

   الدول حيث تتوىل كولوبالست مركزًا مهيمًنا.

النواهي:
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ما نوع املسائـل التـي قد تؤثـر علـى
املنافسـة العادلـة و املفتوحـــة؟

أية مسألــة قد تؤثر عىل التسع�، أو تولــد إحتكـــاًرا يف السوق، أو تؤدي إىل إساءة إستخدام املركـز 

املهيمن يف السوق، أو تؤدي إىل تقاســـم السوق ب� املنافس�، أو قد تؤثــر علـــى املنافسة العادلة و 

املفتوحة.

هذه بعض من أمثلة مواضيع املنافسة و مكافحة اإلحتكــار التي يجب عليـــك مشاركتها مــع مديرك 

أو مسؤول الشؤون القانونية بالرشكة:

· سياسات التسع� ب� املنافس�، أو م¡رسات التسع� للموزع�

· املصطلحات التجارية

· تقاسم السوق أو تقسيم مناطق املبيعات

· مقاطعات العمالء أو إقصائهم

· بيــع املنتجـــات بأسعار متدنيــة للغايـــة (مثل البيع بأسعار أقـل من تكاليـــف الصناعــــة)

· مناقشات خارجية بشأن مستويات اإلنتاج

يرجى العلم بأن املسائل التي تؤثر عىل املنافسة العادلة و املفتوحة ال تقترص عىل األمثلة املوضحة 

هنا.
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النزاهة
الشخصيــة

األوامر:
• تأكد من أن أفعالك تخدم مصلحة كولوبالست.

• رفض أيـة هديـة أو دعوة قد تشعـرك بإلتزام مع� أو قد
  تعطي انطباعاً باإللتزام بيشء ما.

• تجنــب املواقف التي تتضارب فيها مصالحــك الشخصية
  مع مصالح كولوبالست.

• اإلبتعـاد عــن إتخـــاذ القرارات يف حالــة وجود تضـارب
   مصالح محتمل - إترك أمر إتخاذ القرار ملدير ليـس لديـه

   أي تضارب يف املصالح.
• إخبار املدير فوًرا بشأن املواقف حيث قـد يحدث تضارب

   للمصالح الشخصية مع مصالح كولوبالســـت.

تضارب املصالح - األوامر و النواهي

النواهي:
• إستغالل وظيفتـك يف كولوبالســـت لتحقيــق منافع غيـر
   مرشوعة لنفسك أو ألي من أقاربك أو غ�هم من املقرب�
• املشاركة يف أية وظيفة خارجية تؤثــر بالسلـب علـى أداء

   عملك أو تتعارض مع مسؤولياتك يف كولوبالست.
• املشاركة يف أي نشاط خارجي ينافس رشكة كولوبالست
   أو يوحى بذلك أو ينتهك أي من إلتزاماتك نحو الرشكة.

• إستخدام معدات كولوبالست، أو مرافقها، أو مواردها (Òا
   يف ذلـك املعلومات الرسيـة أو امللكية الفكريـة) ألجل أي
   نشاطات خارجية خاصة بك - إال إذا }ـت املوافقــة عىل

   القيام بهذا األمر بصفة خاصة قبل اإلستخدام.

حل تضارب املصالح

عادًة، Þكـن حـل التضارب الفعلـي أو املحتمــل

للمصالــح بطريقــة مقبولــة تناســـب كــل من

املوظـــف و رشكــة كولوبالســـت ، و لكــن من

املهـــم أن يقــوم الشخــص املناســـب بإتخـــاذ

القرار بشأن حل املسألــة.

تضارب املصالح

نسعى جاهدين للحفاظ عىل ثقافة الرصاحة و الوضوح و الشفافية حيث يتم اإلبالغ

فوًرا و العمل عىل حل تضارب املصالح الفعيل أو املحتمل.

يجب أن نبتعد عن عملية إتخاذ القرار يف حالة إثبات وجود تضارب مصالح فعيل أو

محتمل، و بدالً من ذلك، يجب أن نحيل مثل هذه األمور إىل شخص أعىل منصبًا ليس

لديه أي تضارب فعيل للمصالح (مثل مديرك)  أو ملسؤول الشؤون القانونية أو مسؤول

اإلمتثال املحيل أو بالرشكة.

بصفتنـا موظفي رشكـة كولوبالســت، يجب علينـا دا²ــاً إتخــاذ قرارات بعيــدة عن أي تحيـــز، و تتوافق مع قيمنـا، و تحقق 
مصلحة كولوبالست.
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اإلحتيال

يخالف اإلحتيال قيمنا و ثقافتنا }امـاً. إن أرقام املبيعات الجيدة، أو األداء املمتاز، أو األلقاب ليست عذًرا أبًدا لإلحتيال - سواء كان كب�اً أو صغ�اً. 

ال ترتكب أبداً عمليات إحتيال، و ال تتغاىض عن مثل تلك العمليات مطلًقا.

الهدايا، و أشكال الضيافة، و غ�ها من املزايا لرشكاء العمل و املسؤول� الحكومي�

تشجع رشكة كولوبالست عالقات العمل الناجحة و النوايا الحسنة مع رشكاء عملنا، الذين يشكلون أهمية كب�ة لنجاحنا.

نأخذ بع� اإلعتبار تقديـم الهدايا أو أحد أشكال الضيافة ألحد رشكاء العمـل حسب ما تقتضيه الظروف. و يف مثل هذه الحالة، يجب علينـا توخي

الحذر حتى ال ينشأ وضع قد يوحي بتضارب مصالح، أو إنقسام الوالء، أو مظهر محاولة غ� الئقة للتأث� عىل قرارات العمل. تطبق الكث� من الدول

قوان� أشد رصامة بشأن تقديم الهدايا و أشكال الضيافة للمسؤول� الحكومييــن، و قد يعترب إنتهاك هذه القواعد شكل من أشكال الفساد. إحرص

عىل اإلمتثال دا²ًا لجميع القوان� املعمول بها املتعلقة بالتعامل مع املسؤول� الحكومي�.

إحرص دا²ــاً عىل أن تكــون أشكــال الضيافة و غ�ها من املزايا تتبع الشكــل املناســب و القانوû، فضالً عن توثيقها بدقة وفقاً ملتطلبات اإلبالغ

الداخلية و القوان� املعمول بها من أجل الحفاظ عىل نزاهة كولوبالست و نزاهتك الشخصية.

يجب إدراك أن الهدايا، و أشكال الضيافــة، و غ�هـا من املزايا املقدمة إىل أخصائيي الرعاية الصحيـة تخضع ملتطلبات إبالغ خاصة و قواعــد أشـد

رصامة يف بعض األسواق، و قد تكون محظورة يف بعض الدول. يرجى مراجعة القسـم الخاص بالتعامــل مع أخصا, الرعاية الصحيـة.

الهدايا، و أشكال الضيافة، و غ�ها من املزايا املقدمة إىل رشكاء العمل و املسؤول� الحكومي�

األوامر:
• تذكر تقديم الهدايــا، و أشكال الضيافــة، و غ�ها من املزايــا
   املعقولــة فقط غ� املبالــغ فيها عندما يكون ذلك مسموحاً

   و مناسبــاً.
• تقديم الهدايا، و أشكال الضيافــة، و غ�ها من املزايــا علنـــاً

   و ض¡ن التوثيــق الدقيــق.
• إبالغ مديرك أو مديره عىل الفور، إذا راودك الشك بشأن أيـة
   هدايا، أو أشكـال ضيافـة، أو غ�هـا من املزايا التي قد تثيــر
   الشكــوك حــول نزاهتــك أو نزاهــة كولوبالست فـي حــال

   تقدÞها لشــريك عمل.

النواهي:
• تقديم الهدايا، أو أشكال الضيافة، أو غ�ها من املزايا التي

   تتجاوز حد املجاملة العادية/املحلية.
• تقديم الهدايا، أو أشكال الضيافة، أو غ�ها من املزايا التي

   قـد تُرى كطريقــة للتأثيـر بصورة غيـر مال²ة عىل قرارات
   العمــل.

• تقديــم الهدايــا، أو أشكال الضيافـــة، أو غ�ها من املزايــا
   املرتبطـة بأية التزامات أو توقعات.

• تقديم الهدايا و أشكال الضيافة و غ�ها من املزايــا التي ال
   تتوافق مع قواعد املستلـم و القانون املحيل.
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الهدايا، و أشكال الضيافة، و غ�ها من املزايا املقدمة من الرشكاء الخارجي� إىل موظفي كولوبالست

توافق كولوبالسـت عىل تلقي موظفيها ألشكال الضيافـة املناسبــة و الهدايا الرمزيــة من شـركاء العمل بوصفها الطريقــة املعتادة إلنشاء عالقات

العمل يف كث� من األسواق.

يجب عىل املوظف� اإلمتناع }اًما عن قبول الهدايا أو إستالمها ح� تتجاوز قيمتها القيمة الرمزية.

عادًة يتـم تبادل الهدايا و أشكال الضيافة بنية حسنة، و لكن قد يساء فهمها و ترتك تأث�ًا غ� مناسب. لذلك، ينبغي أال يقبل موظفـي كولوبالست

أية هدايا،  أو أشكال ضيافة، أو غ�ها من املزايا التي قد تث� الشكوك حول نزاهة كولوبالست أو موظفيها.

مع العلم أن توقيت تقديم الهدايا أو أشكال الضيافــة و العرض املستخـدم يف ذلك قد يكون مهً¡ جًدا ملعرفة ما إذا كان عليك قبول العرض أم ال.

كمثال عىل ذلك، عىل األرجح سيكون من غ� الالئق قبول هدايا أو أشكال ضيافة أثناء عملية عطاء أو قبل توقيع اتفاق توريد نها,.

األوامر:

• تذكر عدم قبول سوى الهدايا التي تتوافق مع امل¡رسات التجارية،

   و اللوائح، و القوان� املحلية.

• تذكر عدم قبول سوى أشكال الضيافة املقبولة غ� املبالغ فيهــا.

• تذكر عدم قبول سوى الهدايا، أو أشكال الضيافة، أو غ�ها مــن

  املزايا التي ال Þكن أن تُفهم عىل أنهــا تؤثر علـى قرارات العمل.

• إخبــار مديرك إذا كــان لديـك شكـــوك بشأن أيــة هدايــا أو 

   أشكال ضيافـة أو غ�ها من املزايــا التي قـد تث� الشكوك حول

   نزاهتك أو نزاهة كولوبالســـت.

النواهي:

• قبول الهدايا املالية أو الهدايا التي تتجاوز القيمة

  الرمزية

• قبول الهدايا، أو أشكال الضيافة، أو غ�ها من املزايا

  التي تتجاوز حد املجاملة العادية

• الحث عىل تقديم الهدايا، أو أشكال الضيافة، أو غ�ها

  من املزايا أو طلبها من طرف آخر حايل أو محتمل

  لرشكة كولوبالست

• قبول الهدايا، أو أشكال الضيافة، أو غ�ها من املزايا،

  التي قد يتسبب قبولك بها يف إثارة أي شكوك حول

  نزاهتك أو نزاهة كولوبالست

الهدايا، و أشكال الضيافة، و غ�ها من املزايا املقدمة من الرشكاء الخارجي� إىل موظفي كولوبالست
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متى قد يحدث
تضارب يف املصالح؟

قـد يحــدث تضارب فـي املصالــح إذا كان لديك أو لدى زوجـك/زوجتـك، أو رشيكـك، أو قريبــك، أو

صديقك املقرب مصلحة شخصيـة فـي قرار عمـل يتـم إتخاذه. و هناك العديـد من املواقف التـي قــد

تتعارض فيهــا مصلحتــك الشخصية مع مصالـح كولوبالســت. 

يجــب أن تكون حذًرا بصفـة خاصة، يف الحاالت التاليــة:

· املعامالت التـي تتضمــن زوجـك/زوجتـك، أو رشيكـك، أو أقاربـك، أو أصدقائـك - عىل سبيـل املثال،

  إذا كنت عىل وشك إبرام عقد مع رشكة مملوكة لزوجك/زوجتك أو أحد األصدقاء.

· املعامالت التي تتم يف رشكة يكون لزوجـك/زوجتـك، أو رشيكك، أو أقاربــك، أو أصدقائــك، مصلحــة

  تجارية، أو مالية، أو شخصية فيها - عىل سبيل املثال، إذا كنت عىل وشك إبرام عقد مـع رشكــة قــام

  والداك مؤخرًا بإستث¡ر ضخم لديهــا.

· إذا كنت مديرًا لزوج/زوجة، أو رشيك، أو قريب، أو صديق أو تقوم بتعيينــه.

· لديك إرتباطات مهنية خارج رشكـة كولوبالست - عىل سبيل املثال وظيفة خارجية، أو رشكة تجاريــة،

  أو إستث¡رات، أو كنت أحد أعضاء مجلس إدارة، أو لديك وظيفة حكومية.
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مـاذا يجــب أن أفعـــل
إذا حــدث تعارض مصالـح؟

السالمة خ� من الندم عندما يتعلق األمر بتعارض املصالح.

· يتع� اإلبالغ املُسبـق عن جميـع الحاالت املحتملة أو الفعلية من تعارض املصالح سواء كانت تشملك

  أو تشمل أحد الزمالء.

· يتع� عليك عىل الفور تجنب إتخاذ أي قرار يف حالة تعارض املصالح، و إترك مسألة إتخاذ القرار ألحد

  املدراء الذين ال يواجهون تعارًضا يف املصالح.

· يجب أن يقوم املديرون بحل مشاكل تعارض املصالح عىل الفور، مع تدوين الحل كتابة.
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لذلـك، يجب أن نكون عىل دراية بجميع القوان�، و اللوائح، و مدونات القواعـد األخالقيـة، و املعاي� الصناعية املعمول بها و إتباعهـا دا²ـاً - سواء
داخل دولتنا أو يف دولة أخصا, الرعاية الصحية.

توجيهات عامة
كمبدأ عام، يجب علينا عدم تقديم أي يشء ألخصا, الرعاية الصحية Þكن إعتباره كمحاولة للتأث� بطريقة غ� الئقة عىل قراره لرشاء منتجاتنـا، أو
إستخدامها، أو وصفها كدواء، أو التوصية بإستخدامهـا. كمـا يجـب علينـا دا²ـًا أن نكون قادريـن علـى توضيـح الغرض املهنـي من التعامل مـع أي

أخصائيي رعاية صحية.

إذا تطلب أي نشاط مشاركة أك¯ من دولة (عىل سبيل املثال، قيام أحد أخصا, الرعاية الصحية بتقديم خدماته يف دولة أخرى)، فيجب علينا التقيد
باملتطلبات يف كلتا الدولت�، بقدر ما Þُكن تطبيقها. و يجب العلم أن بعض الدول تطلب تقديم تقاريـر بشأن الرسوم، و الهدايا، و أشكال الضيافـة
املُقدمة إىل أخصائيي الرعايـة الصحيـة. و قد ترسي مثل تلـك املتطلبات الخاصـة بتقديم التقارير عبـر الحدود، و قـد يؤدي تجاهل املتطلبات إىل

التعرض لغرامات كبيـرة.

الهدايا، و أشكال الضيافة، و املزايا األخرى املُقدمة ألخصائيي الرعاية الصحية
تعمل العديد من القوان� الوطنية، و مدونات القواعد الصناعية املحلية أو اإلقليمية عىل تنظيم الهدايا، و أشكال الضيافة، و غ�ها من املزايا

املُقدمة ألخصائيي الرعاية الصحية و مؤسسات الرعاية الصحية. لذلك يجب علينا دا²ًا مراجعة القانون املحيل و مدونات القواعد الصناعية املعمول
بها، باإلضافة إىل السياسات العاملية و املحلية لرشكة كولوبالست، و ذلك قبل تقديم الهدايا أو أشكال الضيافة إىل أخصا, الرعاية الصحية. و إذا كان

من املسموح تقديم الهدايا ألخصائيي الرعاية الصحية، فيجب أن تكون هذه الهدايا دا²ًا ذات قيمة معتدلة، و مربرة مهنيًا أو تعليميًا، أو ذات
فائدة للمرىض.

ال تقدم رشكة كولوبالست أشكال الضيافة (Òا فيها الوجبات) إىل أخصائيي الرعاية الصحية إال إذا كانت قانونية و متوافقة مع اللوائح الصناعية
املعمول بها، و يف سياق الفعاليات أو اإلجت¡عات املرشوعة. يجب دا²ًا إجراء الفعاليات و اإلجت¡عات يف أماكن مناسبة مجهزة بشكل الئق إلقامة

الفعالية أو اإلجت¡ع. عىل أن يتم تقديم أشكال الضيافة الخاصة بأية فعالية بصورة معتدلة و معقولة، و أن تكون يف الوقت املُحدد، و تركز عىل
الغرض الرئييس للفعالية أو اإلجت¡ع. و باملثل، يجب أن تتم ترتيبات السفر يف مستوى معقول. مع العلم أننا ال ندفع مقابل سفر األزواج أو غ�هم

من الضيوف املصاحب� ألخصائيي الرعاية الصحية.
Þكنك التعرف عىل املزيد من املعلومات حول سياسات الهدايا و الضيافة يف السياسة العاملية لرشكة كولوبالست املتعلقة بالتعامل مع أخصائيي

الرعاية الصحية و يف السياسات املحلية.

رسوم اإلستشارة و املتحدث�
من أجل الحفاظ عىل جودة منتجاتنا و ض¡ن أعىل خربة ممكنة يف مجاالتنا، +تلك الحق الرشعي يف الحصول عىل مشورة الخرباء و املتخصص� من

ح� آلخر.
لذلك، البد أن يعتمد توظيف أخصائيي الرعاية الصحية كمستشارين أو كمتحدث� عىل مدى مالءمتهم للوظيفة، و قدراتهم املهنية، و مؤهالتهم

فقط. و ال يجوز إستخدام اإلتفاقات اإلستشارية لحث أخصائيي الرعاية الصحية عىل رشاء منتجات كولوبالست أو التوصية بذلك.

التعامل مع
أخصائيي الرعاية الصحية

تتعامل رشكة كولوبالست مع أخصائيي الرعاية الصحية طوال الوقت لض¡ن اإلستخدام األمثل ملنتجاتنا من جانب املستهلك�.

ويتعاون أخصائيو الرعاية الصحية معنا يف عملية تطوير املنتجات و تحسينها، م¡ يؤدي إىل زيادة الوعي Òنتجاتنا، و تبادل

املعلومات العلمية و التنموية.
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األوامر:
• التأكـد من إمكانيــة توضيح الغرض املهني للتعامل مــع
  أخصائيي الرعايــة الصحية و مؤسسة الرعايــة الصحيــة

  أو كالهمـا.

• مراجعــة القانون املحلــي و مدونـات القواعد الصناعية
  املعمول بهــا، باإلضافة إىل السياسات العاملية و املحليــة
  لشــركة كولوبالســــت، و ذلك قبــل تقديــم الهدايـا أو

  أشكال الضيافة إىل أخصا, الرعاية الصحية.

• تقديم أشكال الضيافة ألخصائيي الرعاية الصحية عندمـا
  يكون ذلك مسموحاً و مناسباً Òوجب القوان� و اللوائـح
  املعمول بهــا، و تقدÞهــا Òستـوى معقـول و معتــدل -

  غيـــر مبالغ فيــه.

• تقديم الهدايا و غ�ها من املزايا ألخصا, الرعاية الصحية
  فقــط إذا كان ذلـك مسموحــًا و مناسبــًا - إذا كان مـن
  املسموح تقديم الهدايـا، فيجــب أن تكــون ذات قيمــة
  معتدلة، و مربرة مهنيًا أو تعليميًا، أو ذات فائدةللمرىض.

• إتباع متطلبات اإلبالغ املعمول بها.

• إستشارة مديرك، أو مسؤول اإلمتثال املحيل أو للرشكة، يف
   حالة الشك.

• إبالغ مديرك أو مديره عىل الفور، إذا راودك الشك بشأن
  أية هدايا، أو أشكال ضيافة، أو غ�هـا من املزايا التي قد

  تثيــر الشكوك حول نزاهتك أو نزاهة كولوبالست يف حال
  تقدÞها ألخصا, الرعاية الصحية .

النواهي:
• تقديم الهدايــا، أو أشكال الضيافــة، أو غ�ها من املزايا
   التي قد تُرى كطريقة للتأثيـر بصورة غيــر مال²ة علــى

   أخصا, الرعاية الصحية أو مؤسسة الرعاية الصحيــة.

• تقديم الهدايـا، أو أشكـال الضيافة، أو غ�ها من املزايــا
   املرتبطة بأية التزامات أو توقعــات.

• تقديــم الهدايـا، أو أشكال الضيافة، أو غ�ها من املزايـا
   التي تتجاوز حد املجاملة العادية/املحلية.

• تقديم الهدايا، أو أشكال الضيافـة، أو غ�ها مــن املزايـا
   التي ال تتوافق مع القوان� و اللوائح السارية.

• تقديم هدايا يف شكل نقدي أو ما يعادل النقد.

• دفع أجور تتجاوز القيمة السوقية العادلة.

• دفع نفقات األزواج أو غ�هم من الضيوف.

التعامل مع أخصائيي الرعاية الصحية 

يف حال إرشاك أخصا, رعاية صحية، يجب علينا التأكد أن األجر متناسب مع الخدمات املُقدمة، و يتفق مع القيمة السوقية العادلة، و الحفاظ 
عىل مبدأ الشفافية. ك¡ ينبغي دا²ًا توثيق تفاصيل عملية التوظيف يف إتفاقية مكتوبة.

أنشطة التدريب و ترويج املنتجات
من خالل أنشطة التدريب و ترويج املنتجات الخاصة بنـا، نلعــب دوًرا مهً¡ فـي إعالم  أخصا, الرعاية الصحية و غ�هــم بشــأن اإلستخدام 

اآلمن و الفعال ملنتجاتنا. نحن ملتزمون بتطبيق امل¡رسات املُثىل املتعلقة برتويج املنتج عن طريق اإلمتثال للقوان�، و اللوائح، و مدونات 
القواعد الصناعية املعمول بها.

لذلك يجب أن يحرص املديرون عىل حصول كل شخص ُمشارك يف ترويج منتجاتنا عىل التدريب الخاص بجميع القوان� و اللوائح املعمول بها، 
باإلضافة إىل معاي� رشكة كولوبالست، و املعاي� الصناعية.

يجب أن تستند عملية ترويج املنتجات عىل دليل علمي سليم، و تقديم معلومات كاملة عن املنتج تتسم بالدقة و املوضوعية. مع عدم إستخدام 
سوى املواد الرتويجية الشائعة، و التي تم إعت¡دها Òوجب إجراءات التشغيل القياسية ( SOPs ) املعمول بها.

الرعاية و املنح التعليمية
تقدم رشكة كولوبالست أشكال رعاية و منح تعليمية وفًقا للقوان� و اللوائح املعمول بها، Òا يف ذلك مدونات القواعد الصناعية املحلية و 

اإلقليمية. يُرجى إتباع أي عملية محلية تم تأسيسها يف أع¡لنا التجارية، مثل لجنة املنح.
Þكنك التعرف عىل املزيد من املعلومات يف السياسة العاملية لرشكة كولوبالست حول التعامل مع أخصائيي الرعاية الصحية.
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... أخصا, رعاية صحية كمستشار أو كمتحدث؟ عند إرشاك أخصا, رعاية صحية:

· يجب التأكد من إمكانية توضيح الحاجة لألع¡ل املرشوعة ·

· يجب الحصول علـى الوثائق املناسبة التي توضح الخربة و الكفاءة املهنيـة التي يتمتــع بها أخصائيي

  الرعاية الصحية.

· إبالغ صاحب عمل أخصا, الرعاية الصحية ( املستشفي، العيادة، الجامعة، و ما إىل ذلك )٣

· الحرص دا²ًا عىل إبرام عقد كتابـي بإستخدام +وذج العقـد الخاص بشـركة كولوبالست للمتحدثيـن،

  و املستشارين، و ما شابه.

· التأكد أن أي أجور مدفوعة ألخصا, الرعايـة الصحيـة تعكس القيمـة السوقيـة العادلـة - و يف حالـة

  الشك، إسأل مديرك أو مسؤول اإلمتثال بالرشكة أو املحىل.

· توثيق العمل الذي قام به أخصا, الرعاية الصحية و أنه قد إكتمل بنجاح.

· تقديــم تقارير مناسبـة - إذا كان مطلوبًا بواسطة القانون أو مدونة القواعد الصناعية املعمول بها يف

  دولتك أو دولة أخصا, الرعاية الصحية.

٣) تُطبق قواعد مختلفة عىل املعلومات الخاصة بصاحب عمل أخصا¹ الرعاية الصحية يف الص¸ و الواليات املتحدة - يُرجى الرجوع إىل سياسات اإلمتثال املحيل و السياسات املحلية

كيف Þُكنك

إرشاك…
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جودة املنتج
و اإلبتكار

لطاملا كان إسم كولوبالسـت ـ و سيظل دا²ًا ـ مرتبطًا باملنتجات و الخدمات املبتكـرة التي تهدف إىل مساعــدة األشخـاص ذوي 

اإلحتياجــات الصحيــة الخاصة. و ال شــك أن شهرتنــا بإمتــالك الجودة و اإلبتكار منحتنــا موقًعا تنافسياً، و لن نتنــازل أبداً 

عن معاي�نــا عاليــة املستوى.

جودة املنتج و سالمة املرىض
يُعد اإلمتثال لكل من معاي� الجودة الداخلية و الخارجية، و املتطلبات التنظيمية، و امل¡رسات الدولية، أمرًا رضوريًا للحفاظ علــى ثقة العمالء، 

و السلطات، و رشكاء العمل، فضالً عن تلبية توقعاتهم في¡ يتعلق بجودة منتجاتنا، و سالمتها، و فائدتها. لقد حرصنا دا²ًا عىل منح األولوية 
للسالمة و الجودة منذ املراحل األوىل لتصميم أي منتج جديد و طوال دورة حياته.

من أجل مراقبة املخاطر املتعلقة Òنتجاتنا، و تحليلها، و تقييمها، و التحكم فيها، وضعت شـركة كولوبالست عمليـة مراقبة ما بعد التسويق Òا 
يتوافق مع املتطلبات التنظيمية. و إذا +ى إىل علمنا أية شكوى، فسنتبـع إجراءات تسجيــل الشكوى التي تضمن تقديــم بالغ فوري للسلطات، 

ك¡ تقدم إسهاًما قيً¡ يف تحس� جودة املنتج.

اإلبتكار، و التجارب اإلكلينيكية، و األخالقيات العامة لتحس� املنتج
تسعى شـركة كولوبالســـت جاهدة إلرســاء املعيــار الصناعي لإلست¡ع إىل إحتياجات مستخدمينا و اإلستجابة لها من خالل حلول مبتكرة يف 

جميع مجاالت أع¡لنا. و هذا يعني أننا نقوم بعمليــة البحث و التطوير بالتعاون الوثيق مع عمالئنا و أخصا, الرعاية الصحية من ذوي الخربة.

تقوم رشكة كولوبالســـت بإجراء تجارب إكلينيكيــة وفقــاً للمتطلبات التنظيميــة و اإلرشادات املعرتف بها دوليــاً. ك¡ نقوم بجمع البيانات 
املطلوبة و نقدم بها تقاريـر فوريــة إىل السلطات التنظيميــة ذات الصلة، و نحتفــظ بالبيانات اإلكلينيكيــة Òا يتوافق مع القانون املعمول به.

عند تطوير منتجات جديدة، نحرص عىل اإلمتثال للمتطلبات التنظيميــة لضبط التصميم، و إلجراءات كولوبالست الخاصة بالجودة و املعالجة، 
فضالً عن املبادئ األخالقية العامة لتطوير املنتج.

اإلختبارات عىل الحيوانات
عند تطوير منتجات لذوي إحتياجات الرعاية الصحية الخاصة، يتطلب األمر أحيانًا إجراء إختبارات محدودة عىل الحيوانات للتأكد من سالمة 

منتجاتنا. عالوة عىل ذلك، تتطلــب بعض السلطات وثائق يتــم الحصول عليها من خالل إجراء إختبارات عىل الحيوانات للحصول عىل املوافقة 
عىل املنتج. لهذه األسباب، ال Þُكننا تجنــب إجراء اإلختبارات عىل الحيوانات بالكامل خالل عملية تطويــر منتجاتنا و املوافقة عليها. و مع ذلك، 
سنحاول دا²ًا إستبدال اإلختبارات عىل الحيوانات بإستخدام وسائل إختبارات غيــر حيوانية، كل¡ أمكن. و عندما يتطلـب األمر إجراء إختبــارات 

عىل الحيوانــات، نحرص عىل تقليل اإلختبارات و الحد منها عن طريــق إستخدام أجهزة إختبارات يف آخر مرحلة تطوير ممكنة، و من خالل 
إستخدام وسائل اإلختبار التي تُسبب أقل إزعاج للحيوانات.

باإلضافة إىل ذلك، ال نتعامل إال مع املوردين الذين يتبعون الترشيعات و املعاي� الدولية املتعلقة بسالمة الحيوانات، ك¡ نراقــب بإنتظام موردينا 
لض¡ن اإلمتثال.

ملزيد من املعلومات حول رعاية الحيوانات يف رشكة كولوبالست، يُرجى الرجوع إىل سياسة اإلختبار عىل الحيوانات الخاصة بنـا.
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هل أنــت عىل علــم بأي إنتهــاك ألي حقــوق

ملكيــة فكريـــة أو تعامــل داخلـي بناًء علــى

معلومات رسية؟

قم بإبالغ مسؤول الشؤون القـانونيـة بالرشكة أو

مسؤول العالقات مع املستثمريـن فوًرا - Þُكنـك

التعرف عىل تفاصيـل اإلتصال يف موقـع إمتثــال

الرشكة تحـت عنوان اإلتصال بنـا.

معلومات عن كولوبالست
و أصولها

يتحمل كل واحد مّنا مسؤولية ح¡ية أصول كولوبالست. و هذا يعني اإلعتناء جيًدا باملعدات، و ح¡ية األصول املاديـة، و ض¡ن

إستخدامها ألغراض مشـروعة فقط.

كمـا نعنــي أيضــاً ح¡يــة املعلومات السـريــة و امللكية الفكريـة، و تأميـن 
البيانات الشخصية، و مراعاة دقــة الدفاتــر و السجالت و إكت¡لهــا.

املعلومات السـرية و امللكية الفكرية
إن معلوماتنا التجارية الرسية قيّمة للغاية و يجب دا²ًا ح¡يتها. و بإعتبارنا 

موظف� يف شـركة كولوبالست، يتاح لنا الوصول إىل املعلومات التجارية الرسية
من خالل وسائل عديدة. لذلك، من املتوقع منا جميعاً إحرتام ملكية كولوبالست

و معلوماتها السـرية، و عدم الكشف عنها ألي طرف ثالث غيـر مرصح لـه، و
عدم إستخدامهــا إال فـي األعمــال التجاريــة املرشوعـة لرشكــة كولوبالسـت.

يجب علينا الحرص دا²ًا بشأن املكـان، و الوقت، و الشخـص الذي نناقش معه
شؤون كولوبالسـت التي تتضمـن معلومات رسية. و عند تواجدنا فـي األماكن
العامـة، يجـب أن ندرك بصفـة خاصة وجود بعــض أطراف أخرى قـد تسعـى

للحصول عىل املعلومات الرسية. إحرص دا²اً عىل إتباع السياسات و التوجيهات 
املحلية و العاملية لتكنولوجيا املعلومات.

من املهم عـدم تقديم أيـة معلومات رسية لألطراف األخرى مـا Ó يتـم التوقيع
عىل إتفاقية رسيــة، أو إذا كانت طبيعـة العالقة ب� كولوبالســت و الطـرف 
اآلخــر تضمن الســرية الكافيــة ( عىل سبيل املثال، مستشار مايل أو قانونـي 

خارجي ُملزم Òراعاة الرسية املهنية).

سنحرتم دائـً¡ رسية املعلومات التي تخص األطراف األخرى. و إذا عهدت إلينا
األطراف األخـرى Òعلومات رسية، فلن نستخدم معلوماتهم الرسية إال ألغراض
تجاريـة مرشوعـة، و سنتخــذ جميــع اإلحتياطات املعقولة لح¡ية املعلومات

 الرسية الخاصة بالطرف اآلخر. و إذا علمت بشـأن أي كشف غ� مرشوع عـن 
معلومات رسية، فقم بإبالغ مسؤول الشؤون القانونية بالرشكة عىل الفور.
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األوامر:
• إبرام إتفاقيــات رسيــة مع أشخاص من خارج كولوبالســت
  (عىل سبيل املثال، املوردين،  و املستشاريـن الخارجي�) قبل

  الكشف عن املعلومات الرسية.

• إحرتام املعلومات الرسيــة الخاصـة باألطراف األخرى، و عدم
  إستخدام املعلومات الرسية لألطراف األخرى سوى يف األغراض

  التجارية املرشوعة.

• التفك� مليًا بخصوص الطريقة التي تتعامل بها مع  املعلومات
  الرسية يف األماكن العامة.

• تجنب مشاركة معلومات الرشكة عن غ� قصد.

• إستخدام الشبكة اإلفرتاضية الخاصة ( VPN ) عند اإلتصــال
  بإنرتنت غ� الرشكة.

النواهي:
• مشاركة املعلومات الرسيــة مــع أي شخـص ليــس بحاجــة

   للحصول عىل املعلومات.

• نسخ أية معلومات رسية أو ملكيــة فكريــة خاصـة برشكــة
  كولوبالست، أو الحصول عليها، أو اإلحتفاظ بها لإلستخدام أو

  اإلنتفاع الشخيص.

• إستخدام وسائـل غيــر مرشوعــة للحصول علـى املعلومـات
   الرسية من أطراف أخرى.

• إستغالل املعلومات الرسية لرشكة كولوبالست بعد إنهاء فرتة
   توظيفك.

• إحضار كميات كب�ة من املطبوعات عند السفر.

نشتهر بحافظة منتجاتنا املبتكرة، و نعتمد عىل حقوق امللكية الفكرية. لذلك، من املهم للغايــة املحافظــة عىل حقوق امللكيــة 
الفكرية الخاصة بنــا مـن خالل مشاركــة املعلومات التي تتعلـق بامللكيــة الفكريــة الخاصــة بنا فقـط مع الذيــن يحتاجـون 

ملعرفتهــا بصورة مرشوعــة.

املعلومات الرسية - األوامر و النواهي

التعامل الداخيل بناًء عىل معلومات رسية
املعلومات الداخلية هي املعلومات املجهولة للعامة، و التي يف حالة معرفتها Þُكن أن تؤثر عىل سعر أسهم أية رشكة، أو من املحتمل أن تؤثر عىل 

قرار الشخص رشاء هذه األسهم أو بيعها.

يجب عليك عدم الكشف عن املعلومات الداخلية أثناء وجودها يف حوزتك، أو تقديم النصح لآلخريــن أو إجراء املعامالت. قد Þثـل ذلك جرÞـة 
خط�ة، قد تؤدي إىل السجن. إذا راودك الشك بشأن أية إجراءات تعتقد أنها قد تشكل تعامالً من الداخل، فيجـب عليك عندئٍذ اإلتصـال Òسؤول 

العالقات مع املستثمرين أو مسؤول الشؤون القانونية بالرشكة.

البيانات الشخصية
تحرتم كولوبالست خصوصية األشخاص، و تقر بأهمية ح¡ية البيانات الشخصية. نحن نتعامل مع البيانات الشخصية بطريقـة أخالقيـة، و نتحمـل 

مسؤولية دعم هدفنا املتمثل يف أن تكون صاحب عمل مسؤول، و رشيًكا موثوقًا لعمالئنا و رشكاء أع¡لنا.
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املسائل املحاسبية
إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن الحسابات
املاليـة أو حفظ دفاتر و سجالت غ� دقيقـة
أو غ� صحيحة، فيجب عليـك اإلتصال علـى

الفـور باملسؤول املايل أو القانوû للرشكـة.

البيانات الشخصية - األوامر و النواهي

األوامر:
• اإلمتثـال للترشيعات املعمول بها و سياسة البيانات

   الشخصية العاملية لرشكة كولوبالست

• تذكر جمع البيانات الشخصية أو إستخدامها، أو الكشف
   عنها، أو تخزينها فقط لغرض مرشوع محدد و رضوري

النواهي:
• اإلحتفاظ بالبيانـات الشخصيـة لفتـرة أطول من الفتـرة

   الالزمة للغرض التي تم جمعها و إستخدامها ألجله

• تعريض أمان البيانات الشخصية للخطر

• نقل البيانات الشخصية خارج كولوبالست دون  املوافقة،
  و تقييـم املتلقي، و إبرام إتفاقية معالج البيانات أو أي

  من ذلك

اإلحتفاظ بالدفاتر و السجالت
تُعد السجالت الدقيقة و الكاملة أمرًا رضوريًا لنجاح أع¡ل كولوبالست. يتم

إستخدام هذه السجالت إلتخاذ قرارات تجارية حيوية، و لض¡ن إمكانية حصول
اإلدارة التنفيذية و مجلس إدارة كولوبالست عىل نظرة دقيقة، و شاملة، و شفافة

عن األداء و العمليات التجارية الخاصة بنا. لذلك، تُشكل املُعالجة الدقيقة يف
الوقت املناسب و إصدار تقارير البيانات املالية أساس إلتزامنا  للقيام بأع¡لنا

بأمانة و بشكل أخالقي.

يجب علينا اإلمتثال يف جميع األوقات للقوان� و اللوائح، و التقارير، و املبادئ
التوجيهية املحاسبية الصادرة عن املسؤول املايل للرشكة، فضالً عن أية سياسات

و توجيهات أخرى تتعلق بحفظ الدفاتر و السجالت. و هذا هو سبب إحتفاظنا
بدفاتر الرشكة و سجالتها طاملا هناك حاجة إليها ألغراض تجارية، أو طاملا إقتىض

القانون ذلك.

قد تحتاج كولوبالست إىل جمع البيانات الشخصية حول املوظف� و األطراف األخرى (املستهلك�، و املرىض، و رشكاء العمل، و م¡ريس الطب، و 
ممثيل األوساط العلمية، و ما إىل ذلك)، و إستخدامها و نقلها لإليفاء باملتطلبات القانونية، أو لتمك� العمليات و الخدمات التجارية الفعالة. هناك 
العديد من القوان� الوطنية و الدولية التي تنظم جمع البيانات الشخصية و معالجتها. و قد يؤدي عدم التعامل مع البيانات الشخصية Òا يتوافق 

مع القوان� إىل اإلرضار بالشخص صاحب البيانات. يف بعض الدول، يُعد إساءة إستخدام البيانات الشخصية جرÞة، و قد يكون إلساءة اإلستخدام 
أثر سلبي خط� عىل كولوبالست.

إن سياسة البيانات الشخصية العاملية لرشكة كولوبالست تفرض علينا جمع البيانات الشخصية، و التعامل معها، و تأمينها بطريقة مال²ة. إذا كانت 
لديك أية إستفسارات بشأن التعامل مع البيانات الشخصية، ف�جى اإلتصال Òكتب ح¡ية البيانات.
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حفظ الدفاتر و السجالت - األوامر و النواهي

األوامر:
• تسجيـل املعلومات املطلوبة لوظيفتك بشكل كامل و دقيـق، و

  الحفاظ عىل الوثائق املطلوبة.

• زيادة الرتكيــز عىل إقرار اإليرادات، و مصاريــف التشغيــل، و
  العنارص املقتطعة، و املستحقات.

• تذكر عدم إتالف سجالت الرشكة إال يف حالـة عدم الحاجة إليها
  ألغراض تجاريـة، و إذا كنـت ُملزًما للقيام بذلك، و إذا Ó يكــن

  هناك أي رشط قانوû لإلحتفاظ بها.

النواهي:
• تزوير الدفاتر أو السجالت.

• تسجيل معلومات غ� دقيقة عمًدا أو سهًوا.

ك¡ يجب عىل نفس القدر من األهمية، أن نكون أك¯ حرًصا حين¡ يتعلق األمر باملعلومات املالية، و التي تخضع لقوان� إضافية متعلقة بدقة 
الدفاتر و السجالت و شموليتها. مع العلم أنه يف كث� من األسواق، يتسبب عدم اإلمتثال يف خطر اإلرضار Òكانة كولوبالست يف املشاركة يف 

العطاءات، و Þُكن أن يتسبب يف تهديد عالقاتنا مع السلطات العامة.

يجب أن يتأكد املديرون من تطبيق الضوابط الداخلية الكافية، بحيث تتوافق مع القوان� و اللوائح، فضالً عن اإلجراءات و اإلرشادات الصادرة 
عن املسؤول املايل للرشكة. Þُكن أن تؤدي نقاط الضعف يف ضوابطنا الداخلية إىل إصدار تقارير غ� دقيقة، و عدم فصل املهام، و ح¡ية غ� 

مال²ة ألصولنا، و اإلحتيال.

التواصل و مواقع التواصل اإلجت¡عي

إن الحفاظ عىل صورة كولوبالست و سمعتها أمر مهم لنا جميًعا. تساعدنا وسائل اإلتصال الخاصة بنا يف التواصل مع بعضنا و مع أصحاب 

املصلحة لدينا. ينبغي علينا دا²ًا التواصل بطرق توضح قيمنا، و تربز غايتنا، فضالً عن تحس� ُسمعتنا و عالمتنا التجارية.

لذلك، ال يتم الترصيح سوى للموظف� املعيني� و املُدرب� عىل طريقة الرد نيابة عن كولوبالست للتحدث نيابة عّنا يف األمور التي تتعلق برشكتنا 

أو منتجاتنا. يف بعض األحيان، تتواصل أطراف خارجية - مثل اإلعالم، أو محليل الصناعة، أو أعضاء املجتمع املايل، و ما إىل ذلك - مع موظفي 

كولوبالست مبارشًة يف محاولة للحصول عىل معلومات تتعلق بأع¡لنا، أو موظفينا، أو عمالئنا، أو رشكائنا. و من هنا، يجب تنسيق أي تعامل 

للموظف مع هذه األطراف في¡ يتعلق برشكتنا من خالل مسؤول العالقات مع املستثمرين و مسؤول العالقات العامة و اإلتصاالت بالرشكة. و إذا 

تواصل معك أي طرف خارجي، فينبغي عليك دا²ًا الحصول عىل تفاصيل الشخص املُتصل، و إرسالها إىل الشخص املناسب ليتم التعامل معها. و 

Þكنك الحصول عىل قا²ة بجهات اإلتصال عىل موقع إمتثال الرشكة تحت عنوان اإلتصال بنا.
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األوامر:
• إعطاء معلومات صحيحة صادقة و واقعية فقط بشأن أي

   يشء متعلق برشكة كولوبالست

• التحيل باملوضوعية و املهنية يف تواصلك، و تبني سلوكيات
   معقولة داخليًا و خارجيًا

• تجنب اللغة العدوانية، أو اإلستفزازيـة، أو الحادة، فضـالً
  عن أي يشء قد يتسبب يف إحراج كولوبالست أو إنتقادها

النواهي:
• التحدث إىل اإلعالم بشأن كولوبالست ما Ó يتم الترصيح

   لك تحديًدا للقيام بذلك

• التلميـح ضمنيًا بدعم كولوبالست آلرائك الشخصية من
  خالل الخلط ب� تواصلك املهني و الشخيص

• الكشف عن معلومات رسية تخص رشكة كولوبالست أو
  غ�هـا، بإستثنــاء ملن لديـه حــق مرشوع أو ُمرصح لـه

  اإلطالع عليها

• ُمناقشة اإلستخدام غيــر املُرصح به أو تقديــم املشورة
  بشأن اإلستخدام غ� التقليدي ملنتجات كولوبالســت

• التحدث نيابــة عــن رشكــة كولوبالســت عرب اإلنرتنـت
   بطريقة ُمضللة

التواصل و مواقع التواصل اإلجت¡عي - األوامر و النواهي

Þُكن ألي موظف من كولوبالست املشاركة بوضوح و فعالية يف أي إستخدام غ� تجاري ملواقع التواصل اإلجت¡عي وفًقا للقوان� و اللوائح املحلية 
املعمول بها. و مع ذلك، من املهم دا²ًا أن نأخذ يف اإلعتبار أن أي إستخدام ملواقع التواصل اإلجت¡عي من جانب موظفي كولوبالست، Òا يف ذلك 

أي إستخدام خاص، Þُكن أن يرتبط إىل رشكة كولوبالست، ك¡ Þُكنه التأث� سلبًا عىل صورة  الرشكة و سمعتها. و نتيجة لذلك، يجب علينا دا²ًا 
إستخدام مواقع التواصل اإلجت¡عي بطريقة مسؤولة. للتعرف عىل املزيد من اإلرشادات، Þُكنك الرجوع إىل سياستنا العاملية و املحلية املتعلقة 

بإستخدام مواقع التواصل اإلجت¡عي أو اإلتصال Òسؤويل العالقات العامة و اإلتصاالت بالرشكة.
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اإلهت¡م
بالبيئـــة

نحن نقدر قيمنا املتمثلة يف الشغف و اإلحرتام و مسؤوليتنا نحو اإللتزام بأداء دورنا يف مواجهة التحديات البيئية العاملية املتعلقة

بتغ� املناخ، و قلة املوارد، و إستخدام املواد الخطرة.

املشاكل البيئية
يتم إعت¡د نظام اإلدارة البيئي الخاص بنا وفقاً للمعيار الدويل ISO 14001  لض¡ن اإلمتثال للترشيعات و اإللتزام املنهجي بالتحس� املستمر 

لتأث�نا عىل البيئة.

عند تطوير املنتجات، تتعامل رشكة كولوبالست مع التحديات البيئية من خالل دمج مبادئ التصميم البيئي يف جميع مراحل التنمية. و هذا يعني:

• إستخدام املواد الخام بأقل أثر عىل البيئة
• تحس� نظم إدارة النفايات و إعادة التدوير

• الحد من إستخدام الطاقة املطلوبة يف اإلنتاج

تعمل تقيي¡ت دورة الحياة عىل توجيه الجهود البيئية لرشكة كولوبالست، حيث تتناول كل يشء بداية من املواد الخام حتى إدارة النفايات، و 
إستهالك الطاقة، و التخلص من النفايات، و نقل البضائع. و تتمثل إسرتاتيجيتنا يف تجنب إستخدام املواد الخام التي تُشكل عبئًا عىل البيئة، و الحد 

بإستمرار من إستخدام مثل هذه املواد.

املتوقع من جميع موظفي رشكة كولوبالست الحد من األثر اليومي ألنشطتهم عىل البيئة، و تبادل األفكار الجيدة حول كيفية القيام بذلك. كذلك، 
من املتوقع مّنا إبالغ املديرين أو إدارة البيئة و الصحة و السالمة عن أي موقف من املمكن أن يشكل خطرًا عىل البيئة.
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شـرح
املصطلحات

الرشوة هي إستخدام األموال، أو الهدايا، أو الخدمات للتأث� عىل سلوك أي مسؤول حكومي أو
أية عالقة عمل بنية الحصول عىل ميزة غ� مستحقة.

الرشوة التجارية هي شكل من أشكال الرشوة التي تتضمن الصفقات الفاسدة مع الوكالء أو
املوظف� التابع� ملشرتين محتمل� لض¡ن الحصول عىل ميزة ال يحصل عليها املنافسون

اآلخرون. و هي شكل من أشكال الفساد الذي ال يشارك فيه بالرضورة موظفون عموميون أو
مؤسسات عامة.

النوع الشائع للرشوة التجارية هي "اإلكرامية". مثال عىل ذلك، قيام أحد موردي البضائع أو
الخدمات من "الرشكة أ" بدفع "إكرامية"، إذا عرض البائع عىل مدير املشرتيات يف "الرشكة ب"

دفع مبلغ يف حسابه الشخيص بغرض إختيار مدير املشرتيات للرشكة أو لتكون مورد البضائع
أو الخدمات للشـركة ب.

التالعب بالعطاءات يف العقود غ� الحكومية هو مثال آخر عىل الرشوة التجارية.

ك¡ هو الحال مع رشوة املسؤول� العمومي�، قد تتخذ الرشوة أشكاالً متعددة: مدفوعات، أو
مزايا، أو خدمات، أو ما شابه ذلك.

تحظر رشكة كولوبالست الرشوة التجارية.

املعلومات الرسية هي معلومات تطلع عليها بفضل منصبك يف رشكة كولوبالست أو عالقتك
بالرشكة أو بأي طرف آخر، لكنها غ� ُمتاحة للعموم. و تتضمن معلومات حول أع¡لنا، و

أدائنا، و منتجاتنا، فضالً عن املعلومات التي عهد بها إلينا العمالء و عن طريق عالقات العمل.

عىل سبيل املثال ال الحرص: البيانات املالية، و البيانات الرئيسية، و طرق التصنيع، و املعلومات
الفنية، و املعلومات حول امللكية الفكرية، و مرشوعات البحث و التطوير، و خطط العمل، و

أنشطة الدمج و اإلستحواذ، و املعلومات عن األسعار، و العمالء، و بيانات املستهلك�، و
املوردين/البائع�، و معلومات املوظف� الشخصية، و ما إىل ذلك.

معلومات رسية

رشوة

رشوة تجارية
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التربع هو منحة خ�ية ممنوحة بدون إنتظار مقابل أو تعويض. يتخذ التربع العديد من األشكال،
مثل املال، أو الخدمات، أو املعدات املستعملة، أو مشاركة املعرفة.

الرعاية هي الحالة التي تُقدم فيها كولوبالست دعً¡ ماليًا ملرشوع، أو حدث، أو تدعم مؤسسة
ما ُمقابل الحصول عىل فرص إعالنية، عىل سبيل املثال، عرض شعار الرشكة يف فعاليات رياضية،

أو اإلشارة إىل الرشكة بطريقة إيجابية يف إحدى املجالت، و ما إىل ذلك.

املدفوعات التسهيلية هي مدفوعات صغ�ة تُقدم إىل مسؤول� عمومي� ألداء مهمة روتينيــة 
أو اإلرساع منها - عىل سبيل املثال، التخليص الجمرò، أو الحصول عىل تأش�ة يحق لك الحصول

عليها قانونًا، أو تجديد لوحات الرتخيص. يف رشكة كولوبالست، تعترب هذه رشوة.

اإلحتيال هو الخداع عن قصد بهدف تأم� مكاسب غ� عادلة أو غ� قانونية. يتضمن اإلحتـيال
ما ييل:

• الرسقة أو عدم إرجاع ُمعدات مكتبيــة، Òا يف ذلك أجهزة الكمبيوتر و الهواتــف، عىل سبيــل
   املثال، أو النقل غ� املُرصح به ألموال و معدات مكتبية خاصة برشكة كولوبالست

• الرسقة أو عدم إرجاع أدوات ورش العمـل، أو مواد اإلنتاج، Òا فـي ذلك النفايات و املنتجات.
   إساءة إستخدام موارد الرشكة ألغراض خاصة عىل سبيل املثال:

أ) تأج� سيارات رشكة كولوبالست ًرسا، أو إستخدام اآلالت يف اإلنتاج الخاص، أو الحصول علــى
   معاملة تفضيلية أو بضائع أو خدمات مجانية من موردي كولوبالست ألغراض خاصة، أو

   اإلبالغ عن مصاريف خاصة عىل أنها متعلقة بالعمل
ب) اإلدالء Òطالبات مرصوفات زائفة

ج) تزوير فوات� أو وثائق
د) رسقة ملكية فكرية؛

ه) تعبئة سجالت أو بيانات مالية زائفة عن عمد

املقصود بالهدايا، وأشكال الضيافة، و غ�ها من املزايا كل يشء ذي قيمة. الهدايا، و أشكال الضيافة،

و غ�ها من املزايا

التربعات و الرعاية

املدفوعات التسهيلية

اإلحتيال

الرشح املصطلحات
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قد تكون املضايقة يف شكل فعىل أو برصي أو شفهي. و من أمثلة املضايقة املحظورة، عىل سبيل املثال ال الحرص،

املالحظات، أو الرسائل، أو الترصيحات، أو اإلفرتاءات، أو رسائل الربيد اإللكرتوû، أو غ� ذلك من وسائل اإلتصال

اإللكرتونية. ك¡ تتضمن كذلك، الصور، و الرسومات، و التلميحات، و األنواع األخرى من التلميحات، و غ�ها

من أنواع األفعال غ� املرغوب فيها، و املعتمدة عىل عرق الفرد، أو لونه، أو عمره، أو نوعه، أو جنسيته، أو أصله

اإلجت¡عي أو العرقي، أو ديانته، أو عجزه، أو حالته الطبية، أو ميله الجنيس أو حالته اإلجت¡عية.

مؤسسة الرعاية الصحية هي أي منظمة أو مؤسسة  (برصف النظر عن الشكل القانوû أو املؤسيس) خاصة

بالرعاية الصحية أو الطبية أو العلمية، و التي قد يكون لها تأث� عىل الوصفة الطبية، أو التوصية، أو الرشاء، أو

الطلب، أو التوريد، أو اإلستخدام، أو البيع، أو اإليجار في¡ يتعلق بالخدمات أو املنتجات الخاصة بالرعاية

الصحية. مثل املستشفيات، أو العيادات، أو املختربات، أو الصيدليات، أو املعاهد البحثية، أو املؤسسات، أو

الجامعات، أو غ�ها من املؤسسات التعليمية، أو جمعيات املثقف� (بإستثناء مجموعات املرىض); أو أي مكان

يقدم من خالله واحد أو أك¯ من أخصا, الرعاية الصحية.

أخصا, الرعاية الصحية هو أي فرد (إكليني^ أو غ� إكليني^، Òا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، األطباء،

و املمرضات، و الفني�، و منسقي البحوث (أو أي كيان) مثل املستشفيات أو هيئات الرشاء الج¡عية قوم

بشكل مبارش أو غ� مبارش بالتوصية Òنتجاتنا، أو رشائها، أو إيجارها، أو إستخدامها، أو وصفها، أو وضع

الرتتيبات لرشائها. يتم تنظيم التعامل مع أخصائيي الرعاية الصحية بشكل صارم. و يجب توخي املزيد من

الحذر عند توظيف أخصائيي الرعاية الصحية أو }ويلهم من جانب الحكومة - و ذلك ما يحدث بالفعل للكث�

من أخصائيي الرعاية الصحية.

امليزة املخالفة هي أية ميزة ال تستحقها الرشكة، و قد تشمل عىل سبيل املثال املوافقة عىل زيادة األسعار، أو

منح العقود، أو تحديد مواصفات املنتج املناسبة، أو منح أذون أو تراخيص تشغيل، أو املوافقة عىل إستخدام/

تسجيل املنتج، أو الحصول عىل قرار محكمة إيجا5، أو تسوية منازعات رضيبية بصورة إيجابية.

امللكية الفكرية هي مصطلح يش� إىل أصول غ� ملموسة يتم إثبات الحقوق بها، عىل سبيل املثال، براءات

اإلخرتاع، و طلبات براءة اإلخرتاع، و األرسار التجارية، و العالمات التجارية، و حقوق النرش و التأليف، و أس¡ء

النطاقات، و الحقوق ذات الصلة.

امللكية الفكرية

á≤jÉ°†ŸG
(¢TôëàdG)

مؤسسة الرعاية الصحية

أخصا6 الرعاية الصحية

املزايا املخالفة

الرشح املصطلحات
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اإلكرامية هي شكل من أشكال الرشوة الخاضعة للتفاوض، حيث تقوم الشـركة بدفع يشء
ذي قيمة للمستلم كتعويض أو مكافأة (املقايضة) لتوف� معاملة تفضيلية. و من األمثلة عىل
حاالت اإلكرامية، قيام بائع بتسليم فاتورة مضللة أو ُمبالغ فيها ملوظف رشكة يساع يف تأم�
املبلغ، أو بائع يدفع مبلًغا أو نسبة مئوية من إيرادات العقد إىل مسؤول حكومي ل^ يقوم

املسؤول بإختيار عطاء البائع بدالً من البائع� اآلخرين.

البيانات الشخصية هي معلومات Þكن إستخدامها لتحديد هوية شخص مع�، عىل سبيل
املثال، اإلسم، و العنوان، و أرقام الهاتف، و أرقام الض¡ن اإلجت¡عي، و أرقام جواز السفر.
تتسم بعض املعلومات الشخصية بالحساسية، عىل سبيل املثال، البيانات املتعلقة باألصل
العرقي أو العنرصي، و اآلراء السياسة، و املعتقدات الدينية، و عضوية النقابات الع¡لية،

و املعلومات املتعلقة بالصحة، و الحياة الجنسية، و الجرائم، و املشاكل اإلجت¡عية الخط�ة،
و غ�ها من األمور الخاصة }اًما. 

يُش� مصطلح مواقع التواصل اإلجت¡عـي إىل املدونات، و الوي^، و شبكـات/مواقع التواصـل
اإلجت¡عي، و مواقع الويب ملشاركة الفيديوهات و الصور، و تطبيقات الهواتف، و املنتديـات

اإللكرتونية، و العواÓ اإلفرتاضية، و غ�ها من أشكال النرش أو املناقشات عرب اإلنرتنت أو تقنيات
االتصاالت املتنقلة. تحرص جميع الرشكات/ األع¡ل التجارية عىل وجود وسائل التواصل

اإلجت¡عي أو التفاعل عىل املواقع اإلجت¡عية.

تتميز وسائل التواصل اإلجت¡عي بالس¡ت التالية:
غالبًا ما تدعم مشاركة اآلراء و التعاون العاملي، و األفكار، و الخربات، و وجهات النظر مع

الغرباء غالبًا.  و تتم إدارة املحتوى داخلها، و غالبًا الوظائف، و تنظيم ذلك من خالل مجتمع
املستخدم� نفسه، و ليس من خالل موفر األداة أو مؤسسة طرف آخر.

البيانات الشخصية

اإلكرامية

مواقع التواصل االجت¡عي

٤٣
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كولوبالست تعمل دا²اً عيل تطوير منتجاتها

و خدماتها ل^ تجعل الحياة أسهل لألشخاص

الذين يعانون من الحاالت الصحـية الخـاصة.

نعمل بشكــل وثيـــق مع األشخـــاص الذيــن

يستخـــدمون منتجـــاتنا، و نبتكـــر الحلـــول

إلحــتياجــاتهم الخـاصـة. نحـــن نسمــي هذا

الرعاية الصحية الخاصة.

تشمل أع¡لنا رعاية الفتحــات الصناعيــــــة

و السلس البويل و العناية بالجروح و البرشة.

نعمل عيل الصعيد العاملي من خالل أكثـــــر

من ١٠,٠٠٠ موظف.
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