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جدول المحتويات

 مرحًبا بكم في عملية العناية الواجبة للموزعين بشركة كولوبالست

ما أهمية العناية الواجبة للموزعين ؟

ما هي فوائد العناية الواجبة ؟

 هل منظمتنا مسؤولة عن شركائنا بالعمل؟

 ماذا لو كان لدينا برنامج إمتثال بالفعل؟

هل ستطلعني شركة كولوبالست على نتيجة
 عملية العناية الواجبة ؟

 بـمن يمكنني االتصال إذا كان لدي المزيد من األسئلة؟
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 عملية العناية الواجبة
للموزعين

مرحًبا بكم في عملية العناية الواجبة لموزعين شركة كولوبالست 
 قامت كولوبالست بتنفيذ »عملية العناية الواجبة للموزعين« وفقا لمعايير محدده إلستمرار ممارسة

 األعمال التجارية مع الموزعين )ُيرجى مراجعة تسلسل  العملية أدناه(. و لن تغير هذه العملية الطريقة
 التي تمارسها كولوبالست في أعمالها التجارية بالنسبة للعديد من الموزعين. و الغرض من ذلك هو

.مراجعة االمتثال و مستوى نزاهة العمل بمنظمتكم

 كولوبالست تراجع
االستطالع

 اتخاذ القرار بإبقاء  أو
لمنظمتكم تجديد 

اتمام  االستطالع

فترة التجديد

كولوبالست. مع شركة  التجارية  منظمتكم  تجديد عالقة  أو  بداية  في  هامة  التقييم خطوة  هذا   ُيعد 
ذلك األمر  تطلب  إذا  المعلومات  من  المزيد  لمعرفة  معكم  كولوبالست  تتواصل شركة  .وقد 
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ما أهمية عملية العناية الواجبة ؟
 كانت هناك العديد من األمثلة حيث يتم إسناد

 التصرف غير الالئق الذي يقوم به الموزع مرة
 أخرى إلى الشركة الذين يقومون بالتجارة معها.

 ومن تداعيات ذلك أنه أي نشاط غير الئق
 يقوم به الموزع قد ينعكس على كولوبالست

 .وشركائنا اآلخرين

 يتمثل العمل بنزاهة تجارية في االلتزام بقوانين
 مكافحة الفساد، مكافحة االحتكار، العقوبات،
 ضوابط التصدير، تجارة السندات، مكافحة

 الغش، حقوق اإلنسان وغير ذلك من اللوائح
 المطبقة. وهذا يعني ضمان القيام باألنشطة

 التجارية بشفافية وتفادي وإدارة تعارض
.المصالح المحتمل

 ما هي فوائد عملية العناية الواجبة
للموزعين؟

 قد تستفيد منظمتكم من عملية العناية الواجبة
 حيث أنه سيتم تصنيف منظمتكم على أنها

 موزع  موثوق به لشبكة كولوبالست العالمية
 حسنة السمعة. ويؤدى التعامل مع موزعين
 موثوق بهم وأطراف ثالثة أخرى فقط يعني
 زيادة مستوى الحماية لكل من كولوبالست

 .وجميع شركائها الذين تم فحصهم

 كما يمكن لعملية العناية الواجبة للموزعين
 إلقاء الضوء على مجاالت التحسين التي

 قد تزيد من قوة منظمتكم. وتتمثل الحوافز
 لعملية العناية الواجبة في تفادي الغرامات

 الكبيرة والعقوبات الناتجة عن انتهاكات
 االمتثال على سبيل المثال. باإلضافة إلى
 أن الرؤساء التنفيذين والمديرين يكونون

 مسؤولين بشكل متزايد عن االنتهاكات التي
.يرتكبها الموظفين

 هناك أيًضا قيمة جذب كبيرة لدى العمالء
 للتعامل مع المنظمات التي تمتلك ممارسات

 تجارية أخالقية. فإظهار االلتزام بشكل
 استباقي يولد السمعة الجيدة ويجذب

.الموظفين والمستثمرين الرئيسيين والعاملين
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 هل ستطلعني شركة
 كولوبالست على نتيجة

   عملية العناية الواجبة

 سوف تقوم كولوبالست باالتصال بك في
 حالة وجود سبب. فإذا احتجنا إلى المزيد من

 المعلومات أو التوضيح منك للمساعدة في العناية
 الواجبة ، سوف نقوم باالتصال بك. وتعتمد

 نتيجة القرار التجاري على عدة عوامل، وتمثل
.العناية الواجبة أحد هذه العوامل

 من الذي يمكنني
 االتصال به إذا كان لدي

المزيد من األسئلة؟

 يُرجى االتصال بممثل كولوبالست المحلي
 للحصول على المزيد من المساعدة أو إرسال

 بريد إلكتروني إلى قسم االمتثال بشركة
:كولوبالست على

corporatecompliance@coloplast.com 
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 هل منظمتنا مسؤولة عن
  شركائنا التجاريين؟

 نعم، قد تكون منظمتكم مسؤولة عن أي سلوك غير
 الئق يصدر من األطراف الثالثة التابعة لك أيًضا.
 لذا، فمن الضروري لمنظمتكم أن تتأكد من التزام

 األطراف الثالثة بقوانين ولوائح مكافحة الفساد ذات
 .الصلة بنفس طريقة التزام كولوبالست بها

 وإذا علمت بوجود مشاكل تتعلق بمنتجات أو خدمات
 كولوبالست مع األطراف الثالثة ، فُيرجى إخطار

.كولوبالست على الفور

 ماذا لو كان لدينا بالفعل
برنامج امتثال؟

 إذا كان لدى مؤسستك بالفعل برنامج
 امتثال مثل قانون للسلوك، سياسة مكافحة
 الفساد، أو تدريب المتثال الموظف، فأنت
 مدعو لتقديم الدليل الوثائقي عن البرنامج

 .لكولوبالست بجانب اتمام استطالع عملية

 يتضمن الدليل الوثائقي قوانين وسياسات مؤسستك،
 تقارير االلتزام، الدليل على إجراءات الفحص،

.سجالت التدريب، وغيرها من الوثائق ذات الصلة
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Coloplast A/S  
Holtedam 1 
3050 Humlebæk 
Denmark

www.coloplast.com

 ومن خالل التفاعل الوثيق مع مستخدمي
 منتجاتنا، نقوم بتوفير الحلول التي تؤثر

 بشكل كبيرعلى احتياجاتهم الخاصة.
 وُيعرف ذلك لدينا بالرعاية الصحية

 .الخاصة

 وتشمل أنشطتنا مجاالت الرعاية المتعلقة
 بالَفْغر، والجهاز البولي، والحصر،

 والجروح، والجلدية. ولدينا فروع في
 جميع أنحاء العالم حيث يعمل لدينا ما

.يزيد عن 8,500 موظف
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