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 رسالة رئيس ستاجو  
 

التجار�ة    �ستند العمليات  الطيبة    لـ نجاح  وسمع��ا  موظفي  عدالة  مبادئ  إ��  ستاجو  جانب  من  األخال��  والسلوك  التعامل 

 ").موظفي/موظفو ستاجو�ا ومسؤول��ا ("الشركة ومدير��ا وأعضاء مجلس إدار� 

 

ب  التام  واالل��ام  التقيد  والتم��  بالن�اهة  املتمثلة  سمعتنا  ونص  تتطلب  وروح  األنظمة  عن    جميع  فضال  ��ا،  املعمول  اللوائح 

 . مراعاة تامة ةيعاي�� األخالقامل أرفعمراعاة 

املستمر  ف تحققھ  النجاح  بنا،�عتمد  ستاجو  الذي  عمالئنا  ثقة  ملن   ع��  و�نھ  الثقة،  تلك  ع��  ا�حفاظ  ع��  دؤو�ون  فإننا  ثم  ومن 

باالطمئنان   الشعور  ع��  وتحملھ  بنا  ا�جمهور  ثقة  تحقق  بأن  جديرة  بطر�قة  نتصرف  أن  وعمال��ا  ستاجو  تجاه   
ً
جميعا واجبنا 

 تجاهنا. 
 

ومسؤول��اسو  مدير��ا  جميع  من  وتطلب  ��ا،  املعمول  واللوائح  األنظمة  �جميع  ستاجو      تمتثل 
ً
وفقا مهامهم  مزاولة  وموظف��ا 

 عن أي سلوك غ�� قانو�ي أو غ�� نز�ھ أو غ�� أخال��. ا يمتنعو نص ومضمون جميع األنظمة ذات الصلة وأن روح و ل
 

ال�ي   هذه  العمل  أخالقيات  مدونة  جانب  العامليو���  املستوى  واألمانة ل  تحدد  والعدالة  الن�اهة   �� املتمثلة  األساسية  لمبادئ 

يجب العالم،    وال�ي  مستوى  ع��  ستاجو  �جموعة  التا�ع�ن  ستاجو  موظفي  جميع  ��ا  يل��م  الداخلية وتأن  السياسات  طبق 

 باألمان والسالمة ملوظفي الشركة. تتم�� لستاجو ل�حفاظ ع�� وجود بيئة عمل  ةتا�عجهة ا�حلية �� �ل 
 

 قيات العمل هذه.و�قع ع�� عاتق �ل موظف من موظفي ستاجو مسؤولية االمتثال لسياسة أخال 

 

ستاجو    بمقر  ا�جموعة  أخالقيات  �جنة  �شكيل  تم  أنھ  بالذكر  ا�جدير  بفر�سا،    الواقع  الدوليةومن  أسني��  يتم  ��  �عي�ن  وقد 

 التا�عة لستاجو.ا�جهات ، عند االقتضاء، ع�� مستوى مختلف كذلك مسؤو�� امتثال
 

 

 املعاي�� األخالقية �� م�ان العمل.أرفع  ع�� التح�� ب عمل دؤوب وعناية مستمرة ل�حفاظما يلزم من إننا ندرك 

 

�ل و  ال��ام  أن  حدة    موظف  نرى  تحقيق ع��   �� ستاجو  تفا�ي  من  سيجعل  الذي  العامل  هو  هذه  العمل  أخالقيات  بمدونة 

 .
ً
 ظاهرا

ً
 جليا

ً
افية وا�جودة واالح��ام واألمانة أمرا  الن�اهة واالح��
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 مقدمة

 

 

" بلفظ  ي��  فيما  إل��ا  شار 
ُ
(امل العمل  أخالقيات  مدونة  موظفي  املدونةتنطبق  جميع  ع��  العر�ية ")  داياجنوستيك    شركة 

شار إل��ا فيما ي�� بلفظ " السعودية للتجارة
ُ
 "). نوظف�امل") (وُيشار إ�� موظفي تلك الشركة بلفظ "الشركة(امل

 

حال   �� املدونة،  هذه  فإن  ذلك،  إ��   اصر دمجها    تم  باإلضافة 
ً
من    حة  

ً
جزءا ل 

ّ
الشركة  لتش� بائ��  ع��  تنطبق  �عاقدية،  اتفاقية 

 "). شر�اء األعمال(وُيشار إل��م مجتمع�ن بلفظ "عمال��ا ز�ائ��ا و وموزع��ا ومورد��ا و 

 

(و  محل  تحل  أن   �� هذه  العمل  أخالقيات  مدونة  إعداد  من  الغرض  يتمثل  (1ال  وال  للشركة،  ��ا  املعمول  الداخلية  القواعد   (2  (

م أ�شطة  يزاولون  الذين  األعمال  شر�اء  أو  املوظف�ن  ع��  معينة  متطلبات  تفرض  قد  وطنية  لوائح  أو  أنظمة  ��  أي  عينة 

 اململكة العر�ية السعودية. 

 

أن  و  من  مستقلة  بصورة  التأكد  املوظف�ن  جميع  الوطنية  �عامال��م  ع��  واللوائح  األنظمة  �جميع  تمتثل  األعمال  شر�اء  مع 

 وا�حلية ا�حالية.

 

 تمثل هذه املدونة 
ً
. بال��امهم بتطبيق هذه املدونة  كذلكاملوظف�ن أن يقروا  النفس، وع��لضبط  نظاما

ً
 ومضمونا

ً
 نصا

 

العمل  و  أخالقيات  مدونة  بفهم  املوظفون  واالمتثال  ل�ل��م  وع��لشركة  فهم    لها،  من  والتأكد  املدونة  هذه  قراءة  املوظف�ن 

 متطلبا��ا وطرح األسئلة حسب االقتضاء. 

 

االل��ا    �� املوظف�ن  رغبة  ع��  كب��  �ش�ل  املدونة  هذه  إنفاذ  ع��  الشركة  قدرة  �عتمد  ا�ختام،  املدونة  و��  بمتطلبات  م 

 واإلبالغ عن أي ان��ا�ات مزعومة لها. 

 

املزعوم  وع��    االن��اك  هذا  عن  اإلبالغ  وقوعھ   �� �شتبھ  أو  للمدونة  ان��اك  أي  بوقوع  �علم  موظف   للمدونة�ل 
ً
علما  ، 

تضمن   الشركة  ا�حماية  بأن  عن  توف��  يبلغون  الذين  ل  قلقهمللموظف�ن  مزعوم  ان��اك  أي  �شأن  نية  ش�ل بحسن  أي  من  لمدونة 

 يتم معاملة جميع البالغات بجدية وسر�ة. حيث من أش�ال االنتقام، 
 

سلم ��خة من مدونة أخالقيات العمل هذه ل�ل موظف، عندما 
ُ
 �عيينھ بالشركة.يتم �

 

 لألنظمة املعمول � ها  هذه أو تنقيحمدونة أخالقيات العمل ع�� و�حق للشركة إدخال �عديالت أو �غي��ات  
ً
 . �اوفقا



 

   �حفاظ ع�� وجود بيئة عمل آمنةا -1
 االح��ام وعدم التمي��  

�سودها   عمل  بيئة  بخلق  الشركة  وتل��م  وتنوعھ،  اإل�سان  اح��ام  مبادئ  الشركة  األفراد �وتوف  املساواة�عزز  �جميع  فرص   �

 ة. وسنواصل �عز�زه ودعمھ �� جميع قطاعات الشركأحد مواطن قوتنا املؤهل�ن، إذ �عد تنوع موظفينا 

أساس    ع��  سواء  قانو�ي،  غ��  تمي��  أي  بممارسة  اإلطالق  ع��  الشركة  �سمح  االجتما�� ا�جنس  وال  األصل  أو  العمر  أو 

 أو الدين أو األصل العر�� أو ا�حالة االجتماعية أو ا�جنسية أو التوجھ السيا��ي أو اإلعاقة. 

 

 م�ان عمل خال من التحرش والعنف 

 

 ل خالية من العنف والتحرش بجميع أش�الهما.تل��م الشركة بتوف�� بيئة عم 

يؤدي    سلوك  أي  الشركة  تحظر  كما  آخر.  موظف  ألي  جنسية  تلميحات  أي  إبداء  املوظف�ن  جميع  ع��  الشركة  تحظر  وعليھ، 

 إ�� خلق بيئة عمل مهينة. 

ال��ديدية السلوكيات  ذلك   �� بما  ش�لھ،  �ان   
ً
أيا العمل  م�ان   �� عنف  أي  مع  الشركة  ت��اون  املضايقات   وال  أو  االعتداءات  أو 

 أو التخو�ف أو التنمر أو ال�خر�ة أو املضايقة املستمرة أو أي سلوك آخر يؤدي إ�� �شوب العنف �� م�ان العمل.

 

 السالمة واألمن  

 

السال  متطلبات  �جميع  االمتثال  املوظف�ن  ع��  و�جب  املوظف�ن،  �جميع  و�حية  آمنة  عمل  بيئة  لتوف��  جاهدة  الشركة  وال�حة �س��  مة 

وعليھ،   ا�حلية.  األنظمة  بموجب  مقررة  �انت  أم  وضع��ا  من   �� اإلدارة  أ�انت  سواء  بالشركة،  التصرف  ع��  ا�خاصة  املوظف�ن: 

لوائح   بجميع  واالل��ام  املنشورة،  السالمة  قواعد  جميع  ومراعاة  السالمة،  أمور   �� املنطق  واستخدام  التقدير  وحسن  آمنة،  بطر�قة 

��    ُير��السالمة.   إال  اإللك��ونية  ال�جائر  واستخدام  بالتدخ�ن  ُ�سمح  وال  بالشركة،  العمل  أماكن   �� بالتدخ�ن  مسموح  غ��  أنھ  مالحظة 

 األماكن ا�خصصة لذلك.
 

 

 علومات الشركة م -2
 حماية األصول 

 

ا أصول  األخرى   –  لشركة�شمل  األصول  ب�ن  التشغيلية    -من  والعمليات  ا�خاصة  واملوظف�ن  العمالء  للشبكة  معلومات 

و�يانات  ومواقعها  الشركة  ومرافق  األمنية  واإلجراءات  ��ا  ا�خاصة  املرور  و�لمات  الكمبيوتر  أجهزة  وأنظمة  ومرافقها 

السر�ة   املعلومات  من  وغ��ها  واس��اتيجيا��ا  األعمال  وخطط  املنتجات  تطو�ر  ومعلومات  والتسو�قية  التقنية  األبحاث 

 لألعمال وممتل�ات الشركة. 

 



 

املو   السرقة وع��  من  وسالم��ا  املعلومات  هذه  أمان  ع��  ا�حفاظ  عملهم  إطار   �� األصول  هذه  �ستخدمون  الذين  ظف�ن 

ومبان��ا،   وأنظم��ا  الشركة  أصول  �حماية  املناسبة  االحتياطات  جميع  اتخاذ  املوظف�ن  ع��  يجب  وعليھ،  وا�خسارة،  والتلف 

ه وتأم�ن  لألصول،  ال�حيح  االستخدام  االحتياطات  هذه  بالش�ل ومن  الزوار  مرافقة  وضمان  السليم،  بالش�ل  األصول  ذه 

 ال�حيح. 
 

 امللكية الفكر�ة 

والنشر  التأليف  حقوق  أو  االخ��اع  براءات  أو  التجار�ة  العالمات  بموجب  ا�حمية  املعلومات  الفكر�ة  امللكية  �شمل 

لستاجو استخدامهاوالشركة  اململوكة  بأن   
ً
علما الف  ُمقيد  ،  امللكية  أنظمة  الفكر�ة  بموجب  امللكية  و�حماية  ��ا.  املعمول  كر�ة 

من   التأكد  املوظف�ن  ع��  يجب  االستخدام،  إساءة  أش�ال  من  ذلك  وغ��  لها  القانو�ي  غ��  الن�خ  من  والشركة  �ستاجو  ا�خاصة 

 .لسليم بالش�ل ا  حقوق التأليف والنشرأو عالمة ا�خدمة أو العالمة التجار�ة أن امللكية الفكر�ة مصنفة أو مم��ة برموز 

أن  �عتقد  �ان  إذا  أو  لھ  املناسب  ا�حماية  ش�ل  من  أو  مع�ن  عنصر  حماية  الضروري  من  إذا  مما  متأكد  غ��  املوظف  �ان  و�ذا 

مع  التواصل  املوظف  هذا  ع��  يجب  فإنھ  الئٍق،  غ��  خار��  طرف  أي  جانب  من  استخدامھ  أو  العنصر  هذا  عن  اإلفصاح 

 إدارة الشؤون القانونية. 

 

 �حيح �حقوق امللكية الفكر�ة اململوكة للغ�� االستخدام ال

 

ال�ي  امل��مة  واالتفاقيات  ��ا  املعمول  األنظمة  �جميع  باالمتثال  للغ��  اململوكة  امللكية  حقوق  مراعاة  املوظف�ن  ع��  يجب 

املنافس أو  األعمال  خدمات  مقدمي  جميع  ذلك   �� بما  للغ��،  اململوكة  الفكر�ة  امللكية  حقوق  العمال  �ن تح�ي  لم  أو  وما  ء. 

املواد   ��خ  املوظف  لهذا  يجوز  ال  فإنھ  الفكر�ة،  امللكية  حقوق  مالك  من  محددة  مسبقة  موافقة  ع��  املوظف  يحصل 

  
ً
أيضا لھ  يجوز  وال  �عديلها،  أو  تنفيذها  أو  عرضها  أو  توزيعها  أو  خار��  لطرف  واململوكة  والنشر  التأليف  بحقوق  املشمولة 

بحقوق  ا�حمية  املواد  ملفات  بأن   مشاركة   
ً
علما آخر،  ش�ل  بأي  مشارك��ا  أو  أقرانھ  مع  والنشر  عمل    ھالتأليف  أي  ي�ون  قد 

 بحقوق التأليف والنشر ح�ى إذا لم يوجھ أي إخطار بخصوصھ. 
ً
 محميا

 

 حماية سمعة الشركة 

الشركة    سمعة  عد 
ُ
كشركة،  أحد  � الرئيسية  و�لزم  باملوظفون    و�ل��مأصولها  القيم،  األصل  هذا  حماية  استخدام    عندمسؤولية 

بأنھ   يو��  أن   
ً
أبدا موظف  ألي  يجوز  وال  املعتمدة.  الشركة  هو�ة  بمواصفات  االل��ام  وشعارها  للشركة  التجار�ة  العالمة 

اإلن��نت  ع��  أو  الثقافية  أو  املهنية  الساحات  ع��  أو  ا�جتمع   �� ال�خصية  آرائھ  عن  إعرابھ  عند  الشركة  عن  نيابة  يتحدث 

    وافقة مسبقة من اإلدارة التا�ع لها. ما لم يتلق ذلك املوظف م
 

 حماية املعلومات السر�ة للشركة
 

املتعلقة   والسر�ة  ا�خاصة  ومعلوما��ا  للشركة  التجار�ة  األسرار  حماية  ذلك   �� بما  ملصا�حها،  التام  الوالء  الشركة  تتوقع 

ل�ج املتاحة  غ��  املعلومات  جميع  إ��  السر�ة"  "املعلومات  و�ش��  األعمال.  �� �شر�اء  والصادرة  أش�الها،  بجميع  مهور، 



 

ستاجو   عن  وقت  أي   الدوليةأي  أو  ميدس��ف  أو  لستاجو  التا�ع�ن  األعمال  شر�اء  من  شر�ك  أي  أو  لها  التا�عة  الشر�ات  أو 

 �خص آخر تر�طھ صلة بأعمال الشركة أو عمليا��ا بأي ش�ل من األش�ال.

أو  ع��  املصنفة  الشركة  معلومات  السر�ة  املعلومات  أ��ا �شمل  ع��  ُتصنف  لم  ال�ي  املعلومات  إ��  باإلضافة  "سر�ة"،  ��ا 

خطط   ذلك  ع��  األمثلة  ومن  للشركة.  سر�ة  معلومات  أ��ا  ع��  معقول  �ش�ل  ُتفسر  أن  يجب  طبيع��ا  بحكم  ولك��ا  "سر�ة" 

وا�خدما املنتجات  ومعلومات  املالية،  والبيانات  اإلس��اتيجيات،  وخطط  العمليات،  وخطط  الشركة،  و�يانات  أعمال  ت، 

واملعلومات   والعقود  املوظف�ن،  ومعلومات  الشركة،  وتقار�ر  املبيعات،  و�يانات  األعمال،  وشر�اء  وستاجو  ميدس��ف 

 ذات الصلة. 

املادية   األش�ال  جميع  ذلك  و�تضمن  وحماي��ا،  السر�ة  واملعلومات  التجار�ة  األسرار  ع��  ا�حفاظ  املوظف�ن  ع��  يجب 

املعلوما لتلك  املادية  أو وغ��  للشركة  تا�ع  غ��  �خص  أي  مع  السر�ة  املعلومات  هذه  مشاركة  للموظف�ن  يجوز  وال  ت. 

املوظف�ن   هؤالء  إطالع  وا�حة  بصورة  األعمال  �ستد��  لم  ما  الشركة  موظفي  من  آخر�ن  موظف�ن  مع  األمور  هذه  مناقشة 

"ضر  تد��  خارجية  مصادر  من  مطروحة  استفسارات  أي  إحالة  و�جب  املعلومات.  تلك  معينة"  ع��  بمعلومات  إحاط��ا  ورة 

ع��  ا�حفاظ  بمواصلة  بالشركة  عملهم  عالقة  تنت�ي  الذين  املوظفون  و�ل��م  للشركة.  العليا  اإلدارة  فر�ق  أعضاء  أحد  إ�� 

 سر�ة املعلومات اململوكة ملكية خاصة لها وال�ي يحصلون عل��ا أو يكتسبو��ا أثناء عملهم لدى الشركة. 
 

 �جالت الشركة  

الشر  أموال�س��  وحماية  ألعمالها  دقيقة  ��جالت  االحتفاظ  إ��  جاهدة  نظام  ها  كة  ع��  با�حفاظ  الشركة  وتل��م  وأصولها. 

دقيقة    للرقابة بصورة  ال�املة  املعلومات  عن  اإلفصاح  ويعزز  ��ا،  املعمول  واللوائح  لألنظمة  االمتثال  يكفل  و��  الداخلية 

املناسب الشركة    الوقت  ترفعها  ال�ي  التقار�ر  لستاجو،  ��  العليا  واإلدارة  الداخلية،  اإلدارة  ي��:  ما  ا�حساباتإ��   مراج�� 

 ا�خارجي�ن، واألطراف ا�خارجية بما �� ذلك الهيئات التنظيمية وا�ح�ومية. 

واملعلومات ي املستندات  ذلك   �� بما  الشركة،  �جالت  إدارة  حسن  ضمان  مسؤولية  املوظف�ن  جميع  عاتق  ع��  قع 

ال ورسائل  الوسائط،  اإللك��ونية  أش�ال  من  آخر  ش�ل  وأي  الصو�ي  م��ا  و ��يد  والتخلص  وتخز���ا،  إدار��ا،  حسن  -ضمان 

االقتضاء السياق    -حسب   �� املوظفون  يتلقى  أن  املتوقع  من  بأنھ   
ً
علما بال�جالت،  االحتفاظ  إلرشادات   

ً
وفقا املناسب  بالش�ل 

و  الشركة  �جالت  ��م  املنوطة  املهام  ألداء  ه  تو��العادي  ال�جالت  إعداد  ��اذه  ��ذه والتعامل  باالحتفاظ  املوظفون  و�ل��م   ،

عملهم   يقت��ي  الذين  للموظف�ن  سوى  إتاح��ا  عدم  وضمان  يجب،  كما  وتصنيفها  حفظها  لضمان  ال�حيح،  بالش�ل  ال�جالت 

 االطالع عل��ا.
 

 التقر�ر املا��

ع��   و االحتفاظ  الشركة  يتع�ن  التجار�ة،  ملعامال��ا  دقيقة  مالية  املالية  مشاركة  ن  ا ضم��جالت  نتائجها  مراج��  مع  تقار�ر 

األصول   ا�حسابات الشركة،  حسب  قطاعات  جميع  �غطي  ال�ي  املالية  ال�جالت  املالية  ال�جالت  تلك  تتضمن  وقد   .

هذه   إدارة  و�جب  الفردية.  السفر  ومصار�ف  النفقات  سداد  فوات��  إ��  باإلضافة  األعمال،  وحدات  من  معينة  وحدة  ومعامالت 

أ�شأ  األش� حال  و��  طل��ا.  عند  ال�حيح  بالش�ل  وتقديمها  ينب��  كما  املالية  للمعلومات  العديدة  األش�ال  من  وغ��ها  ال 

تلك  دقة  من  التأكد  عل��م  يجب  فإنھ  آخر،  ش�ل  بأي  إدار��ا   �� شار�وا  أو  أداروها  أو  املالية  ال�جالت  تلك  املوظفون 

ف�ح ع��ا.  ال�جالت واالحتفاظ ��ا كما يجب وتجسيدها بالش�ل
ُ
 املناسب �� البيانات املالية الداخلية و/أو ا�خارجية امل



 

 

 بيانات �� اإلعالنات �حة ال
أو  بالشركة  تل��م   ادعاءات  أي  من  وخالية  ومالءمة  واقعية  ع��ا  الصادرة  أو  ��ا  ا�خاصة  التجار�ة  البيانات  جميع  ت�ون  أن 

وقانونية. ف��ا،  مبالغ  أو  �اذبة  املوظ  بيانات  ع��  أو  و�جب  مناص��م  بحكم  املسؤول�ن  منتجات   أدوارهمف�ن  عن  اإلعالن  عن 

��ا. يدلون  ال�ي  البيانات  بتلك  واملرتبطة  ��ا  املعمول  واللوائح  األنظمة  �جميع  التام  االمتثال  املوظفون    ستاجو  و�تحمل 

باملتطلبات   اإلملام  ي  النظاميةمسؤولية  ال�ي  التجار�ة  البيانات  ع��  وجدت،  إن  تنطبق،  الشركة  ال�ي  عن  نيابة  ��ا  دلون 

مستجدا��ا. آخر  ع��  إطالع  ع��  والبقاء  ع��ا  واالستعالم  مديرهم   ومعرف��ا  إ��  الرجوع  إ��  موظف��ا  جميع  الشركة  وتدعو 

) ي��:  مما  للتأكد  األمور  هذه  �انت1�شأن  إذا  ما  املوظف   هناك  )  ��ا  يد��  ال�ي  التجار�ة  البيانات  ع��  تنطبق  معينة  أنظمة  أي 

 ) طر�قة االمتثال لهذه األنظمة، �� حال �انت تنطبق.2يتعلق بمنصبھ؛ و( فيما

 حماية البيانات / خصوصية البيانات 

و وموظفوها  ووكالؤها  لها  التا�عة  والشر�ات  الشركة  البيانات  أو  /تل��م  حماية  أنظمة  �جميع  باالمتثال  ممثل��ا  من  غ��هم 

ومتطلبات   القانونية،  وا�خصوصية  ��ا،  ع��  املعمول  أو  الشركة  تزاولھ  �شاط  أي  ع��  تنطبق  ال�ي  الطبية  أو  العامة  السر�ة 

املتعلقة  واملعلومات  املر��ى  معلومات  ذلك  �شمل  وقد  هو�تھ.  لتحديد  قابل  أو  محدد  طبي��  �خص  بأي  يتعلق  فيما  ممثل��ا 

ع��   و�جب  آخر�ن.  أ�خاص  وأي  واملوزع�ن  والوكالء  واملوردين  األعمال  وشر�اء  االمتثال باملوظف�ن  املوظف�ن  جميع 

بأي   ال�خصية  البيانات  استخدام  عند  الشركة  بيانات  خصوصية  سياسات  أو  وسياسة  ��ا  املعمول  البيانات  حماية  ألنظمة 

 بأنھ قد ي��تب ع�� ان��اك أنظمة حماية البيانات فرض عقو�ات مالية. 
ً
 طر�قة، علما

 دارة الشؤون القانونية، حسب االقتضاء. و�جب تقديم إرشادات محددة �شأن خصوصية البيانات إ�� إ
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جميع   اح��ام  الشركة  وع��  الشديد.  للتنظيم  للشركة  التجار�ة  العمليات  ��ا   األنظمة تخضع  الشر�ات    املعمول  إحدى  بوصفها 

  �� ال�حةالعاملة  أيضو ،  قطاع  تل��م   أن 
ً
ال�حية  ا السلطات  وتراقب  ا�جودة.  معاي��  أ�شطة   بأع��  العالم  أنحاء  جميع   ��

ع��  األخرى  التنظيمية  ا�جهات  ملتطلبات  وكذلك  ال�حية،  السلطة  متطلبات  �جميع  الصارم  واالمتثال  كثب.  عن  ستاجو 

 جميع مستو�ات ا�ح�ومة، �عد إلزامي
ً
 .ا

تامةو  ونزاهة  بأمانة  واملنافس�ن  األعمال  شر�اء  مع  تجار�ة  أعمال  مزاولة  إ��  جاهدة  الشركة  أن  وع��  .  �س��  املوظف�ن 

 يقوموا بخدمة شر�اء األعمال �شغف وأن يتعاملوا مع املنافس�ن بطر�قة مهنية وأخالقية. 

 العالقات مع املوردين/ شر�اء األعمال

دائم الشراء  قرارات  �ستند  أن   يجب 
ً
��    ا مدرجة  محددة  اختيار  معاي��  إ��  أو  والتسليم  والقيمة  وا�جودة  التناف��ي  السعر  إ�� 

و دعوات   العطاءات.  ا تقديم  لهم  ملوظف�ن  ع��  ي�ون  شر�اء أن  من  وغ��هم  واالستشار��ن  املوردين  مع  ودية  عالقات 

 األعمال.



 

تمام وأخالقي�ن  وعملي�ن  وصادق�ن  منفتح�ن  املوظفون  ي�ون  أن   يجب 
ً
مثل  ا للمعلومات،  التامة  السر�ة  ع��  ا�حفاظ  و�جب   .

�شراء  يتعلق  فيما  الشركة  إ��  املقدمة  أي    العطاءات  خسارة  أو  إعطاء  تجنب  أجل  من  وا�خدمات،  واملستلزمات  املعدات 

من   �ستفيد  الشركة  أن  بدا  و�ن  ح�ى  أخال��  غ��  املعلومات  هذه  عن  واإلفصاح  املوردين.  من  بأي  يتعلق  فيما  تنافسية  م��ة 

 أي إفصاح من هذا القبيل.

 الهدايا وال��فيھ 

أن   املهم  من  الن�اهة،  با�عدام  االنطباع  هدايا  لتجنب  أي  تقديم  عن  املوظفون  أّيٍ  يمتنع  األعمالإ��  شر�اء  أو  املوردين    من 

هدايا   أي  يقدم  و ،  م��مورفض  أن  و�جوز  املشروع.  غ��  التأث��  ممارسة   �� الشك  من  قدر  أد�ى  ح�ى  تث��  أن  شأ��ا  من  ال�ي 

أحيان  املوظفون 
ً
الهدا  ا هذه  ت�ون  أن  يجب  ولكن  األعمال،  شر�اء  إ��  متواضعة  ووفقهدايا  القيمة  متواضعة   يا 

ً
للمتطلبات    ا

للشركة   التا�عة  الشر�ات  تفرضها  ال�ي  بلد  ب�ل  ا�خاصة  ��ا  شر�ك    واألنظمةاملعمول  ي�ون  عندما  ��ا  املعمول  واللوائح 

 العمل مرخص
ً
 لھ باملمارسة. ويش�� لفظ "هدية" إ�� تقديم أي عنصر ذي قيمة بما �� ذلك السلع وا�خدمات دون مقابل.  ا

ين أو  وال  النقد  قبول  الظروف  من  ظرف  أي  تحت  �عادلھب��  التجار�ة   ما  ا�جاملة  سبيل  ع��  الر�اضية)  األحداث  تذاكر  (مثل 

 . إكراميةأو 

دائم األعمال  �شر�اء  يرحبون  الذين  للموظف�ن  ي�ون  أن   يجب 
ً
ال��ف��ية    ا األ�شطة  الشركة  وتحظر  مشروع.  تجاري  غرض 

 الء املوظف�ن أو شر�اء األعمال. ال�ي تقوض ا�حس التجاري أو حياد أو و 

قد   ال�حية،  الرعاية   �� املتخصص�ن  من  األعمال  شر�اء  ي�ون  أ�شطةعندما  الهدايا  ت�ون  أو  ت�ون أو    محظورة  ال��فيھ 

 ) الرجوع إ�� قسم العالقات مع املتخصص�ن �� الرعاية ال�حية أدناه ُير��بدقة �� �عض البلدان ( منظمة 

م قدر  قبول  للموظف�ن  الشركة  يجوز  تفرضها  إضافية  متطلبات  بأي  يفي  ال��فيھ  دام  ما  األعمال  شر�اء  من  ال��فيھ  من  ناسب 

 التا�عة ال�ي �عملون لد��ا. و�ضافة إ�� ذلك، يجب ع�� املوظف�ن أن يمتنعوا عن تقديم وأن يرفضوا: 

 أي ترفيھ يقدم �� إطار اتفاق يرمي إ�� القيام أو عدم القيام بأمر ما مقابل النشاط؛ •

 سمعة الشركة أو معاي��ها األخالقية؛إ��  ���يءأي ترفيھ مقدم قد  •

�شاط   • أي   �� أو    �علماملشاركة  علمھاملوظف  املف��ض  ان��اك  ب  من  إ��  ال��فيھ  �عرض  الذي  الطرف  سيدفع  أنھ 

 أو قاعدة أو الئحة أو أي معاي�� أخالقية تخص صاحب العمل الذي �عملون لديھ. نظامأي 

 ء األعمالسر�ة معلومات شر�ا

ت��م لشر�اء ا  قد  و�جوز  ��ا.  وتل��م  أك��  أو  واحد  أعمال  شر�ك  مع  مختلفة  إفصاح  عدم  اتفاقيات  آخر،  إ��  وقت  من  لشركة، 

اتفاقيات    .األعمال شروط  هذهبموجب  اإلفصاح  أن ،  عدم  األعمال  لشر�ا  /  �شار�وا    يجوز  و  ��م  ا�خاصة  املعلومات  �عض 

ا  السر�ة  أو   / و  االمتياز  ذات  ألغراض  مع    لتجار�ةأو  يتمتعون  ال  تعامال املاملوظف�ن،  الذي  املوظف�ن  مطالبة  مع  تجار�ة، 

هذه  األعمال  شر�ك  بمعلومات  باالحتفاظ  املوظفون  و�ل��م  سر���ا.  ع��  با�حفاظ  املعلومات  هذه  إ��  الوصول  بإم�انية 



 

ا وُي�جع  الصلة.  ذات  اإلفصاح  عدم  اتفاقيات  لشروط  التام  و�االمتثال  ي�ون  �عناية  ح�ن  مديرهم  إ��  التحدث  ع��  ملوظفون 

 لد��م أي أسئلة حول االستخدام السليم ملعلومات شر�ك األعمال وكذلك أي مخاوف مرتبطة ��ا. 

 اح��ام املنافسة ا�حرة

 تل��م الشركة باح��ام املنافسة ا�حرة واالمتثال لتشريعات م�افحة االحت�ار �� جميع األسواق ال�ي �عمل ف��ا.

ان�� وفيما    األنظمةاك  إن  األفراد.  وع��  الشركة  ع��  وخيمة  عواقب  لھ  ا�حرة  واملشاريع  املنافسة  لتعز�ز  املصممة  واللوائح 

 ي�� �عض األمثلة ع�� األ�شطة ال�ي لها آثار بالغة مل�افحة االحت�ار ا�حظورة حظر 
ً
 بات ا

ً
 :ا

 االتفاق مع املنافس�ن لتحديد األسعار أو شروط البيع األخرى.  •

 ة أو رفض التعامل مع موردين أو عمالء معين�ن. مقاطع •

 تقسيم فرص املبيعات مع املنافس�ن حسب املنطقة أو خط اإلنتاج.  •

 االتفاق مع املوزع�ن ع�� �سع�� إعادة البيع أو فرض أسعار أو خصم ع�� املوزع�ن إلعادة البيع.  •

 التمي�� �� األسعار.  •

 التسع�� �غرض إزاحة منافس من العمل. •

 أن منافس أو �شو�ھ صورتھ أو مضايقتھ. ا�حط من ش •

املمكنة   اإلجراءات  بمالءمة  تتعلق  أسئلة  أي  توجيھ  و�نب��  للغاية.  معقدة  قانونية  تحليالت  االحت�ار  م�افحة  مسائل  تتطلب  قد 

 إذا �ان ذلك ممكن �� الشركةإ�� املستشار العام أو املستشار القانو�ي ا�ح�� 
ً
 . ا

 املثال.  نورد النقاط التالية ع�� سبيل

 وا�حظورات األساسية: الواجبات

 :ع�� ما ي�� ال تتفق مع مناف��ي الشركة أو أي �خص آخر خارج الشركة

 تحديد أسعار أو شروط بيع منتجات الشركة.  •

 ، سواء جغرافي التور�دا�حد من إنتاج الشركة، أو االتفاق ع�� حصص اإلنتاج، أو ا�حد من  •
ً
 أو حسب فئة العمالء. ا

 الء أو املنافس�ن أو املوردين �� قائمة سوداء أو مقاطع��م. إدراج العم •

 ا�حد من استثمارات الشركة أو التطورات الفنية �� السوق أو التحكم ف��ا. •



 

 مع مناف��ي الشركة حول أي موضوع يتعلق بالقضايا املذ�ورة أعاله.  ال تناقش أو تتبادل املعلومات  •

 �� رسمية مع مناف��ي الشركة أو أي �خص آخر خارج الشركة حول ما ي��: و�عبارة أخرى، ال تجري مناقشات رسمية أو غ 

 الشر�ات، �غ��ات األسعار، شروط البيع، وما إ�� ذلك. أفراد أسعار  •

 سياسات التسع�� الصناعية، مستو�ات األسعار، التغ��ات، وما إ�� ذلك.  •

 . فروق األسعار، هوامش ر�ح األسعار، ا�خصومات، البدالت، شروط االئتمان  •

 ت�اليف اإلنتاج أو التوزيع، صيغ محاسبة الت�اليف، طرق حساب الت�اليف. •

 ، الت�اليف، اإلنتاج، ا�خزونات، املبيعات، وما إ�� ذلك. التور�داملتعلقة بمصادر  الشر�اتأفراد أرقام  •

توزيع   • أو  إنتاج  أو  تصميم  أو  االستثمارات  أو  بالتكنولوجيا  املتعلقة  املستقبلية  ا�خطط  منتجات  معلومات  �سو�ق  أو 

 أو خدمات معينة بما �� ذلك األقاليم املق��حة أو العمالء املق��ح�ن.

املتعلقة   • من  املسائل  من  باألفراد  استبعادهم  إ��  يؤدي  قد  إجراء  بأي  يتعلق  فيما  سيما  ال  العمالء،  أو  املوردين 

 السوق. 

لل باهظة  غرامات  فرض  إ��  األساسية  القواعد  هذه  اح��ام  عدم  يؤدي  سبيل  قد  (ع��  �ل��ما،  أو  الشركة،  أو  ستاجو  ع��  غاية 

إ��   الغرامات  هذه  تصل  أن  يمكن  األورو�ي،  االتحاد   �� إجما��  10املثال،  من  مبيعات%  أيض  دورة  تؤدي  وقد   ستاجو) 
ً
إ��    ا

 فرض عقو�ات جنائية، بما �� ذلك أح�ام بال�جن لألفراد الذين لم يح��موا هذه القواعد. 

 املصا�ح  �عارض

بالوالء   �س�� واجب  املوظف�ن  عاتق  ع��  و�قع  التجاري.  القرار  صنع   �� املوضوعية  و�عز�ز  لت�جيع  جاهدة  الشركة 

مراعاة   مع  تجار�ة  قرارات  يتخذوا  أن  املتوقع  ومن  النظر  أفضل  للمنظمة  �غض  التجاري  ا�حس  وممارسة  الشركة  مصا�ح 

والعال ال�خصية  املالية  املصا�ح  مثل  ا�خارجية  التأث��ات  والعالقات  عن  ا�خار��  والعمل  ا�خارجية  التجار�ة  قات 

وتجنب   الشركة    �عارضاألسر�ة.  ��ا  تدير  ال�ي  الطر�قة   �� والصدق  الن�اهة  ع��  ل�حفاظ  األهمية  بالغ  أمر  املصا�ح 

 أعمالها. 

 مما ي��:عندما يقوم أي من موظفي الشركة بأي  -محتمل �� املصا�ح �� أي من الظروف التالية  �عارضيمكن أن ينشأ 

 .قبول هدايا من شر�ك أعمال محتمل •

 .قبول عمل إضا�� من قبل شركة أخرى  •

 .امتالك مص�حة مالية �� شر�ك أعمال أو منافس •



 

 ف��ا. املباشر�ن مص�حة مالية  تھأعمال تجار�ة مع أي شركة ي�ون ف��ا للموظف أو أحد أفراد أسر  إقامة •

 التواصل بصورة غ�� الئقة مع منافس. •

الشركة أو    تحظر  �خصية  م�اسب  لتحقيق  مركزها  أو  مواردها  أو  معلوما��ا  أو  الشركة  ممتل�ات  استخدام  املوظف�ن  ع�� 

من  اكتشافها  يجرى  تجار�ة  فرصة  أي  استغالل  املوظف�ن  ع��  الشركة  تحظر  كما  األش�ال.  من  ش�ل  بأي  الشركة  مع  التنافس 

 ا أو تحو�لها إ�� أي طرف خار��. خالل استخدام أي من ممتل�ات الشركة أو معلوما��ا أو موارده

 العالقات مع املتخصص�ن �� الرعاية ال�حية 

من   وكذلك  الشركة  قبل  من  الصارم  واإلنفاذ  الشديد  للتنظيم  ال�حية  الرعاية   �� املتخصص�ن  مع  الشركة  عالقات  تخضع 

 قبل مختلف الو�االت التنظيمية أو ا�ح�ومية. 

 وعموم
ً
أو  ا فرد  أي  هو  ال�حية  الرعاية  أخصائي  ال�حية �جهة  ،  الرعاية  تقديم   �� مباشرة  غ��  أو  مباشرة  بصورة  شارك 

دفع و  تنظم  ال�ي  والقواعد  استخدامها.  أو  ��ا  التوصية  أو  تأج��ها  أو  وصفها  أو  ستاجو  منتجات  شراء  ع��ا  ينجم  أن  يمكن  ال�ي 

ذ ��يء  ال�  يأي  أو  الوجبات  أو  الهدايا  مثل  بلد قيمة  من  وتختلف  بالتعقيد  تتسم  املنح  أو  املمولة  الرحالت  أو  األ�عاب  أو  �فيھ 

 إ�� آخر. 

 واالمتثال لها.  العمل أخالقياتيجب ع�� املوظف�ن قراءة القواعد املعمول ��ا املشار إل��ا �� امل�حق ا�ح�� ملدونة 

نقدية عقو�ات  فرض  عن  القواعد  لهذه  االمتثال  عدم  عواقب  �سفر  أن  �ان    و�مكن  و�ذا  األحيان.  �عض   �� وجنائية  كب��ة 

معرفة   واج��م  فمن  ال�حية،  الرعاية   �� باملتخصص�ن  اتصال  ع��  الشركة،   �� دورهم  بحكم   األنظمة املوظفون، 

القواعد.  ��ذه  الصارم  واالل��ام  ال�حية  الرعاية   �� املتخصص�ن  مع  بالتعامل  تتعلق  ال�ي  ��ا  املعمول  الشركة  وسياسات 

االط ��  و�مكن  باملتخصص�ن  املتعلقة  للشركة  ا�حالية  السياسات  إطار   �� اللوائح  هذه  حول  املعلومات  من  مز�د  ع��  الع 

 الرعاية ال�حية. 

 ا�جمارك والضوابط التجار�ة الدولية 

ال والدولية  ا�حلية  اللوائح  �جميع  األعمال،  وشر�اء  لهم  التا�ع�ن  الوسطاء  امتثال  وضمان  باالمتثال،  املوظفون  قابلة  يل��م 

بمناطق   يتصل  فيما  املطبقة  ا�حتملة  واملالية  االقتصادية  القيود  اح��ام  وكذلك  با�جمارك  يتعلق  فيما  ��ا  املعمول  لإلنفاذ 

 ا�حرب أو حاالت ا�حظر.

 تقوم الدول واملنظمات الدولية بإعداد وتحديث قوائم باأل�خاص والدول ا�خاضعة للعقو�ات االقتصادية واملالية: 

 ت اململكة العر�ية السعودية؛قوائم عقو�ا −

املواطن�ن   − "قائمة  يضع  األمر�كية  ا�خزانة  وزارة  األجنبية،  األصول  مراقبة  ال�ي   املعين�نمكتب  خاصة"،  بصفة 

الرابط:   ع��  إل��ا  الوصول  center/sanctions/SDN-://www.treasury.gov/resourcehttp-يمكن 

List/Pages/default.aspx؛ 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx


 

مكتب الصناعة واألمن، تضع وزارة التجارة األمر�كية "قائمة األ�خاص املرفوض�ن" و"القائمة غ�� املتحقق   −

"، ال�ي يمكن الوصول إل��ا ع�� الرابط: ا�جهاتم��ا" و"قائمة 

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm؛ 

 تركيبي −
ً
 تضع فر�سا جدوال

ً
للتداب�� التقييدية القائمة ل�ل بلد، و�مكن الوصول إليھ ع�� الرابط:   ا

pays-par-restrictives-mesures-des-recapitulatif-http://www.tresor.economie.gouv.fr/8465_tableau ؛ 

عة  واملنظمات ا�خاضوا�جهات ينشر االتحاد األورو�ي ع�� موقعھ اإللك��و�ي قائمة موحدة باأل�خاص  −

http://www.tresor.economie.gouv.fr/5061_Liste-لعقو�ات. يمكن الوصول إ�� هذه القائمة ع�� الرابط: 

resfinancie-sanctions-des-consolidee-electronique. 

 خضع لقيود أو عقو�ات دولية. تلدولة   ةتا�عجهة أو  جهةال يجوز للموظف�ن إبرام اتفاق مع أي �خص أو دولة أو 

ع��  يجب  ما،  صفقة  من  باملستفيد  يتعلق  فيما  شك  وجود  حالة  و��  بلد.  �ل  إ��  بالنسبة  وتختلف  بالتعقيد  تتسم  القواعد  هذه 

 قبل إبرام أي اتفاق أو تنفيذه. موظفي الشركة الرجوع إ�� القسم القانو�ي

شديدة   مالية  أو  اقتصادية  لعقو�ات  أنفسهم  أ��ما،  أو  وموظفوها،  الشركة  �عرض  أعاله،  املذ�ورة  القواعد  خرق  حالة   ��

 إضافة إ�� عقو�ات جنائية صارمة (غرامات وأح�ام بال�جن).

تأث لها  ال�ي  واللوائح  للقوان�ن  االمتثال  الشركة  موظفي  ع��  يجب  املالية كما  واملعامالت  وال��مجيات  التكنولوجيا  ع��   ��

 واست��اد وتصدير السلع وا�خدمات، وكذلك تبادل املعلومات ع�� ا�حدود ال سيما عمليات التبادل ع�� الوسائل اإللك��ونية. 
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بلد �ل   �� ا�ح�ومة  مع  األعمال  بممارسة  الشركة  تمام  تل��م  تتوافق   بطر�قة 
ً
جميع    ا و�جب   األنظمةمع  ��ا.  املعمول  واللوائح 

علم   ع��  املوظفون  ي�ون  ولهذه    باألنظمةأن  ��ا.  واالل��ام  ا�ح�ومة  مع  التجار�ة  األعمال  بممارسة  املتعلقة  واللوائح 

عموم  األنظمة  واللوائح 
ً
بأف  ا املمكنة  وا�خدمات  املنتجات  أفضل  ع��  ا�حصول  أغراض:  املنافسة  ثالثة  و��جيع  قيمة؛  ضل 

مناسبة؛  بصورة  باالستجابة  املهتم�ن  للموردين  �سمح  ال�ي  التقييم  ومعاي��  املواصفات  أساس  ع��  واملفتوحة  ال�املة 

 والقضاء ع�� التبديد والتدليس والتعسف.

امل شراء  يخص  فيما  ا�ح�وميون  املسؤولون  يضعها  ال�ي  القواعد  �جميع  االمتثال  املوظف�ن  ع��  وا�خدمات. يجب  نتجات 

تتجنب  ظروف  ظل  و��  االنفتاح  من  بيئة   �� ا�ح�ومي�ن  املسؤول�ن  مع  التعامل  ا�حصر،  ال  املثال  سبيل  ع��  ذلك،  ويشمل 

 فع�� أو محتمل �� املصا�ح.  �عارضأي تصور باإلخفاء، أو االنطباع با�عدام الن�اهة، أو أي 

 االتصاالت مع املسؤول�ن ا�حكومي�ن

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
http://www.tresor.economie.gouv.fr/8465_tableau-recapitulatif-des-mesures-restrictives-par-pays
http://www.tresor.economie.gouv.fr/5061_Liste-electronique-consolidee-des-sanctions-financieres
http://www.tresor.economie.gouv.fr/5061_Liste-electronique-consolidee-des-sanctions-financieres


 

جاه الشركة  تجرى  �س��  أال  و�جب  ذلك.  ع��  وا�حفاظ  ا�ح�ومة  مستو�ات  جميع  مع  فعال  وتواصل  جيدة  عالقات  إلقامة  دة 

تن��ك   بطر�قة  ا�ح�ومي�ن  املسؤول�ن  مع  ع��   األنظمةاالتصاالت  الشك  من  بظالل  تلقي  أن  يمكن  أو  ��ا  املعمول  واللوائح 

مع الشركة  عن  نيابة  االتصاالت  جميع  إجراء  و�جب  الشركة.  السياسة   نزاهة  أو  التشريعات   �� للتأث��  ا�ح�ومي�ن  املسؤول�ن 

القواعد وضع  أو  تتم  التنظيمية  وأن  مع    البد  التعاقد  ذلك  ويشمل  للشركة.  العليا  اإلدارة  فر�ق  إشراف  محاماة    م�اتبتحت 

أو   املوظف  م�اتبخارجية  �عض  أ�شطة  تخضع  وقد  الشركة.  عن  نيابة  االتصاالت  هذه  إلجراء  العامة  ا�جهات  للشؤون  مع  �ن 

اتصال   أي  إجراء  قبل  للشركة  العليا  اإلدارة  فر�ق  مع  بالتشاور  ُتنفذ  أن  ينب��  و�التا��  والهدايا،  التأييد  كسب  لقوان�ن  ا�ح�ومية 

 مع املوظف�ن العمومي�ن فيما يتعلق ��ذه األ�شطة.

 ال��فيھ أو الهدايا للمسؤول�ن ا�حكومي�ن 

أو   هدايا  أي  تقديم  املوظف�ن  ع��  أو  يحظر  للموظف�ن  ال�خ��ي  لالستخدام  التجار�ة  باألعمال  متعلق  غ��  ترفيھ  أو  إكراميات 

أو   لهم  تبيع  أن  إ��  الشركة  �س��  منتخب�ن  مسؤول�ن  أو  ح�ومية  و�الة  أي   �� الشركة  املسؤول�ن    تقوم 
ً
أو البيع  بفعليا سلع 

القالهم  خدمات  ا� هذه  من  الوحيدة  واالستثناءات  تأييدهم.  كسب  ع��  �عمل  ذات  أو  الشركة  قبل  من  املعتمدة  الهدايا   �� عدة 

ستاجو   شعار  تحمل  ال�ي  الرمز�ة  وا�جوائز و/الطبيعة  واألقالم  القهوة  أ�واب  عادة  الهدايا  هذه  و�شمل  الشركة.  شعار  أو 

 واللوحات التذ�ار�ة والشهادات وا�حقائب.

 ملز�د من التفاصيل، راجع اإلجراء ا�ح�� املطبق �� البلد.

 شوةم�افحة الر 

�عيد أ�شط��ا  بمزاولة  الشركة   تل��م 
ً
االل��ام    ا املوظف�ن  ع��  و�جب  والفساد.  الرشوة  تأث��  عند    بأرفععن  األخالقية  املعاي�� 

 االضطالع باألعمال. 

الواليات   �� الفاسدة  األجنبية  املمارسات  ونظام  فر�سا،   ��) العالم  بلدان  معظم   �� وكذلك  السعودية،  العر�ية  اململكة   ��

ذي املت ��يء  أي  تقديم  أو  عرض  الشركة  ع��  يحظر  الرشوة  مل�افحة  �شريع  يوجد  املتحدة)،  اململكة   �� الرشوة  ونظام  حدة، 

مثل  لصا�حهم،  يتصرفون  الذين  أو  ا�خاص  القطاع  من  عمل  أ�حاب  لدى  أو  ا�ح�ومة  لدى  �عملون  الذين  لأل�خاص  قيمة 

إلظهار   أو  للشركة  خدمة  تقديم  ع��  ح��م  �غرض  صاحب وكالءهم،  �شؤون  يتعلق  فيما  آخر  �خص  أي  عن  الرضا  عدم 

مزاولة   عند  بحيادية  أو  نية  بحسن  التصرف  عدم  طر�ق  عن  الئقة  غ��  بصورة  التصرف  أو  التجار�ة،  أعمالھ  أو  العمل 

يحظر  كما  �شغلونھ.  قد  أمانة  يتطلب  منصب  أي  مع  با�ساق  التصرف  عدم  طر�ق  عن  أو  املدير،  أو  العمل  لصاحب  أ�شط��م 

 الشركة تقديم أي ��يء ذي قيمة كم�افأة ع�� أي سلوك من هذا القبيل.ع�� 

أو   لعميل  وكيل  أو  موظف  إ��  أو  مسؤول،  إ��  تمر�ره  يجرى  قيمة  ذي  ��يء  أي  عل��ا)  (و�حظر  عن  مسؤولة  الشركة  أن  كما 

أو   آخر  �خص  (أي  وسيط  طر�ق  عن  محتمل  أن  أخرى    جهةعميل  مخت��تيمكن  أو  مستشفى  ح�ى  أو  شركة  �� �ون   (

 الظروف املبينة �� الفقرة السابقة.

أيض ا�حظر  هذا   و�نطبق 
ً
وكيل    ا أو  املوظف  أو  املسؤول،  إ��  مباشرة  القيمة  ذو  العنصر  ف��ا  يقدم  ال  ال�ي  ا�حاالت  ع�� 

 من ذلك إ�� �خص أو 
ً
 أو لصا�حھ، وقد �شمل ذلك مؤسسة طبية أو مخت�� أخرى  جهةالعميل، بل يقدم بدال

ً
 . ا



 

الشر  حالة  ال  و��  املثال  سبيل  (ع��  السياق  هذا   �� الوكالء  أو  املوظفون  أو  املعنيون  املسؤولون  �شمل  أن  املرجح  من  كة، 

أخصائيي   أو  املستشفيات  مخت��ات  موظفي  (مثل  املستشفيات  وموظفي  ال�حية  الرعاية   �� املتخصص�ن  ا�حصر) 

الر  قطاع   �� وكذلك  ا�ح�ومية  املستشفيات   �� �عملون  الذين  مثل  املش��يات)  ا�ح�ومي،  غ��  ا�خاص  ال�حية  عاية 

أي   أو  قيمة  ذو  ��يء  وأي  ا�خاصة.  املمارسة   �� واالستشار��ن  ا�خاصة،  الط�ي  التأم�ن  شر�ات  لدى  �عمل  ال�ي  املستشفيات 

 م��ة يجرى تقديمها للمسؤول�ن املعني�ن أو للموظف�ن أو الوكالء يجب أن تمتثل تمام
ً
 لألنظمة املعمول ��ا وهذه املدونة.  ا

إنفاذ الرشوة  بم�افحة  املتعلقة  التشريعات  هذه   وتنفذ 
ً
 فعلي  ا

ً
وكث�� ا  ، 

ً
هدف  ا األفراد  ي�ون   ما 

ً
جانب   ا من  القضائية  للمالحقة 

 السلطات ا�ختصة �� �ل بلد.

الرشوة   م�افحة  أنظمة  اململكة    -�عض   �� الرشوة  ونظام  املتحدة  الواليات   �� الفاسدة  األجنبية  املمارسات  نظام  سيما  ال 

 قد ي�ون لها أيض  SAPIN IIوالنظام الفر���ي  -تحدة امل
ً
 تأث�� خارج ا�حدود اإلقليمية �� حالة استيفاء جميع الشروط.  ا
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 قد يؤدي تجاهل هذه املدونة أو عدم االمتثال لها إ�� اتخاذ إجراءات تأديبية �� ا�حاالت ال�ي يج��ها النظام املعمول بھ.

جنب  تقوم ا�جموعة،  أخالقيات   �جنة 
ً
أخالقيات    ا برامج  بتنسيق  ا�حلي�ن،  االمتثال  موظفي  جانب  و��    العملإ��  واالمتثال، 

مرجع  تمثل 
ً
الصلة.   ا ذات  والقضايا  العمل  أخالقيات  ملدونة  تفس��ات  ع��  ا�حصول  أو  األسئلة  طرح   �� املوظف�ن  ملساعدة 

 كما أ��ا تمثل مرجع
ً
 ضايا االمتثال.للمشرف�ن �� إدارة ق ا

أو  أخال��  غ��  سلوك  أي  �شأن  الشركة  أخالقيات  �جنة  أعضاء  أو  املدير�ن  أو  املشرف�ن  إ��  التحدث  ع��  املوظفون  ُ��جع 

املش�لة   حل  محاولة  من  الشركة  تمك�ن  أجل  من  معينة  حالة   �� للعمل  مسار  أفضل  حول  الشك  املوظفون  هؤالء  ينتاب  عندما 

 وحلها.

باإلبال  يتعلق  يقدم وفيما  �خص  أي  ضد  انتقامي  أو  اقتصا��ي  إجراء  أي  ُيتخذ  لن  للمدونة،  مزعوم  أو  معروف  ان��اك  عن  غ 

 تقر�ر 
ً
موظف  ا أن  نية  بحسن  اعتقاد  ع��   بناء 

ً
يحظر   ا ذلك،  إ��  و�ضافة  املدونة.  هذه  ين��ك  سلوك   �� تورط  قد  الشركة   ��

 ونة.االنتقام من أي فرد يتعاون �� تحقيق يتعلق بان��اك محتمل للمد

املوظف،   هذا  قبل  من  نية  بحسن  مقدم  تقر�ر  �سبب  آخر،  موظف  ضد  انتقامي  إجراء  اتخاذ)  يحاول  (أو  يتخذ  موظف  أي 

 سيخضع لإلجراءات التأديبية املناسبة.

موظف أبلغ   إذا 
ً
عن    ا الشركة  ان��اكلدى  حيال  �حيح  قلقھ  ليس  أنھ   �علم 

ً
ما،    ا �خص  إيذاء  بنية  فقط  املوظف فسأو  هذا  يعرض 

 ھ �� هذه ا�حالة التخاذ إجراءات تأديبية ضده. نفس

هو�ة    ُير�� لتحديد  أدناه  املدونة  ��ذه  املرفق  السعودية  العر�ية  اململكة  يخص  فيما  بلد  ب�ل  ا�خاص  امل�حق  إ��  الرجوع 

وصف   ع��  ول�حصول  ستاجو  أخالقيات  �جنة  ان��اك    تفصي��أعضاء  عن  باإلبالغ  يتعلق  فيما  اتباعھ  الواجب  لإلجراء 

 زعوم للمدونة. م



 

 

 
 
 

 م�حق اململكة العر�ية السعودية

(ميدس��ف)،   ا�حدودة  الطبية  وا�خدمات  التور�دات  شركة  القامت  إحدى  الطبية  ال  اتشر�بوصفها  املعدات  مجال   �� رائدة 

الصيدالنية   واملستحضرات  الطبية  واإلمدادات  �و��ا  وا�خت��ية  عن   
ً
 شر��فضال

ً
 ومساهم  ا

ً
 مهم  ا

ً
ع  ا الشركة،  مدى  ��   ��

من    عام  30أك�� 
ً
تجار�ة  ا عالقات  بإقامة  السعودية   را�خة،  العر�ية  اململكة   �� الرائدة  ال�حية  الرعاية  مؤسسات  جميع  مع 

األمانة   حيث  من  ميدس��ف  سمعة  تأ�ي  التجار�ة  العالقات  تلك  قلب  و��  املعروفة.  الدولية  املصنعة  الشر�ات  من  والعديد 

 والن�اهة.

بممارس ميدس��ف  واملسؤول�ن  تل��م  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  من  و�توقع  أخالقية.  بصورة  التجار�ة  األعمال  ة 

التصرف   ومسؤوليا��م،  واجبا��م  أداء  عند  ميدس��ف،   �� �عقود  والعامل�ن  واملؤقتون)  (الدائمون  واملوظف�ن  واملدير�ن 

املوظف�ن   زمال��م  مع  التعامل   �� األوقات  جميع   �� الن�اهة  من  مستوى  أعمال بأع��  شر�ك  أي  أو  املوردين  أو  العمالء  أو 

ع��ا   نيابة  تتصرف  أو  ميدس��ف  تمثل  ال�ي  ا�خارجية  األطراف  ع��  و�جب  خار��.  طرف  أو  املقاول�ن    -آخر  مثل 

 اتباع هذه املدونة عند تمثيل ميدس��ف أو التصرف نيابة ع��ا.  -واالستشار��ن وغ��هم من الوكالء 

بيان   بمثابة   �� املدونة  لتوقعات  هذه  للتجارةعام  السعودية  العر�ية  داياجنوستيك  املتعلقة    شركة  ومباد��ا  ("الشركة") 

م��ا  املقصود  وليس  األخرى،  الشركة  و�جراءات  سياسات  مع  املدونة  هذه  قراءة  و�جب  التجار�ة.  األعمال  بممارسة 

هذ إ��  النظر  الشركة  ملوظفي  ينب��  و�نما،  واإلجراءات.  السياسات  تلك  للمبادئ  استبدال  عام  بيان  أ��ا  ع��  املدونة  ه 

دائم االعتبار   �� الشركة  قيم  وضع  ع��  املشمول�ن  األ�خاص  ستساعد  ال�ي   التوج��ية 
ً
ميدس��ف    ا وتمثيل  عملهم  أثناء 

 وستاجو أمام عمالئنا واملوردين وشر�اء األعمال وا�جتمع األوسع نطاق
ً
 .ا

 آلية اإلبالغ عن ا�خالفات 

�� موظف  أي  ع��  ��   يتع�ن  حقھ  يمارس  أن  النفوذ  واستغالل  الفساد  بم�افحة  يتعلق  للمدونة  ان��اك  حدوث   �� �شتبھ  الشركة 

ا�خالفات"   عن  اإلبالغ  "آلية  وفق  ا�جموعة،  أخالقيات  �جنة  إ��  أو  املباشر  رئيسھ  إ��  مباشرة  الذهاب  طر�ق  عن  اإلبالغ 

 املبينة أدناه. 

 ��ا �عر�ف آلية اإلبالغ عن ا�خالفات والغرض م

اململكة   وم�حق  ا�جموعة  أخالقيات  مدونة  بوضوح  ين��ك  أنھ  �عتقدون  سلوك  أي  عن  اإلبالغ  ع��  الشركة  موظفو  ُ��جع 

 العر�ية السعودية من املدونة. 

أخالقيات  �جنة  إ��  أو  االمتثال  موظف  إ��  أو  املباشر  رئيسهم  إ��  مباشرة  إما  السلوك  عن  اإلبالغ  للموظف�ن  يمكن 

 ا�جموعة. 



 

أي  آلية   يواجهوا  لن  اإلبالغ   �� حقهم  يمارسون  ال  الذين  املوظف�ن  فإن  األساس،  هذا  وع��  اختيار�ة.  ا�خالفات  عن  اإلبالغ 

 إجراء تأدي�ي. 

 نطاق آلية اإلبالغ عن ا�خالفات املهنية 

يمارس   أن  الشركة   �� موظف  ألي  ا�خالفات  عن  اإلبالغ  آلية  متح��ة    -تتيح  غ��  و�طر�قة  نية  عن  حقھ    -بحسن  اإلبالغ   ��

املدونة،   من  السعودية  العر�ية  اململكة  م�حق  أو  با�جموعة،  ا�خاصة  العمل  أخالقيات  مدونة  أح�ام  مع  يتعارض  سلوك  أي 

عمل  أو  األصول،  حسب  واعتمدتھ  السعودية  العر�ية  اململكة  عليھ  صادقت  دو��  لتعهد  ووا�ح  خط��  ان��اك  أي  أو 

اتخا جرى  دولية  منظمة  قبل  من  جسيم انفرادي  ضرر  أو  ��ديد  أي  أو  ا�حالية،  اللوائح  أو  األنظمة  أو  التعهد  هذا  أساس  ع��  ذه 

 للمص�حة العامة، ي�ونون ع�� معرفة �خصية بھ. 

أو  الوط�ي  الدفاع  سر�ة  تحم��ا  ال�ي  وسيل��ا،  أو  ش�لها  عن  النظر  �غض  الوثائق،  أو  املعلومات  اإلبالغ  نظام  من  و�ستبعد 

 ا�حامي ومو�لھ. السر�ة الطبية أو امتياز 

 ممارسة حق الفرد �� اإلبالغ عن ا�خالفات 
 جهات االتصال

أو  االمتثال  مسؤول  أو  املباشر�ن  غ��  أو  املباشر�ن  رؤسا��م  مع  سلوك  أي  عن  اإلبالغ   �� الراغبون  الشركة  موظفو  يتحدث  أن  يجب 

 �جنة أخالقيات ا�جموعة. 

 

 ر إبراهيم السيد/ تامبالشركة: مسؤول االمتثال  

 

 األ�خاص التالية أسماؤهم أعضاء �� �جنة أخالقيات ا�جموعة: 

 

 الرئيس نائب بأعمال القائم مونو، باتر�ك •

 للمجموعة العام املستشار كالرك، فابي�ن •

 ةللمجموع املا�� املدير ، �ولو أنتوان •

 ُترسل البالغات عن طر�ق:  

 ال��يد اإللك��و�ي ا�خصص لهذا الغرض:  )1(

 go.comCompliance@sa.sta   ، بأن 
ً
 ا�� هذا االميلالوصول هو ال�خص الوحيد ا�خول بمسؤول االمتثال بالشركة  علما

 أو  

Ethics@stago.com بأنھ 
ً
 � هذا االميلالوصول إ�فقط يمك��م جنة أخالقيات ا�جموعة أعضاء � ، علما

   

 يع ع�� العنوان التا��: أو عن طر�ق ال��يد السر  )2(

 مسؤول االمتثال بالشركة  

mailto:Ethics@stago.com
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 أو

 

 �جنة أخالقيات مجموعة ستاجو 

 أ�� ت��يزا، 3

 أسني�� سور س�ن، فر�سا 92600

 

 محتو�ات البالغ 

 بالغ من املعلومات التالية، قدر املستطاع: يجب أن يتألف ال

 

 اسم ال�خص أو األ�خاص املتورط�ن، وم�ان عملهم إن أمكن،  •

 وصف االن��اك أو ا�حدث املع�ي، بما �� ذلك تار�خھ وم�انھ والوسائل املستخدمة فيھ،  •

 اسم أي شاهد قد �ساعد �� التحقيق الداخ��،  •

 اك واإلبالغ ع��ا. وصف أي عنصر أو وثيقة مكتو�ة تتعلق باالن�� •

 

 تقديم تفاصيل �سمح بالتواصل مع مستلم البالغ. 
ً
 و�جب ع�� مقدم البالغ أيضا

 

  التعر�ف ��و�ة املبلغ عن ا�خالفة

 

عن   اإلبالغ  معاملة  الشركة  تضمن  إذ  سلوك،  أي  عن  اإلبالغ  عند  هو�تھ  يحدد  أن  الشركة  موظفي  من  موظف  ل�ل  يمكن 

 هو ُمب�ن أدناه. ا�خالفات بمنت�ى السر�ة، كما 

بإرسال  لغ��ه  اإل�عاز  مجهولة  هو�تھ  تظل  أن   �� يرغب  والذي  ا�خالفات  عن  املبلغ  للموظف  يمكن  فإنھ  ذلك  من  واستثناء 

 البالغ إذا ما سادت الظروف التالية: 

 ُحددت جدية ا�حقائق املذ�ورة وتم إيضاح العناصر الوقائعية بالتفصيل الوا��؛ -1

تم اتخاذ احتياطات خاصة، مثل املراجعة األولية من جانب املستلم األو�� لوقت عند إرسال هذا البالغ، سي -2

 صدور اإلبالغ �� إطار إجراءات اإلبالغ عن ا�خالفات. 

   سر�ة البالغ



 

عن   املبلغون  هؤالء  يذكرهم  اللذين  واأل�خاص  ا�خالفات  عن  املبلغ�ن  لهو�ة  التامة  السر�ة  ع��  ا�حفاظ  الشركة  تضمن 

 إلضافة إ�� املعلومات ال�ي يجمعها جميع مستل�ي بالغ ا�خالفات.ا�خالفات، با 

مظروف    �� الكتا�ي  البالغ  تقديم  يجب  فإنھ  كتابية،  وسيلة  بأي  ما  سلوك  عن  اإلبالغ   �� الشركة  موظفي  أحد  رغب  و�ذا 

امل املوظف  هو�ة  تحدد  ال�ي  العناصر  عن  اإلفصاح  يجوز  وال  وسري".  "�خ��ي  العبارة  هذه  عليھ   
ً
ا�خالفة  مدونا عن  بلغ 

 دون ا�حصول ع�� موافقتھ ع�� ذلك، وُيستث�ى من ذلك اإلفصاح ع��ا للسلطة القضائية. 

القضائية،   للسلطة  إال  البالغ،   �� ا�خالفة  إليھ  املنسوب  ال�خص  هو�ة  تحدد  قد  ال�ي  العناصر  عن  اإلفصاح  يجوز  وال 

 ح�ى يثبت موضوع البالغ. 

 أخالقيات ا�جموعة أي معلومات سر�ة إال ل�جهات التالية: وال ينقل مسؤول االمتثال وال �جنة 

 ا�حام�ن إذا دعت الضرورة لذلك، •

 املد�� العام أو السلطات القضائية أو العامة ا�ختصة.  •

 التحقيقات الداخلية  

ا أخالقيات  ملدونة  محتمل  أو  مزعوم  ان��اك  ألي  داخ��  تحقيق  بإجراء  ا�جموعة  أخالقيات  ل�جنة  إال  ُ�سمح  ا�خاصة ال  لعمل 

 با�جموعة أو أي أنظمة ولوائح معمول ��ا، وا�حصول ع�� مساعدة قانونية �� هذا الصدد. 

الالزم   واملتوقع  املعقول  بالوقت  البالغ  مرسل  ُيخطر  كما  تأخ��،  أي  دون  باستالمھ  البالغ  ُمرسل  ا�جموعة  أخالقيات  �جنة  وُتخطر 

 لدراسة مقبولية البالغ.

رسل منھ. وسيتم إعالم ُمرسل الب
ُ
 بالطر�قة ال�ي سيتم إبالغھ من خاللها باإلجراءات املتخذة �شأن البالغ امل

ً
 الغ أيضا

من  اإلبالغ  إجراءات  نطاق   �� البالغ  هذا  وقوع  لتحديد  �سر�ة  ا�جموعة  أخالقيات  �جنة  فيھ  تنظر  أو��  تقييم  عن  بالغ  �ل  وسيسفر 

م الفور  ع��  التخلص  و�تم  تحقيق.  أي  إجراء  قبل  أو عدمھ،  ا�جدية،  فيھ  تتوفر  ال  أو  اإلبالغ،  إجراءات  نطاق  خارج  يقع  بالغ  أي  ن 

، أو يقوم ع�� حقائق ال يمكن التحقق من �ح��ا. وسيتم إخطار مقدم البالغ بذلك.
ً
 ُمقدم �سوء نية، أو �ش�ل اف��اء أو ادعاًء �اذبا

فسيتم   اإلبالغ،  إجراءات  نطاق   �� تقع  ع��ا  بلغ 
ُ
امل الوقائع  �انت  ��جيل  و�ذا  بمجرد  املتورط�ن،  املوظف�ن  أو  املوظف  إبالغ 

 املعلومات املتعلقة ��م، بأنھ يجري التحقيق معهم �� إطار هذه اإلجراءات.

آرا��م  إبداء  املتورط�ن  املوظف�ن  أو  املوظف  من  وسُيطلب  ��ا.  املعمول  للتشريعات  التام  باالمتثال  الداخ��  التحقيق  هذا  ُيجرى 

بلغ 
ُ
امل ا�حقائق  زائدة   حيال  وليست  صلة  وذات  �افية  جمعها  تم  ال�ي  املعلومات  أن  من  التأكد  الشركة  ع��  املنطلق،  نفس  ومن  ع��ا. 

 عن ا�حاجة بالنسبة لألغراض ال�ي تم جمع هذه املعلومات من أجلها.

  �� عضو  خار��  محاٍم  أو  الشركة  داخل  من  يختاره  �خص  أي  من  املساعدة  ع��  ا�حصول  املتورط  للموظف  نقابة و�جوز 

 ا�حام�ن املعنية.



 

وا�حفاظ   الصدق  بتو��  مقابلة  أي  خالل  التعاون  ذلك  و�تضمن  الداخ��.  التحقيق   �� التام  بالتعاون  الشركة  موظفي  جميع  و�ل��م 

 ع�� سر�ة جميع املعلومات والوثائق الالزمة إلجراء التحقيق الداخ��. 

ا�خا القانونية  باألح�ام  اإلخالل  دون  األح�ام  هذه  وقوع  تنطبق  دون  با�حيلولة  يتعلق  فيما  سيما  ال  الداخلية،  التحقيقات  لها  ضع 

  األخطار املهنية أو حوادث م�ان العمل أو األمراض املهنية والتحرش.

 عدم فرض أي عقو�ات وعدم االنتقام عند استخدام آلية اإلبالغ عن ا�خالفات بحسن نية 

أن   نية  بحسن  سلوك  أي  عن  يبلغ  الذي  للموظف  يحق  ألية ال  املوظف  هذا  يخضع  وال  �عو�ض  أي  ع��  با�حصول  يطالب 

غ عنھ بناًء عل��ا. 
َ
بل

ُ
 عقو�ات أو أعمال انتقام، ح�ى إذا ثبت أن ا�حقائق غ�� دقيقة أو لم يتصرف امل

ا�خالفات   عن  بلغ 
ُ
امل املوظف  من  انتقام  أعمال  أو  عقو�ات  لفرض  �س��  �خص  ��    عسيخضأي  بما  تأديبية،  إلجراءات 

  سر�ح. ذلك الت

 

من   
ً
عمال أو  عقو�ة  يمثل  أنھ  يرون  إجراء  بأي  ا�جموعة  أخالقيات  �جنة  أو  االمتثال  مسؤول  إبالغ  إ��  ستاجو  موظفي  وندعو 

 أعمال االنتقام. 

أي    ممارسة  أو  �سر�حھ  وعدم  للنظام   
ً
وفقا سلوك  أي  عن  بِلغ 

ُ
امل املوظف  ع��  عقو�ة  أي  فرض  عدم  بضمان  الشركة  تتعهد 

ا أش�ال  من  أو  ش�ل  التوزيع  إعادة  أو  التدر�ب  أو  باألجور  يتعلق  ما  ذلك   �� بما  مباشر،  غ��  أو  مباشر  �ش�ل  ضده  لتمي�� 

 املهام املسندة أو التأهيل أو التوزيع أو التقدم الوظيفي أو النقل أو تجديد العقد. 

.
ً
 وُيعد أي قرار يخالف ذلك باطال

��� الذي  ا�خالفات  عن  بلغ 
ُ
امل ال�خص  يتعرض  قد  أو  ولكن،  ال�خصية  مصا�حھ  تحقيق   �� اإلبالغ  آلية  استخدام  يء 

 �ستخدمها �سوء نية إلجراءات تأديبية، باإلضافة إ�� املالحقة القضائية. 

 

غ ع��م 
َ
بل

ُ
 إخطار األ�خاص امل

من   غ��ها  أو  اإللك��ونية  الوسائل  طر�ق  عن  بھ  املتعلقة  املعلومات  ��جيل  بمجرد  عنھ  غ 
َ
بل

ُ
امل ال�خص  الشركة  تخطر 

 سائل.الو 

دون   ل�حيلولة  التداب��  تلك  �اتخاذ  تحفظية،  تداب��  اتخاذ  ضرورة  حالة   �� يتم    إتالفولكن،  ال  فإنھ  بالبالغ،  املتعلقة  األدلة 

 إخطار هذا ال�خص ح�ى يتم اتخاذ تلك التداب��. 

 

غ ع��م 
َ
بل

ُ
 حقوق األ�خاص امل

 
ُ
امل لأل�خاص  يحق  فإنھ  ��ا،  املعمول  البيانات  حماية  ألنظمة   

ً
االطالع  وفقا ا�خالفات  عن  اإلبالغ  آلية  خالل  من  ع��م  بلغ 

أخالقيات   �جنة  مع  التواصل  خالل  من  ا�حق  هذا  ممارسة  يمك��م  إذ  و�عديلها،  ��م  املتعلقة  املعلومات   ا�جموعة.ع�� 

 االع��اض، ألسباب مشروعة، ع�� معا�جة املعلومات املتعلقة ��م. 
ً
 و�جوز لهؤالء األ�خاص أيضا



 

 

 املعلومات ال�ي تم جمعهااالحتفاظ ب

 لألح�ام إتالف يتم 
ً
 ا�حالية.  النظاميةاملعلومات املتعلقة بالبالغ أو االحتفاظ ��ا أو أرشف��ا وفقا

 املعلومات املتعلقة بأي بالغ ال يقع �� نطاق آلية اإلبالغ ع�� الفور بمجرد جمعها. إتالف يتم 

مال  أو  تأديبية  بإجراءات  البالغ  ُيتبع  لم  حال  سيما    قضائيةحقة  و��  (ال  البالغ  ��ذا  املتعلقة  املعلومات  فإن  الشركة،  تتخذها 

غضون    �� أرشف��ا  أو  إتالفها  سيتم  منھ)  املتضرر�ن  واأل�خاص  البالغ  ُمرسل  هو�ة  تحديد  من  تمكن  ال�ي  املعلومات 

 نھ، بإكمال عملية التدقيق.شهر�ن من ان��اء التحقيق. وسيتم إعالم ُمرسل البالغ، باإلضافة إ�� األ�خاص املتضرر�ن م

البالغ   ُمرسل  أو  املتورط  ال�خص  ضد  قضائية  أو  تأديبية  إجراءات  اتخاذ   �� الشروع  حال  فا�خاطئو��  املؤسسة  إ،  ن 

 املسؤولة عن إدارة البالغات تحتفظ باملعلومات املتعلقة بالبالغ �ح�ن االن��اء من تلك اإلجراءات.
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	الترفيه أو الهدايا للمسؤولين الحكوميين
	يحظر على الموظفين تقديم أي هدايا أو إكراميات أو ترفيه غير متعلق بالأعمال التجارية للاستخدام الشخصي للموظفين أو المسؤولين في أي وكالة حكومية أو مسؤولين منتخبين تسعى الشركة إلى أن تبيع لهم أو تقوم الشركة فعلياً ببيع السلع أو الخدمات لهم أو تعمل على كسب ...
	يحظر على الموظفين تقديم أي هدايا أو إكراميات أو ترفيه غير متعلق بالأعمال التجارية للاستخدام الشخصي للموظفين أو المسؤولين في أي وكالة حكومية أو مسؤولين منتخبين تسعى الشركة إلى أن تبيع لهم أو تقوم الشركة فعلياً ببيع السلع أو الخدمات لهم أو تعمل على كسب ...
	لمزيد من التفاصيل، راجع الإجراء المحلي المطبق في البلد.
	مكافحة الرشوة
	تلتزم الشركة بمزاولة أنشطتها بعيداً عن تأثير الرشوة والفساد. ويجب على الموظفين الالتزام بأرفع المعايير الأخلاقية عند الاضطلاع بالأعمال.
	تلتزم الشركة بمزاولة أنشطتها بعيداً عن تأثير الرشوة والفساد. ويجب على الموظفين الالتزام بأرفع المعايير الأخلاقية عند الاضطلاع بالأعمال.
	في المملكة العربية السعودية، وكذلك في معظم بلدان العالم (في فرنسا، ونظام الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة، ونظام الرشوة في المملكة المتحدة)، يوجد تشريع لمكافحة الرشوة يحظر على الشركة عرض أو تقديم أي شيء ذي قيمة للأشخاص الذين يعملون لدى ا...
	في المملكة العربية السعودية، وكذلك في معظم بلدان العالم (في فرنسا، ونظام الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة، ونظام الرشوة في المملكة المتحدة)، يوجد تشريع لمكافحة الرشوة يحظر على الشركة عرض أو تقديم أي شيء ذي قيمة للأشخاص الذين يعملون لدى ا...
	كما أن الشركة مسؤولة عن (ويحظر عليها) أي شيء ذي قيمة يجرى تمريره إلى مسؤول، أو إلى موظف أو وكيل لعميل أو عميل محتمل عن طريق وسيط (أي شخص آخر أو جهة أخرى يمكن أن تكون شركة أو حتى مستشفى أو مختبر) في الظروف المبينة في الفقرة السابقة.
	كما أن الشركة مسؤولة عن (ويحظر عليها) أي شيء ذي قيمة يجرى تمريره إلى مسؤول، أو إلى موظف أو وكيل لعميل أو عميل محتمل عن طريق وسيط (أي شخص آخر أو جهة أخرى يمكن أن تكون شركة أو حتى مستشفى أو مختبر) في الظروف المبينة في الفقرة السابقة.
	وينطبق هذا الحظر أيضاً على الحالات التي لا يقدم فيها العنصر ذو القيمة مباشرة إلى المسؤول، أو الموظف أو وكيل العميل، بل يقدم بدلاً من ذلك إلى شخص أو جهة أخرى أو لصالحه، وقد يشمل ذلك مؤسسة طبية أو مختبراً.
	وينطبق هذا الحظر أيضاً على الحالات التي لا يقدم فيها العنصر ذو القيمة مباشرة إلى المسؤول، أو الموظف أو وكيل العميل، بل يقدم بدلاً من ذلك إلى شخص أو جهة أخرى أو لصالحه، وقد يشمل ذلك مؤسسة طبية أو مختبراً.
	وفي حالة الشركة، من المرجح أن يشمل المسؤولون المعنيون أو الموظفون أو الوكلاء في هذا السياق (على سبيل المثال لا الحصر) المتخصصين في الرعاية الصحية وموظفي المستشفيات (مثل موظفي مختبرات المستشفيات أو أخصائيي المشتريات) الذين يعملون في المستشفيات الحكومية...
	وفي حالة الشركة، من المرجح أن يشمل المسؤولون المعنيون أو الموظفون أو الوكلاء في هذا السياق (على سبيل المثال لا الحصر) المتخصصين في الرعاية الصحية وموظفي المستشفيات (مثل موظفي مختبرات المستشفيات أو أخصائيي المشتريات) الذين يعملون في المستشفيات الحكومية...
	وتنفذ هذه التشريعات المتعلقة بمكافحة الرشوة إنفاذاً فعلياً، وكثيراً ما يكون الأفراد هدفاً للملاحقة القضائية من جانب السلطات المختصة في كل بلد.
	وتنفذ هذه التشريعات المتعلقة بمكافحة الرشوة إنفاذاً فعلياً، وكثيراً ما يكون الأفراد هدفاً للملاحقة القضائية من جانب السلطات المختصة في كل بلد.
	بعض أنظمة مكافحة الرشوة - لا سيما نظام الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة ونظام الرشوة في المملكة المتحدة - والنظام الفرنسي SAPIN II قد يكون لها أيضاً تأثير خارج الحدود الإقليمية في حالة استيفاء جميع الشروط.
	بعض أنظمة مكافحة الرشوة - لا سيما نظام الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة ونظام الرشوة في المملكة المتحدة - والنظام الفرنسي SAPIN II قد يكون لها أيضاً تأثير خارج الحدود الإقليمية في حالة استيفاء جميع الشروط.
	5- الامتثال والإعراب عن المخاوف
	قد يؤدي تجاهل هذه المدونة أو عدم الامتثال لها إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في الحالات التي يجيزها النظام المعمول به.
	تقوم لجنة أخلاقيات المجموعة، جنباً إلى جانب موظفي الامتثال المحليين، بتنسيق برامج أخلاقيات العمل والامتثال، وهي تمثل مرجعاً لمساعدة الموظفين في طرح الأسئلة أو الحصول على تفسيرات لمدونة أخلاقيات العمل والقضايا ذات الصلة. كما أنها تمثل مرجعاً للمشرفين ف...
	تقوم لجنة أخلاقيات المجموعة، جنباً إلى جانب موظفي الامتثال المحليين، بتنسيق برامج أخلاقيات العمل والامتثال، وهي تمثل مرجعاً لمساعدة الموظفين في طرح الأسئلة أو الحصول على تفسيرات لمدونة أخلاقيات العمل والقضايا ذات الصلة. كما أنها تمثل مرجعاً للمشرفين ف...
	يُشجع الموظفون على التحدث إلى المشرفين أو المديرين أو أعضاء لجنة أخلاقيات الشركة بشأن أي سلوك غير أخلاقي أو عندما ينتاب هؤلاء الموظفون الشك حول أفضل مسار للعمل في حالة معينة من أجل تمكين الشركة من محاولة حل المشكلة وحلها.
	يُشجع الموظفون على التحدث إلى المشرفين أو المديرين أو أعضاء لجنة أخلاقيات الشركة بشأن أي سلوك غير أخلاقي أو عندما ينتاب هؤلاء الموظفون الشك حول أفضل مسار للعمل في حالة معينة من أجل تمكين الشركة من محاولة حل المشكلة وحلها.
	وفيما يتعلق بالإبلاغ عن انتهاك معروف أو مزعوم للمدونة، لن يُتخذ أي إجراء اقتصاصي أو انتقامي ضد أي شخص يقدم تقريراً بناء على اعتقاد بحسن نية أن موظفاً في الشركة قد تورط في سلوك ينتهك هذه المدونة. وإضافة إلى ذلك، يحظر الانتقام من أي فرد يتعاون في تحقيق ...
	وفيما يتعلق بالإبلاغ عن انتهاك معروف أو مزعوم للمدونة، لن يُتخذ أي إجراء اقتصاصي أو انتقامي ضد أي شخص يقدم تقريراً بناء على اعتقاد بحسن نية أن موظفاً في الشركة قد تورط في سلوك ينتهك هذه المدونة. وإضافة إلى ذلك، يحظر الانتقام من أي فرد يتعاون في تحقيق ...
	أي موظف يتخذ (أو يحاول اتخاذ) إجراء انتقامي ضد موظف آخر، بسبب تقرير مقدم بحسن نية من قبل هذا الموظف، سيخضع للإجراءات التأديبية المناسبة.
	أي موظف يتخذ (أو يحاول اتخاذ) إجراء انتقامي ضد موظف آخر، بسبب تقرير مقدم بحسن نية من قبل هذا الموظف، سيخضع للإجراءات التأديبية المناسبة.
	إذا أبلغ موظفاً لدى الشركة عن قلقه حيال انتهاك يعلم أنه ليس صحيحاً أو فقط بنية إيذاء شخص ما، فسيعرض هذا الموظف نفسه في هذه الحالة لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده.
	إذا أبلغ موظفاً لدى الشركة عن قلقه حيال انتهاك يعلم أنه ليس صحيحاً أو فقط بنية إيذاء شخص ما، فسيعرض هذا الموظف نفسه في هذه الحالة لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده.
	يُرجى الرجوع إلى الملحق الخاص بكل بلد فيما يخص المملكة العربية السعودية المرفق بهذه المدونة أدناه لتحديد هوية أعضاء لجنة أخلاقيات ستاجو وللحصول على وصف تفصيلي للإجراء الواجب اتباعه فيما يتعلق بالإبلاغ عن انتهاك مزعوم للمدونة.
	يُرجى الرجوع إلى الملحق الخاص بكل بلد فيما يخص المملكة العربية السعودية المرفق بهذه المدونة أدناه لتحديد هوية أعضاء لجنة أخلاقيات ستاجو وللحصول على وصف تفصيلي للإجراء الواجب اتباعه فيما يتعلق بالإبلاغ عن انتهاك مزعوم للمدونة.
	ملحق المملكة العربية السعودية
	قامت شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (ميدسيرف)، بوصفها إحدى الشركات الرائدة في مجال المعدات الطبية والمختبرية والإمدادات الطبية والمستحضرات الصيدلانية فضلاً عن كونها شريكاً ومساهماً مهماً في الشركة، على مدى أكثر من 30 عاماً، بإقامة علاقات تجار...
	قامت شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (ميدسيرف)، بوصفها إحدى الشركات الرائدة في مجال المعدات الطبية والمختبرية والإمدادات الطبية والمستحضرات الصيدلانية فضلاً عن كونها شريكاً ومساهماً مهماً في الشركة، على مدى أكثر من 30 عاماً، بإقامة علاقات تجار...
	تلتزم ميدسيرف بممارسة الأعمال التجارية بصورة أخلاقية. ويتوقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمديرين والموظفين (الدائمون والمؤقتون) والعاملين بعقود في ميدسيرف، عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم، التصرف بأعلى مستوى من النزاهة في جميع الأوقات في الت...
	تلتزم ميدسيرف بممارسة الأعمال التجارية بصورة أخلاقية. ويتوقع من جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمديرين والموظفين (الدائمون والمؤقتون) والعاملين بعقود في ميدسيرف، عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم، التصرف بأعلى مستوى من النزاهة في جميع الأوقات في الت...
	هذه المدونة هي بمثابة بيان عام لتوقعات شركة داياجنوستيك العربية السعودية للتجارة ("الشركة") ومبادئها المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية. ويجب قراءة هذه المدونة مع سياسات وإجراءات الشركة الأخرى، وليس المقصود منها استبدال تلك السياسات والإجراءات. وإنما، ...
	هذه المدونة هي بمثابة بيان عام لتوقعات شركة داياجنوستيك العربية السعودية للتجارة ("الشركة") ومبادئها المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية. ويجب قراءة هذه المدونة مع سياسات وإجراءات الشركة الأخرى، وليس المقصود منها استبدال تلك السياسات والإجراءات. وإنما، ...
	آلية الإبلاغ عن المخالفات
	يتعين على أي موظف في الشركة يشتبه في حدوث انتهاك للمدونة يتعلق بمكافحة الفساد واستغلال النفوذ أن يمارس حقه في الإبلاغ عن طريق الذهاب مباشرة إلى رئيسه المباشر أو إلى لجنة أخلاقيات المجموعة، وفق "آلية الإبلاغ عن المخالفات" المبينة أدناه.
	يتعين على أي موظف في الشركة يشتبه في حدوث انتهاك للمدونة يتعلق بمكافحة الفساد واستغلال النفوذ أن يمارس حقه في الإبلاغ عن طريق الذهاب مباشرة إلى رئيسه المباشر أو إلى لجنة أخلاقيات المجموعة، وفق "آلية الإبلاغ عن المخالفات" المبينة أدناه.
	تعريف آلية الإبلاغ عن المخالفات والغرض منها
	يُشجع موظفو الشركة على الإبلاغ عن أي سلوك يعتقدون أنه ينتهك بوضوح مدونة أخلاقيات المجموعة وملحق المملكة العربية السعودية من المدونة.
	يُشجع موظفو الشركة على الإبلاغ عن أي سلوك يعتقدون أنه ينتهك بوضوح مدونة أخلاقيات المجموعة وملحق المملكة العربية السعودية من المدونة.
	يمكن للموظفين الإبلاغ عن السلوك إما مباشرة إلى رئيسهم المباشر أو إلى موظف الامتثال أو إلى لجنة أخلاقيات المجموعة.
	يمكن للموظفين الإبلاغ عن السلوك إما مباشرة إلى رئيسهم المباشر أو إلى موظف الامتثال أو إلى لجنة أخلاقيات المجموعة.
	آلية الإبلاغ عن المخالفات اختيارية. وعلى هذا الأساس، فإن الموظفين الذين لا يمارسون حقهم في الإبلاغ لن يواجهوا أي إجراء تأديبي.
	آلية الإبلاغ عن المخالفات اختيارية. وعلى هذا الأساس، فإن الموظفين الذين لا يمارسون حقهم في الإبلاغ لن يواجهوا أي إجراء تأديبي.
	نطاق آلية الإبلاغ عن المخالفات المهنية
	تتيح آلية الإبلاغ عن المخالفات لأي موظف في الشركة أن يمارس - بحسن نية وبطريقة غير متحيزة - حقه في الإبلاغ عن أي سلوك يتعارض مع أحكام مدونة أخلاقيات العمل الخاصة بالمجموعة، أو ملحق المملكة العربية السعودية من المدونة، أو أي انتهاك خطير وواضح لتعهد دولي...
	تتيح آلية الإبلاغ عن المخالفات لأي موظف في الشركة أن يمارس - بحسن نية وبطريقة غير متحيزة - حقه في الإبلاغ عن أي سلوك يتعارض مع أحكام مدونة أخلاقيات العمل الخاصة بالمجموعة، أو ملحق المملكة العربية السعودية من المدونة، أو أي انتهاك خطير وواضح لتعهد دولي...
	وتستبعد من نظام الإبلاغ المعلومات أو الوثائق، بغض النظر عن شكلها أو وسيلتها، التي تحميها سرية الدفاع الوطني أو السرية الطبية أو امتياز المحامي وموكله.
	وتستبعد من نظام الإبلاغ المعلومات أو الوثائق، بغض النظر عن شكلها أو وسيلتها، التي تحميها سرية الدفاع الوطني أو السرية الطبية أو امتياز المحامي وموكله.
	تُرسل البلاغات عن طريق:
	(1) البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض:
	Ethics@stago.com، علماً بأنه أعضاء لجنة أخلاقيات المجموعة فقط يمكنهم الوصول إلى هذا الاميل
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	أو
	لجنة أخلاقيات مجموعة ستاجو


