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 كلمة الرئیس
 

 

 

 ثر صرامةً.القوانین والتنظیمات المتعلّقة بالحیاة االقتصادیة وتزاول أعمالھا كافةً بنزاھة وصدق، وفقاً للقواعد األخالقیة األك Cegedimتحترم 

، واالتفاقیات األساسیة المتعلّقة بتنظیم 1948باحترام مبادئ اتفاقیة األمم المتحدة الدولیة العشرة، ومبادئ الشرعة العالمیة لحقوق اإلنسان الصادرة في عام  Cegedimلذا التزمت 
 األعمال الدولیة.

نفذ الدول إصالحات في العمق على أنظمتھا التشریعیة، وأحیاناً ما تمتد القوانین لتطال أراٍض خارج حدود الدولة، كما منذ بضع سنوات، نحن نساعد على تعزیز مكافحة الفساد الدولي. ت
ز التعاون القضائي وتُطبَّق المعاییر الوقائیة اإللزامیة على المؤسسات.  ھو حال القوانین األمیركیة والبریطانیة. كما یُعزَّ

اإلخالل بأمن لعقوبات المالیة في حال حدوث الممارسات المضادة للمنافسة، وممارسات الفساد، وجرائم التداول باستخدام معلومات داخلیة، واالحتیال، وفي الوقت عینھ، ازدادت حّدة ا
 البیانات الشخصیة بصورة أساسیة.

رة في ھذا الموضوع.من جھة ثانیة، تقدمت منھجیة مكافحة الفساد في اتجاه لزوم الوقایة من خطر الفساد وتبریر الت  دابیر والسیاسات المقرَّ

 وقد عمدنا إلى تحدیث میثاق أخالقیاتنا لمواكبة ھذا التقّدم.

لیمي أكثر مّما مضى عمال التجاریة. كما إنھ عملي وتعیُعید ھذا اإلصدار الجدید من میثاق األخالقیات تأكید التزامنا األخالقي ویراعي القوانین والتنظیمات الجدیدة المتعلّقة بمزاولة األ
 من خالل تقدیم أمثلة ملموسة.

 صل مع لجنة األخالقیات.إذا ساورك أدنى شك حول أّي مسألة تتعلّق باألخالقیات، فناقش األمر مع مسؤولك المباشرة، أو مدیر الموارد البشرة لطلب النصح، أو توا

 فالتزام كل واحٍد منّا ضروري لضمان نمو مستدام وتطویر متناغم.

 

 )Jean-Claude Labruneجان بیار البرون (
 رئیس مجلس اإلدارة
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 تمھید
 

 ھل یوافق ذلك میثاق األخالقیات؟ •

 ھل ذلك مشروع؟ •

 ھل یتماشى ذلك مع قیمنا؟ •

ما قد یكون أثر أفعالي على أصحاب مصالحنا وھل سأتمكن من تبریر  •
 قراري؟

ً في داخل المؤ • سسة ھل سأشعر باالرتیاح لو أصبح قراري علنیا
 وخارجھا؟

إذا كانت اإلجابة على أيٍّ من ھذه األسئلة "ال" أو إذا كان یساورك الشك حولھا، فعلیك 
استشارة األشخاص المعنیین قبل التصّرف؛ أي مدیرك المباشر، أو اإلدارة القانونیة، 

 أو لجنة األخالقیات.

صل مراجعة مجمل ال یحّل میثاق األخالقیات ھذا محّل السیاسات القائمة وعلیك أن توا
القواعد والمبادئ المحددة في مكان عملك. أُِعدَّ ھذا المیثاق لیقدم إطاراً لھذه السیاسات 

 والقواعد ولیسمح لك باكتساب مزیٍد من الفھم لمنطقھا وغایاتھا.

 ویتحّمل كل شخص مسؤولیة تبنّي ھذا المیثاق واتّباع مبادئھ.

 

القانونیة، یقوم احترام القوانین على منھجیة إلى جانب القیود التنظیمیة والعقوبات 
جمیعاً في مختلف  Cegedimأخالقیة. فاألخالقیات تتعلّق بسلوك موظفي مجموعة 

أقطار العالم وعلى مستویات المؤسسة كافةً، من دون أّي استثناء، بمن فیھم الُممتِھنون، 
ُوِجدوا، ویُطلَق علیھم والمناوبون، والمتدّربون، وغیرھم مّمن یزاولون عملھم أینما 

 جمیعاً في ما یلي عبارة "الموظفین".

كما إنھا تنطبق على المسؤولین المؤسَّسیین جمیعاً، وأعضاء اللجان التنفیذیة واإلداریة 
 ، والشركات المنتسبة إلیھا حول العالم.Cegedimفي مجموعة 

ل تعریفھم وحمایتھم من خال Cegedimیھدف ھذا المیثاق إلى إعالم موظفي 
 بمعاییر المجموعة في ھذه المجاالت وقواعد السلوك الحمید المرتبطة بھا.

ال یمكن ألّي مستنٍد كان استباق األوضاع كافةً التي قد تطرأ وال التطّرق لھا. لذا، 
 كلما ظننت أنك تواجھ ھذا النوع من القرارات، اطرح األسئلة التالیة على نفسك:

 

 

 

 

 لجنة األخالقیات

 

 

 تكّون لجنة األخالقیات من خمسة أعضاء دائمین:ت

 )، رئیسة اللجنة؛Aude Labruneمدیرة المراسالت في المجموعة: أدو البرون ( •

 )؛Anne-Louise Senneلویز سین (-ومدیرة الموارد البشریة في المجموعة: آن •

 )؛Sandrine Debroiseوالمدیرة المالیة في المجموعة: ساندرین دوبرواز ( •

 )؛Christelle Vivetوالمدیرة القانونیة: كریستیل فیفیھ ( •

 ).Jan Eryk Umiastowskiومدیر المراسالت المالیة: یان إیریك أومیاستوفسكي ( •

 أو بالتواصل فردیاً مع أحد أعضائھا. dim.comethics@cegeیمكن لك التواصل مع لجنة األخالقیات على عنوان البرید اإللكتروني التالي: 

 نشر میثاق األخالقیات
كافةً. من ھذا المنطلق،  Cegedimكما ویُدعى الموظفون إلى تبنّي قیم مجموعة 

 یُطلَب إلیھم االلتزام بالمبادئ التي ینّص علیھا ھذا المیثاق.

على موقعَینا اإللكترونیین  أخیراً، یُنَشر المیثاق الُمحدَّث علناً من خالل إتاحتھ
www.cegedim.fr وwww.cegedim.com  ،بالفرنسیة، والرومانیة

 واإلنكلیزیة.

على نسخة عن ھذا المیثاق. عند  Cegedimیحصل كل موظف جدید ینضم إلى 
ً إلى كل واحد من الموظفین  تحدیث میثاق األخالقیات، یُرَسل ھذا األخیر إلكترونیا

نسیة واإلنكلیزیة، وتُرَسل نسخة ورقیة عنھ إلى كل واحد من مدیري باللغتین الفر
 ، وإلى مدیري المجموعة.Cegedimاألعمال، ومن أعضاء مجلس إدارة 

ً أمام موظفیھم للقیم وااللتزامات المنبثقة عن ھذا المیثاق  ویرّوج ھؤالء جمیعا
 .ولتطبیقھا

mailto:%E2%80%8Eethics@cegedim.com%E2%80%8F
mailto:%E2%80%8Eethics@cegedim.com%E2%80%8F
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 م استراتیجیة النمو التي تنتھجھا المجموعة، ویستند إلى قیم متینة. ویضمن لنا احترام ھذه القیم النجاح المستقبلي.إن طلب االبتكار، والجودة، وااللتزام في صمی

 على إرادة مستمرة باالبتكار وبتحسین جودة المنتجات والبیانات بما یتوافق واالحتیاجات "التجاریة" في أسواق عمالئھا. Cegedimتقوم قیم 

 

Cegedimمجموعة مبنیّة على القیم ، 
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 الداخلیة لإلنذار (((( Let’s Talkآلیة 

 لنناقش معاً أّي شكوك قد تساورك!
 

غیر مباشرة، ضد أّي موظف  اولن نتساھل مع أّي تدابیر انتقامیة، سواءٌ أكانت مباشرة 
 یقّدم بالغاً، بل ستؤدي إلى عقوبات تأدیبیة وفقاً لما ورد في النظام الداخلي.

لسریة وافتراض البراءة في حال فتحت مبادئ ا Cegedimستحترم لجنة أخالقیات 
 أّي تحقیق.

ً وتاماً، وتقدیم أّي  ً مطلقا في خالل التحقیقات األخالقیة، على الجمیع التعاون تعاونا
 معلومات ومستندات فور طلبھا إلیھم.

ستُعِلم اللجنة الشخص المشكوك فیھ بطبیعة االّدعاءات التي تطالھ. یوز أّال تكون 
اقتضى األمر؛ على سبیل المثال، التحقق من الوقائع، أو حفظ  المعلومات فوریة لو

 األدلّة، أو طرحھا أمام السلطات المعنیة.

سنشارك المعلومات الواردة كلھا مع األشخاص ذوي الحاجة المشروعة إلیھا دون 
 سواھم، للحرص على معالجة المخاوف و/أو اتخاذ التدابیر المالئمة.

مخاوفھ بنتائج التحقیق إلى الحّد المناسب، بشرط أن كما سنُعِلم أّي شخص یشارك 
یكون من الممكن تقدیم ھذه المعلومات من دون انتھاك أّي قانون أو أّيٍ من التزامات 

 السریة األخرى.

قد تراود الموظفین مخاوف متعلّقة ببعض الممارسات وقد یحتاجون إلى المساعدة أو 
إلى النصح لحلّھا. سنحرص على أن التدقیق بالتفصیل في تصّرفات الجمیع في غیر 

، بدایةً من موظفینا ووصوالً إلى األطراف األخرى الذین تربط Cegedimالالئقة 
 شخاص محّط الشّك.المجموعة بھم عالقات، أیّاً كان األ

یكون السبیل الطبیعي لطرح ھذه المشاغل طرحھا على مدیرك المباشر. كما یمكن لك 
التواصل مع مدیر الموارد البشریة. كما تتوفّر في بعض الدول موارد إضافیة، مثل 

 ممثلي الموظفین.

ل مع في حال تعذّر معالجة مخاوفك استثنائیاً عبر السبل الطبیعیة، فیمكن لك التواص
 أحد أعضاء لجنة األخالقیات.

نعني بحسن  على الموظفین الذین یستخدمون آلیة اإلنذار التصّرف عن حسن نیّة.
النیة أّي بالغ من دون سوء نیّة وال انتظار أّي بدل شخصي، وأن یكون بحوزة 
الموظف عناصر معقولة تسمح بتصدیق حقیقة كالمھ والعناصر التي یقّدمھا في 

 اإلنذار.

 اآللیة صاحبھ لعقوبات تأدیبیة و/أو لمالحقات قضائیة. سوء استخدامیعّرض قد 

وبالعكس، فإن استخدامھا عن حسن نیة لن یعّرض صاحبھ ألّي عقوبة حتى لو 
 تبیّن، بعد المعالجة والتحقیق، أن الوقائع غیر مبّررة.
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 العقوبات
، واستغالل نفوذ األفراد، واستغالل النفوذ بھدف إعاقة مجرى منظمة دولیة عامة

 العدالة الفرنسیة، واستغالل النفوذ بھدف إعاقة مجرى العدالة الدولیة.

 في فرنسا، قد یخضع كلٌّ من الفساد واستغالل النفوذ إلدانات وأحكام كبیرة.

 الفساد:

قصى وغرامة تصل الحكم المتوقع عشر سنوات سجن كحٍدّ أ لألشخاص الفعلیین:
قیمتھا لغایة ملیون یورو كحٍدّ أقصى. یمكن زیادة ھذه الغرامة لتبلغ ضعف الناتج 

 الصادر عن المخالفة.

مالیین یورو كحٍدّ  5الحكم المتوقع غرامة تصل قیمتھا لغایة  لألشخاص المعنویین:
طبق أقصى. یمكن زیادة ھذه الغرامة لتبلغ ضعف الناتج الصادر عن المخالفة، وتن

 أحكام تكمیلیة مثل االستبعاد عن األسواق العامة.

 استغالل النفوذ:

الحكم المتوقع خمس سنوات سجن كحٍدّ أقصى وغرامة تصل  لألشخاص الفعلیین:
قیمتھا لغایة نصف ملیون یورو كحٍدّ أقصى. یمكن زیادة ھذه الغرامة لتبلغ ضعف 

 الناتج الصادر عن المخالفة.

كم المتوقع غرامة تصل قیمتھا لغایة ملیونین ونصف ملیون الح لألشخاص الفعلیین:
یورو كحٍدّ أقصى. یمكن زیادة ھذه الغرامة لتبلغ ضعف الناتج الصادر عن المخالفة، 

 وتنطبق أحكام تكمیلیة مثل االستبعاد عن األسواق العامة.

 بھذا المیثاق صاحبھ لعقوبات تأدیبیة. قد یعّرض أّي إخالل

وسجري تطبیق العقوبات التأدیبیة باحترام األحكام القانونیة، والمتعارف علیھا، وبوجھ 
الخصوص من خالل تنفیذ اإلجراء المتعلّق بالعقوبات المرعي في نظام 

Cegedim .الداخلي 

النفوذ جرائم یعاقب علیھا من جھٍة ثانیة، نذّكر الموظفین بأن أعمال الفساد واستغالل 
 القانون.

یضّم مفھوم الفساد عموماً مجمل التصّرفات التي یطلب من خاللھا الشخص (الفاسد) 
أّي ھبة، أو وعد، أو مزایا أو یقبلھا، لنفسھ أو لغیره، من أجل تنفیذ أّي إجراء، أو 

طاتھ لصالح تناسي تنفیذه، أو تأخیر أّي عمل ذي صلة بمسؤولیاتھ، أو بمھامھ، أو بسل
 طرف آخر (الُمفِسد).

یحدث الفساد النشط عندما یباشر الشخص الُمفِسد أّي عمل فاسد. ویحدث الفساد غیر 
 النشط عندما یباشر الشخص الفاسد أّي عمل فاسد.

ینطبق مفھوم استغالل النفوذ عندما یستغّل أحدھم نفوذه الفعلي أو المفتَرض من أجل 
أو أسواقاً، أو أّي قراٍر إیجابي آخر مقابل أّي مزایا من  اكتساب امتیازات، أو وظائف،
 جانب أّي سلطة أو إدارة عامة.

یكون استغالل النفوذ نشطاً أم غیر نشط في نظر القانون بحسب الشخص الذي باشر 
 التصّرف.

 ویجدر التمییز ما بین استغالل النفوذ من أجل توجیھ أفعال أّي موظف حكومي أو
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 لموّردین ومعاملتھماختیار ا
 بصورة عادلة

 
 أھمیة كبرى على اختیار الموّردین بصورة عادلة. Cegedimتعلّق 

إلى موّردیھا االمتثال بالمبادئ األخالقیة الواردة في ھذا المیثاق وأن یحرصوا على احترام ھذه المبادئ عند  Cegedimتطلب 
تحتفظ بحق إعادة النظر في العالقة التجاریة، وربما وضع  Cegedimطن. وإّال، فإن تعاملھم مع موّردیھم أو المتعاقدین معھم من البا

 حّدٍ لھا بموجب الشروط التي یقضي بھا القانون.

 

 األمور التي علینا فعلھا

 دلة وبناًء على معاییر موضوعیة.اختیار الموّردین على أساس المناقصات المفتوحة والتنافسیة؛ والحرص على مقارنة العروض كافةً والنظر فیھا بصورة عا •

ملخص یضّم عناصر موضوعیة  اعتماد الشفافیة في ما یختّص بالمناقصات. إعالم مقدمي الخدمات الذین نقرر التعامل معھم وأولئك الذین نقرر عدم التعامل معھم وتقدیم •
 لھم.

 الحفاظ على عالقات تجاریة متوازنة مع موّردینا. •

 دمة.وعد استحقاقھا ووفق الشروط المقررة، إّال في حال وجود أسباب مشروعة بعدم الدفع؛ مثل عدم تسلیم البضائع المطلوبة، أو عدم تسلیم الخدفع فواتیر موّردینا في م •

 حمایة معلومات موّردینا السّریة كما لو كانت تخّصنا. •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 بالدفع، والمھل...) على موّردینا. شروط تعّسفیة (وبوجھ التحدید في ما یتعلّق ضفر •

 اد، مراراً وتكراراً.مواصلة العمل مع أّي موّرد ال یفي بتوقعاتنا أو ال یحترم مبادئنا األخالقیة، وبوجھ الخصوص المتعلّقة بحقوق اإلنسان أو مكافحة الفس •

 

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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 ھل ھذا العمل أخالقي أم مناٍف لألخالق؟

یعرض علّي أول موّزع أتواصل معھ منتجات عالیة الجودة وإنما باھظة الثمن. أما المنتجات التي یعرضھا أبحث عن موّزع جدید ألثاث المكاتب. 
عمیالً جدیداً  Cegedimعلّي الموّزع الثاني فذات جودة أدنى وإنما بسعر أنسب (بصورة أساسیة ألنھ یعرض علّي خصماً كبیراً من أجل كسب 

 ول باألسعار التي یعرضھا علّي الثاني من أجل محاولة حثّھ على تخفیض أسعاره؟بین عمالئھ). ھل یمكن لي إعالم األ

 

ستكشف یمكن لك أن تقول لھ أن موّرداً آخر یعرض علیك أسعاراً أنسب، لكن من دون الكشف عن األسعار وال عن ھویة الموّرد اآلخر. وإّال، فإنك  
  لألخالقیات، ومناٍف للقانون في دوٍل عّدة.لھ عن معلومات سّریة تتعلّق بمنافسھ، وھو أمٌر منافٍ 

  عملیھ الوحید حالیاً. ھل یمكن لي اللجوء لخدماتھ؟ Cegedimوجدت موّرداً ممتازاً؛ إّال أنھ باشر للتّو مزاولة أعمالھ التجاریة، و

ت معھ وإعالمھ بأّن علیھ إیجاد عمالء آخرین قبل نعم. لیس ھناك أّي سبب یمنعنا عن مساعدتھ على إطالق مؤسستھ. إّال أن علیك إبرام عقد مؤقّ  
خرین، فعلیك تاریخ معیّن. فلو كان نشطاً، فإن ذلك لن یسبب أّي مشكلة لھ. لكن لو عجز الموّرد، عند استحقاق موعد نھایة العقد، على إیجاد عمالء آ

 التفكیر في التعامل مع موّرد آخر.

 

Let’s Talk )))) 

تریات، أو مع مدیر إذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق باختیار الموّردین ومعاملتھم، فال تكتم األمر. بل ناقشھ مع مدیرك المباشر، أو مع مدیر المش؟ مع من علیك التواصل
 وان "لنناقش معاً أّي شكوك قد تساورك").الموارد البشریة، أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعن

 

 

  



 

Cegedim –  2018نایر كانون الثاني/ی -اإلصدار الثالث  –میثاق األخالقیات 

10 

 
 

 
 المنافسة

 
 على صون المنافسة الحرة غیر الزائفة بما یحترم القوانین والممارسات الساریة، من دون اإلخالل بقواعد المنافسة. Cegedimتحرص 

أو التوافق غیر المشروع من خالل االتفاقیات، أو المشروعات، أو الترتیبات، أو السلوكیات المنّسقة  أّي استغالل للنفوذ، أو الممارسة المنّسقة، Cegedimعلى سبیل المثال، تمنع 
 بین المتنافسین في ما یتعلّق باألسعار، أو األراضي، أو أقسام السوق، أو العمالء بوجھ التحدید.

 

 األمور التي علینا فعلھا

 نین والممارسات الساریة، من دون اإلخالل بقواعد المنافسة.صون المنافسة الحرة غیر الزائفة بما یحترم القوا •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 التواصل مع منافسینا حول أّي مسألة سّریة. •

بولھا قبل استشارة أو عدم بیعھا إّال لھا) أو ق Cegedimتطبیق بنود حصریة أو عدم منافسة (أي عقود تفرض على إحدى المؤسسات عدم شراء أّي منتجات إّال من  •
 إدارتنا القانونیة.

 االتفاق على األسعار مع منافسینا. •

 تقاسم األسواق مع منافسینا. •

 التشھیر بمنافسینا، بما في ذلك اإلدالء بأّي تصریح كاذب عن منتجاتھم أو خدماتھم. •

 

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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 ھل ھذا العمل أخالقي أم مناٍف لألخالق؟

فسة لنا صدیٌق قدیم. بدالً من خوض حرب أسعار، األمر الذي یبدو قلیل الفعالیة لنا، نقرر إجراء شاءت الظروف أن مدیر إحدى المؤسسات المنا
 ون؟استشارات واالتفاق على األسعار من خالل تثبیتھا ضمن نطاق متوسط أسعار السوق كي نتفادى اتھامنا بالتوافق. ھل ھذا األمر مناٍف للقان

 

 المنافسة منافیة للقانون، بما في ذلك مجّرد تبادل المعلومات تتعلّق باألسعار بین المنافسین. إّن أّي أفعال ھدفھا أو أثرھا تزویر 

 

Let’s Talk )))) 

یر الموارد البشریة، أو إذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق بالمنافسة، فال تكتم األمر. بل ناقشھ مع مدیرك المباشر، أو مع اإلدارة القانونیة، أو مع مدمع من علیك التواصل؟ 
 ك").تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش معاً أّي شكوك قد تساور
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 تضارب المصالح
 

ة. إّال أنھ من الممكن أن من الممكن أن تعترض أّي موظف مواقف أو مصالح شخصیة ربما تتضارب مع مصالح المؤسس
 یؤدي أّي شيء قد یبدو أنھ تضارب مصالح إلى مشكالت ویسيء بسمعة المجموعة.

بھدف منع مواقف تضارب المصالح حتى المحتَملة منھا، على الموظفین التحلّي بالیقظة إزاء المواقف التي قد تتغیّر فیھا موضوعیة 
الذین قد یجدون أنفسھم في ھذا النوع من المواقف إبالغ مدیرھم المباشر أو لجنة قراراتھم المھنیة. یُرجى من موظفي المجموعة 

 األخالقیات منذ لحظة ظھور موقف تضارب المصالح.

 

 األمور التي علینا فعلھا

ھا (على سبیل المثال، حین یعمل أحد األقارب إعالم مدیرنا المباشر في حال وجود تضارب مصالح فعلي أو محتَمل قد یؤثر في حكمنا وأفعالنا أو قد یبدو أن لھ تأثیر فی •
و موّرد أو شریك تجاري لدى أحد المنافسین)، أو حین نشعل أّي منصب أو نتحّمل أّي مسؤولیة أو یكون لدینا صالح مالي في أّي مؤسسة منافسة، أو لدى أّي عمیل أ

 لتأثیر في العالقة.تسمح لنا با Cegedim، طالما أّن مسؤولیاتنا لدى Cegedimیتعامل مع 

 احترام األحكام القانونیة والتنظیمیة المنطبقة في ما یتعلّق بتضارب المصالح. •

 رفض أّي ھدیة أو دعوة قد تُقدَّم لنا بأسلوب مھذّب وإنما صارم، إذا كانت قد تؤدي بنا إلى اإلحساس بأننا َمدینون. •

ء التجاریین أمراً غیر الئق ثقافیاً، أو إنھ قد یُضّر بالعالقات التجاریة المستقبلیة معھم. في ھذه الحال، یجدر بك في دول معیّنة، قد یكون رفض الھدایا التي یقّدمھا الشركا •
 مناقشة طریقة التعامل مع الھدیة مع مدیرك المباشر.

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 إخفاء أّي معلومات عن حاالت تضارب المصالح. •

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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 م مناٍف لألخالق؟ھل ھذا العمل أخالقي أ

یدیر شقیقي مؤسسة لطباعة المستندات الترویجیة یُعَرف عنھا تقدیم خدمات عالیة الجودة. بصفتي مسؤوالً عن تنظیم حملة معلومات عن أحد 
 المنتجات الجدیدة، ھل یمكن لي أن أعرض علیھ تنفیذ ھذا المشروع، نظراً لكون مؤسستھ تمثّل العرض األنسب؟

 

ذلك علیھ. إّال أنھ علیك إعالم مدیرك المباشر بصلة القرابة التي تربطك بھذا الشریك التجاري المحتَمل من أجل اتخاذ القرار یمكن لك عرض  
بأسلوب موضوعي ومستنیر، واالمتناع عن المشاركة في عملیة صنع القرار. علیك إعالم مدیرك المباشر عند حدوث أّي موقف یعمل فیھ أحد 

موّردین أو أّي شریك تجاري آخر، سواٌء أكان فعلیاً أم محتمَالً. وسیكون بإمكان مدیرك اتخاذ اإلجراءات كافةً لمنع وضعك في أقاربك لدى أحد ال
 موقف حرج.

. في المنزل، ال نناقش أمور العمل، وال أرى كیف قد تعني أعمالھا التجاریة مؤسستنا. إّال أن بعض Cegedimتعمل زوجتي لدى أحد منافسي 
 لزمالء یظنّون أن وضعي قد یكون حرجاً. ما الذي علّي فعلھ؟ا

 

، علیك مناقشة األمر مع مدیرك المباشر أو مع مدیر الموارد البشریة. فضالً Cegedimقد یؤدي ذلك إلى مظھر تضارب مصالح. لحمایة ذاتك و 
 ریة أو التي تخّص كلتا المؤسستین.عن ذلك، علیك وزوجتك اتخاذ التدابیر كافةً للحرص على حمایة المعلومات الس

  أن یدیر مدونة إلكترونیة شخصیة عن تقنیة معلومات القطاع الصحي؟ Cegedimھل یمكن ألحد موظفي 

ة المشاركة في ھذا النوع من المدونات اإللكترونیة ألنھ ال یمكن لھ انتقاد منتجاتنا ألسباب متعلّق Cegedimیبدو من الصعب على أحد موظفي  
تعكس رأي بالوالء، وال انتقاد منتجات منافسینا ألن ذلك قد یبدو أنھ منافسة غیر مشروعة. ال جدوى من ھذه المدونات اإللكترونیة إّال إذا كانت 

 العمالء الحقیقي، ویجب عدم تعریض أنفسنا للنقد، وال لالتھام بتوجیھ النقاش أو بعدم الشفافیة.

 

Let’s Talk )))) 

، أو مع مدیر الموارد البشریة، أو تواصل مع مدیرك المباشرإذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق بتضارب المصالح، فال تكتم األمر. بل ناقش األمر ك التواصل؟ مع من علی
 د تساورك").مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش معاً أّي شكوك ق
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 الھدایا والدعوات
 

قد یكون للھدایا والدعوات دوراً مھماً في بناء عالقات تجاریة جیدة والحفاظ علیھا، وإنما قد تؤدي أیضاً إلى تضارب ما بین 
 المصالح الشخصیة وااللتزامات المھنیة.

یة مطلقة، وإذا كان قانون الدولة أو أعرافھا تسمح بھذه الممارسة. الھدف الھدایا وعالمات الضیافة مقبولة إذا كانت ُمقدَّمة علناً وبشفاف
منھا عكس اللباقة والعرفان. ویجب عدم منحھا في انتظار أّي مقابل، كما یجب أّال تشوه العالقة التجاریة بحیث تؤدي إلى اإلحساس 

الشخص التي یتلقّاھا، ومھنتھ، ومكانتھ. فالسمة المعقولة بأنك َمدین. یجب أن تكون قیمتھا المالیة معقولة ومناسبة بحسب مسؤولیة 
 تحظى بالتقدیر في أّي دولة، وفقاً للتشریعات، والثقافة، والبیئة االقتصادیة.

 

 األمور التي علینا فعلھا

 المستند. الحرص على كون الھدایا وعالمات الضیافة التي نقّدمھا مالئمة وموافقة للمبادئ األخالقیة التي ینّص علیھا ھذا •

 رفض أّي ھدیة أو دعوة قد تُقدَّم لنا بأسلوب مھذّب وإنما صارم، إذا كانت قد تؤدي بنا إلى اإلحساس بأننا َمدینون. •

عھم. في ھذه الحال، یجدر بك المستقبلیة مفي دول معیّنة، قد یكون رفض الھدایا التي یقّدمھا الشركاء التجاریین أمراً غیر الئق ثقافیاً، أو إنھ قد یُضّر بالعالقات التجاریة  •
 مناقشة طریقة التعامل مع الھدیة مع مدیرك المباشر.

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

لثقافة، والبیئة ولة، وفقاً للتشریعات، واقبول الھدایا وعالمات الضیافة إّال إذا كانت قیمتھا معقولة ومناسبة لمسؤولیاتنا ومكانتنا. فالسمة المعقولة تحظى بالتقدیر في أّي د •
 االقتصادیة.

 تلقّي ھدیة في المنزل. •

 تقدیم ھدایا أو عالمات ضیافة في خالل فترة المناقصات. •

ائم ت المال، وبطاقات الھدایا، وقستلقّي الھدایا النقدیة، أو شبھ النقدیة، أو ذات القیمة المادیة (كسندات رأس المال للحامل، وسندات الخزینة، والسندات للحامل، وطلبا •
 الھدایا، وما إلى ذلك)، أو بموجب شیك، أو بموجب حوالة مصرفیة.

 تولید اإلحساس بأننا َمدینون للموّرد/مقدم الخدمات، أو توقّع أّي بادرة أو اھتمام منھ في المقابل. •

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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 ھل ھذا العمل أخالقي أم مناٍف لألخالق؟

  موسیقى یتعذّر علّي حضوره؟ تذاكر لحضور حفل Cegedimھل یمكن لي أن أقّدم ألحد عمالء 

یكون قادراً على مزاولة عملھ في أثناء ھذه المناسبة. وتنطبق ھذه القاعدة  Cegedimمن الضروري وجود أحد موظفي  
أیضاً حین تتلقّى دعوةً من أحد الموّردین. على الدعوة أن تكون معقولة، ومعتادة نظراً لعملك، وعلى الداعي حضورھا بناًء 

 ف تجاري.على ھد

  % بھدف تصفیة منتجات قدیمة. ھل یمكن لي قبولھا؟15قّدم لي أحد الموّردین للتّو خصماً استثنائیاً بقیمة 

 Cegedimعلیك إعالم مدیرك المباشر بأّي خصم یعرضھ علیك موّردون معیّنون، ما عدا في حاالت استثنائیة تنّظم فیھا  
 الخصم.

العدید من رحالت السفر، والمؤتمرات، واالجتماعات. قّدم لي الفندق الذي أحجز فیھ دائماً غرفاً في إطار مزاولة عملي، أنظم 
، إقامة في عطلة نھایة األسبوع مدفوعة التكالیف لوالدّي بمناسبة عید زواجھما، في لفتة كریمة منھ. Cegedimلموظفي 

 ھل یمكن لي قبولھا؟

 

باشر من ھذه الھدیة، فبقبولھا، سیصعب علیك أكثر تبنّي موقف حیادي عند القیام بحجوزات ال. حتى لو لم تكن أنت المستفید الم 
. إن مجّرد مظھر تضارب المصالح غیر مقبول؛ وعلیك االعتذار بتھذیب عن قبول ھذا العرض Cegedimجدیدة باسم 

 وشرح األسباب بوضوح.

 

Let’s Talk )))) 

أو مع مدیر الموارد البشریة، أو  ،مع مدیرك المباشرورك أّي شكوك في ما یتعلّق بالھدایا وعالمات الضیافة، فال تكتم األمر. بل ناقش األمر إذا كانت تسامع من علیك التواصل؟ 
 ك").تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش معاً أّي شكوك قد تساور
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 الفساد و"مدفوعات التسھیل"
 

 سیاسة عدم التسامح المطبق في مجال الفساد. الفساد غیر مقبول، وُمشؤوم، ویُِضّر بالمؤسسة. Cegedimتنتھج 

ن ننتھج الفساد ممنوع في مجمل الدول التي نزاول فیھا أعمالنا، وبوجھ التحدید في الحاالت التي تستدعي تدّخل الموظفین الحكومیین. نح
سیاسة "عدم التسامح المطلق" في ما یتعلّق بالفساد، بما في ذلك ما یتعلّق "بمدفوعات التسھیل"، أي المدفوعات التي تھدف إلى تنفیذ 

 معامالت إداریة معیّنة أو تسریعھا.

 

 األمور التي علینا فعلھا

 ساد والمدفوعات غیر المشروعة، والطلب إلى مقّدمي الخدمات القیام بالمثل.احترام األحكام القانونیة والمتعاَرف علیھا في ما یتعلّق بمكافحة الف •

 إعالم مدیرنا المباشر على الفور لو تواردت إلى علمنا أّي تصّرفات یمكن أن تكون منافیة لسیاستنا المتعلّقة بمكافحة الفساد. •

أو  Cegedimأي دفع مبالغ مالیة ألّي أغراض أخرى ذات قیمة لمنع إصابة أحد موظفي  إعالم مدیرنا المباشر على الفور في حاالت االبتزاز أو محاولة االبتزاز، •
 أحد ممثلیھا بأّي أذى جسدي، وتوثیق طلب الدفع بصورة وافیة.

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

ت...)، وال التعّھد بھا، وال تقدیمھا، ألّيٍ من ممثلي السلطات العامة، عرض أّي مبالغ مالیة، بما في ذلك أّي مدفوعات تسھیل أو أّي أغراض أخرى ذات قیمة (ھدایا، دعوا •
 أو لألحزاب السیاسیة أو ألّيٍ من الممثلین السیاسیین، أو ألّي نقابة أو ألّيٍ من الممثلین النقابیین.

ب والئھ لمؤسستھ، وال التعّھد بھا، وال تقدیمھا ألّي من موظفي عرض أّي مبالغ مالیة أو أّي أغراض أخرى ذات قیمة (ھدایا، دعوات...) قد تدفعھ إلى اإلخالل بواج •
 المؤسسات األخرى أو ممثلیھا.

أو قد تبدو كأنھا تؤثر في أّي عالقة  Cegedimقبول أّي مبالغ مالیة أو أّي أغراض أخرى ذات قیمة (ھدایا، دعوات...) قد تدفعنا إلى اإلخالل بواجب والئنا لمؤسسة  •
 ھا.تجاریة، وال طلب

عنا من الباطن، ووكالءنا، وغیرھم من اللجوء إلى وسطاء لفعل ما ال یحّق لنا فعلھ قانوناً أو لما نَنھي أنفسنا عنھ مباشرةً. یعني ذلك أن نختار مستشارینا، والمتعاقدین م •
 الشركاء التجاریین بعنایة ونتابعھم عن كثب.

 

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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 ھل ھذا العمل أخالقي أم مناٍف لألخالق؟

دھم بتوظیف "مستشار" محلي لمساعدة في الحصول على رخص تطلبھا السلطات األجنبیة. وقد طالبني ھذا المستشار بعربون كبیر، إذ نصحني أح
 وعدني بأنھ سیوّظفھ "لتسریع المعامالت". ھل علینا أن نقلق كوننا ال نعرف فعلباً مصیر ھذا المبلغ؟

 

غیر منتظم، ال تدفع لھ أّي عربون قبل التأّكد من أنھ لم یسّدد أّي مدفوعات غیر مشروعة وال  نعم. إذا شككت بأن أحد الوسطاء یتصّرف بأسلوب 
 ینوي سدادھا.

ساعدتي أنا بصدد التفاوض على تقدیم أحد منتجاتنا لدى عمیل جدید. تواصل أحد المستشارین العاملین لصالح ھذا العمیل مشیراً إلى أن بإمكانھ م
 ّریة تعني ھذا العمیل. ھل یمكن لي القبول؟بأن یقّدم لي معلومات س

 

ً آخر یحاول التفاوض على   یجب رفض ھذا العرض وإعالم مدیرك المباشر على الفور. سیكون بال شّك من الضروري إنذار عملیك بأن طرفا
 معلومات سّریة تخّصھ.

ن ھل یمكن لي تقدیم ھدیة لھذا الموظف من مالي الخاص لشكره أّي ھدایا ألّي موظف حكومي. لك Cegedimأفھم تماماً عدم إمكان أن تقّدم 
 على مساعدتھ لي في نیل عقد مع إحدى اإلدارات العامة؟

 

، في مطلق األحوال جنیة قضائیة. بل إنھ من غیر Cegedimیشّكل تقدیم ھذا النوع من الھدایا، سواًء أقّدمتھ من مالك الخاص أو من مال  
فحسب، بل خطراً علیك أیضاً. باإلضافة إلى ذلك، في إطار  Cegedimنوع من الھدایا. ال یشّكل ھذا التصّرف خطراً على المشروع تقدیم ھذا ال

القتصادي لعام التعاون المتزاید ما بین الدول التي صادقت على المعاھدات الدولیة لمكافحة الفساد، مثل معاھدة منظمة التعاون والتنمیة في المیدان ا
 یمكن أن تتعّرض للمالحقة الجنائیة في دولتك أیضاً عن أعمال فساد ارتكبتھا في الخارج.، 1997

 

Let’s Talk )))) 

ة، أو أو مع مدیر الموارد البشری ،مع مدیرك المباشر رإذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق بالفساد و"مدفوعات التسھیل"، فال تكتم األمر. بل ناقش األممع من علیك التواصل؟ 
 ك").تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش معاً أّي شكوك قد تساور
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 السّریة وحمایة البیانات الحساسة
 

، سواٌء أكانت ھذه المعلومات تخّص من الضروري حمایة أّي معلومات غیر علنیة، حتى في غیاب أّي التزام رسمي بالسّریة
Cegedim.أو موظفیھا، أو أطرافاً أخرى ، 

لھذه المعلومات قیمة كبیرة للمؤسسة، وقد ال یؤدي الكشف عنھا بصورة متعّمدة أو عارضة إلى التأثیر على قدرة المجموعة على 
على حمایة المعلومات الداخلیة من  الحرص. علینا جمیعاً التنافس فحسب، بل قد یؤدي إلى أعمال جنائیة، أو إلى منافسة غیر قانونیة

خالل اتّباع قواعد المجموعة حول ھذا الموضوع بحذافیھا. من جھٍة ثانیة، قد یشّكل نشر ھذه المعلومات خرقاً اللتزامات السّریة التي 
اخل. طالع أیضاً فصل "احترام الحیاة تجاه األطراف األخرى، أو قد تجد نفسھا في موقف تداول من الد Cegedimوقّعت علیھا 

 من ھذا المستند. 24 الشخصیة والبیانات الشخصیة" على الصفحة

 

 األمور التي علینا فعلھا

 .Cegedimالحّد من الكشف عن المعلومات الداخلیة إّال لألشخاص الذین لھم حاجة مشروعة إلى معرفتھا بما یصّب في صالح  •

، Cegedimین السّریة كافةً بأمان، سواٌء أكانت بصیغة ورقیة أم إلكترونیة، والتدقیق بعنایة في أّي وضع من المقرر الكشف عنھا خارج حفظ بیانات العمالء والموّرد •
 حتى في إطار العالقات التجاریة القائمة سابقاً مع أطراف أخرى.

 الحرص دائماً على احترام قواعد نشر المستندات، ونسخھا، وحفظھا، وإتالفھا. •

، طلب غیر طبیعي للمعلومات، أّي إعالم المدیر المباشر أو إدارة المعلومات بأّي خلل قد یشیر إلى احتمال تأثُّر حمایة المعلومات الحساسة أو سّریتھا (اختفاء مستندات •
 مؤشرات قد تدّل على وجود تالعب بأنظمة المعلومات، وما إلى ذلك).

•  ُ  جرى في األماكن العامة (القطار، والطائرة، والمطعم، والحلقات الدراسیة، وما إلى ذلك).توّخي الكتمان في خالل األحادیث التي ت

 اإلنترانت الداخلیة.احترام القواعد الخاصة بأمن المعلومات وأمانھا من خالل الرجوع تحدیداً إلى میثاق استعمال أنظمة المعلومات المتوفرة كذلك على شبكة  •

 

 لھااألمور التي علینا عدم فع

 مناقشة أّي معلومات داخلیة أو العمل علیھا في أماكن عامة حیث یمكن لآلخرین سماع األحادیث وحیث قد یتعّرض أمن المعلومات للخطر. •

 Cegedimالكشف، سواٌء أكان بصورة مباشرة أم غیر مباشرة، عن معلومات سّریة ألشخاص خارجین عن المجموعة كما ألّي موظف آخر من موظفي مجموعة  •
 ال تقضي مسؤولیاتھ بعلمھ بھا.

 .Cegedimحفظ المعلومات الداخلیة (بما في ذلك أّي نسخٍ عنھا) في حال مغادرة  •

 

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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 ھل ھذا العمل أخالقي أم مناٍف لألخالق؟

ر صوت الھاتف سیاسة أسعارنا بینما كنت أرافق عمیالً محتمالً إلى اجتماع، مررنا أمام مكتب أحد الزمالء. كان بابھ مفتوحاً وكان یناقش على مكبّ 
 مع أحد العمالء. كان یعرض علیھ أسعاراً خاصة، وقد سمع عمیلي الحدیث بكاملھ!

 

ء قبل الرحیل، علینا جمیعاً اتخاذ التدابیر الالزمة لحمایة سّریة المعلومات، حتى في مكان العمل؛ على سبیل المثال من خالل ترتیب مكاتبنا في المسا 
في أماكن مقفلة، وتغییر كلمات مرورنا بانتظام، وتوّخي الحذر عند استعمال مكبّرات الصوت في ھواتفنا. فمن غیر الممكن إطالقاً وحفظ ملفاتنا 

أنفسھم، یجب عدم تبادل المعلومات الحساسة تجاریاً إّال عند وجود حاجة مشروعة  Cegedimالتنبّؤ بمن قد یمّر في الجوار. حتى بین موظفي 
 إلى ذلك.

لدیھ في المنزل. ما النصیحة التي یسعني  Cegedimأنھ أدرك للتّو وجود مستندات داخلیة تخّص  Cegedimأعلمني أحد الزمالء الذي غادر 
 تقدیمھا لھ؟

 

 Cegedimموظفي  إذا كانت المستندات عبارة عن نسخ، فیُستحَسن الطلب إلیھ إتالفھا. أّما لو كانت مستندات أصلیة، فعلیھ إرسالھا إلى أحد 
 المخّولین استالم ھذه المعلومات. ناقش األمر مع مدیرك المباشر للحرص على اتخاذ التدابیر المالئمة.

 

Let’s Talk )))) 

یرك المباشر، أو مع اإلدارة القانونیة، أو مع إذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق بالسّریة وحمایة المعلومات الحساسة، فال تكتم األمر. بل ناقشھ مع مدمع من علیك التواصل؟ 
 قش معاً أّي شكوك قد تساورك").مدیر الموارد البشریة، أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لننا
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 اإلعالن والتسویق
 

ومات صادقة وواضحة عن منتجاتھا وخدماتھا، وتحرص على عدم اإلدالء بأّي تصریح عمالءھا بمعل Cegedimتزّود 
 أو اّدعاء خادع.

 بأقصى درجات الیقظة في مراسالتھا التجاریة وإعالناتھا من خالل الترویج للسلوكیات المسؤولة. Cegedimتلتزم 

راء والمبیعات، على سبیل المثال، الحلقات الدراسیة، لتنظیم حمالت تسویقیة لجانب أدوات مضاعفة اآل Cegedimكما تلتزم 
 وحفالت االستقبال، وما إلى ذلك، الُمكیَّفة بحسب مسؤولیة األشخاص الذین تتوّجھ لھم، ومھنتھم، ومكانتھم.

 

 األمور التي علینا فعلھا

 النیة.احترام عملیات المصادقة الداخلیة في ما یتعلّق بالمراسالت، والحمالت الترویجیة واإلع •

 عدم استعمال أّي مستندات عدا الترویجیة منھا وغیرھا من وسائط المعلومات الموافقة لإلجراءات الداخلیة الساریة. •

 تصمیم حمالتنا الترویجیة اإلعالنیة وعملیاتنا التسویقیة المباشرة بما یسمح لعمالئنا بفھم شروط العرض بسھولة. •

 ."من ھذا المستند 18 . طالع فصل "السّریة وحمایة البیانات الحساسة على الصفحةالحرص على حمایة بیانات عمالئنا الشخصیة •

 االمتناع عن التشھیر بمنافسینا، بما في ذلك اإلدالء بأّي تصریح كاذب عن منتجاتھم أو خدماتھم. •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 ا في ذلك البیئیة واالجتماعیة منھا.المبالغة عن عمد في مواصفات المنتجات والخدمات في مراسالتنا، بم •

 حقق منھا.استعمال أرقام أو معلومات أخرى غیر تلك الموجودة في مستند المجموعة المرجعي، إّال إذا كانت البیانات مضبوطة بحسب األصول ویمكن الت •

 من خالل استعمال "ملفات تعریف االرتباط". جمع المعلومات لغایات اإلعالنات السلوكیة من دون إعالم مستخدمي اإلنترنت، على سبیل المثال •

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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 ھل ھذا العمل أخالقي أم مناٍف لألخالق؟

وبالموارد بالصعید المالي  ةالمتعلّقاألرقام األساسیة أنا بصدد العمل على عرض تقدیمي جدید لمنتجاتنا وخدماتنا لمناقصة، وطلب إلّي مدیري تدویر 
 . ما الذي علّي فعلھ؟Cegedimأنھ ال یعكس وضع البشریة. یقلقني ذلك ألنھ یبدو لي 

 

دارة العالقات علیك حتماً عدم استعمال إّال األرقام التي توفّرھا إدارة العالقات العامة. إذا ساورك الشك في ما یتعلّق باألرقام، فعلیك استشارة إ 
 مزّورة أو غیر مبّررة في مراسالتھا.في أّي حاٍل من األحوال مع استخدام أرقام  Cegedimالعامة. لن تتساھل 

نحن بصدد إطالق عرض جدید. ال یوجد ما یكفي من المساحة على منشوري لذكر الشروط المحددة جداً الخاصة بالعرض. ال أظن أن األمر خِطر 
 ألنھ یجب اجتذاب العمالء!

 

خداع العمیل من خالل تناسي تحدید الشروط المحددة الخاصة  على ھذا النوع من الممارسات. علیك عدم Cegedimاألمر خِطر، ولن توافق  
إلدارة بالعرض الترویجي. تواصل مع إدارة العالقات العامة التي ستقّدم لك النصح من أجل إدراج ھذه الشروط في منشورك. ال تتردد في استشارة ا

 القانونیة في المجموعة للتأكد من أنك قد أدرجت الشروط كافةً في إعالنك.

كان نحن بصدد إطالق عرض جدید، وأوّد التنویھ بأن الخدمة متوفرة بنقرة واحدة. ھل یمكن استخدام ھذه العبارة الت تساعد على البیع حتى لو 
 یجب النقر ما بین خمس وست مرات؟

 

ً الوصول إلى  الخدمة بنقرة واحدة، فعلیك عدم استخدام ھذه  ال، علیك عدم خداع العمیل، ألن ذلك یشّكل دعایة كاذبة. إذا لم یكن من الممكن فعلیّا
قد أدرجت  العبارة. تواصل مع إدارة العالقات العامة التي ستقّدم لك النصح. ال تتردد في استشارة اإلدارة القانونیة في المجموعة للتأكد من أنك

 الشروط كافةً في إعالنك.

 

Let’s Talk )))) 

مع  رك أّي شكوك في ما یتعلّق باإلعالنات والتسویق، فال تكتم األمر. بل ناقش األمر مع مدیرك المباشر، أو مع إدارة العالقات العامة، أوإذا كانت تساومع من علیك التواصل؟ 
 اً أّي شكوك قد تساورك").معاإلدارة القانونیة، أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش 

 

 

  



 

Cegedim –  2018نایر كانون الثاني/ی -اإلصدار الثالث  –میثاق األخالقیات 

22 

 

 
 

 CEGEDIMتمثیل 
 

أھمیة كبرى على صون صورتھا وسمعتھا، وبوجھ خاص في إطار استخدام الموظفین لوسائل التواصل  Cegedimتعلّق 
 االجتماعي على المستویین المھني أو الفردي.

 أو  YouTubeلمنتدیات، ومواقع المشاركة (على سبیل المثال، یشمل ذلك ما یلي: المدّونات اإللكترونیة، ومواقع "الویكي"، وا
Flickr ،ووسائل التواصل االجتماعي (على سبیل المثال ،(... ،Facebook  أو LinkedIn  أو Twitter تعتمد سمعة .(... ،

Cegedim  واحٍد منّا. ال یُسَمح إّال للموظفین المخّولین بالتواصل باسم المجموعة في ما یتعلّق بأعمالھا، أو منتجاتھا، على سلوك كل
أو شركائھا، أو موّردیھا، سواٌء أكان ذلك عبر وسائل اإلعالم التقلیدیة (الصحافة، ومواقع الویب، واإلذاعات، ...) أو وسائل التواصل 

 االجتماعي.

، بما في ذلك في إطار حیاتھم الخصوصیة، فحسب، بل Cegedimجموعة بكل ما یصدر على لسان موظفیھا عن ال یمكن ربط الم
ً إلى مضاعفات سلبیة على سمعة المؤسسة وصورتھا. على الموظفین إذاً استخدام وسائل التواصل االجتماعي  إن ذلك قد یؤدي أیضا

 بمسؤولیة واحترام.

 األمور التي علینا فعلھا

 .Cegedimف دائماً بما یخدم مصالح التصرّ  •

مالي وتخضع لقواعد صارمة على ھذا احترام األحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة، بوجھ التحدید في ما یتعلّق بمشاركة المعلومات المالیة (المؤسسة ُمدَرجة في السوق ال •
 شخصیة، وحق الصورة، والسّریة التجاریة، والسّریة.الصعید)، واحترام حقوق المؤلّفین، والعالمات التجاریة، والحیاة ال

 الحرص على عدم وجود أّي التباس بین آرائنا ومصالحنا الشخصیة وآراء المؤسسة ومصالحھا. •

 عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي في إطار مزاولة أعمالنا. Cegedimالتعریف عن أنفسنا دائماً بصقتنا موظفین لدى  •

 أو أیّاً من عالماتھا التجاریة خضع مسبقاً لإلعداد المالئم وحصل على تصدیق إدارة العالقات العامة. Cegedimعلى أن أّي مشروع تواصل یتناول الحرص دائماً  •

 وزن تعابیرنا وكالمنا في إطار أّي مراسالت. •

، وتوّخي الحصافة، واحترام الغیر، Cegedimرص أیضاً على ضمان عدم إلزام توّخي الیقظة بوجھ التحدید في ما یتعلّق بالتعبیر عن مواقفنا عبر اإلنترنت، مع الح •
 وضمان السّریة والسّریة المھنیة.

 أو أحد منتجاتھا. Cegedimإعالم إدارة العالقات العامة بأّي مناقشة جرت على الویب أو بأّي تعلیق سلبي یطال إّما  •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 أو بالنیابة عنھا إّال بعد الحصول على تصریح صریح بذلك. Cegedimینا باسم التعبیر عن رأ •

 إّال في حال تفویضنا بذلك. Cegedimالتعبیر شفھیاً أو كتابیاً أو قبول أّي التزام باسم  •

 نھا إّال في حال تفویضنا بذلك.أو بالنیابة ع Cegedimإنشاء حسابات، وصفحات، ومدّونات إلكترونیة على وسائل التواصل االجتماعي باسم  •

 ، أو شعارھا، أو عنوان بریدھا اإللكتروني ألفعالنا الشخصیة أو للتعبیر عن وجھات نظرنا الشخصیة.Cegedimاستخدام ورق الرسائل الذي یحمل رأسیة  •

 لمصدر بوضوح.إعادة استخدام الملصقات، أو المحتویات، أو الصور من دون الحصول على تصریح بذلك ومن دون ذكر ا •

 

 

 

 

 

 

 

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة

 



 

Cegedim –  2018نایر كانون الثاني/ی -اإلصدار الثالث  –میثاق األخالقیات 

23 

 ھل ھذا العمل أخالقي أم مناٍف لألخالق؟

ف بأسلوب شارك فریقنا في مؤتمر ُعِقَد في فندق، مّما أّدى بنا إلى تناول العشاء وقضاء اللیل فیھ. شرب أحد أعضاء الفریق أكثر من اللزوم وتصرّ 
 لذي علّي قولھ لھ؟غیر مسؤول، إذ روى نكاتاً سخیفة وتصّرف بعدائیة تجاه موظفي الفندق. ما ا

 

. ففي نظر زّوار الفندق Cegedimعلى الرغم من أن ھذه الواقعة جرت في خالل السھرة، فإن زمیلك كان ال یزال في إطار مھمة كلّفتھ بھا  
 . لذا، فمن الواضح أن سلوكھ غیر مقبول.Cegedimاآلخرین، كان ال یزال یمثل 

. في وقٍت الحق من السھرة، أدركت Cegedimالل حفل الترحیب، تحّدثت إلى مشارك آخر عن عملي في شاركت في مؤتمر دولي، وفي خ
المي أن الشخص الذي كان بجوارنا صحافیة حضرت لتغطیة المؤتمر. على الرغم من أني لم أتفّوه بأّي معلومات سّریة جداً، ال أرید أن یُنَشر ك

 على الصفحة األولى.

 

لخارج، علیك دائماً التفكیر في أنھ من المحتَمل أن یسترجع أحدھم كالمك في أّي موقف مھني أو شخصي عند وجود صحافي. عند وجودك في ا 
 تواصل مع إدارة العالقات العامة التي ستقّدم لك النصح.

  تصحیحھا؟. ألیس من وجابي Cegedimأحیاناً، یبدو أن اإلنترنت ینشر عدداً كبیراً من المعلومات الخادعة عن 

ح ألّي موظف ال. في حال تداول أّي معلومات خاطئة، أعِلم إدارة العالقات العامة باألمر، وھي ستتّخذ التدابیر الالزمة. مھما كان األمر، ال یُسمَ  
 على األنترنت. Cegedimبنشر أّي معلومات أو تصریحات باسم 

  ؟Cegedimإللكترونیة لبعٍض من زمالئي التُِقَطت في أثناء سھرة نّظمتھا ھل یمكن لي أن أنشر صوراً مضحكة جداً على مدّونتي ا

، إلى جانب كونھ من الضروري طلب الموافقة المسبقة من األشخاص المعنیین، علیك أیضاً طرح السؤال التالي على نفسك: بأّي صورة سأظھر أنا 
 وزمالئي، ومؤسستي لو نشرت ھذه الصور على اإلنترنت؟

  على مواقع التواصل االجتماعي؟ Cegedimن لي مضاعفة مشاركات ھل یمك

، وتحترم محتویاتھا القواعد LinkedInو Facebookو Twitterعلى كٍلّ من  Cegedimنعم. تدیر إدارة العالقات العامة حسابات  
 المنصوص علیھا أعاله (المتعلّقة بالسّریة، وحقوق المؤلّفین، ...).

 

 لى مواقع التواصل االجتماعي.ك الملحق الرابع بعنوان التعلیمات المتعلّقة بنشر المعلومات على الصحافة، والملحق الخامس بعنوان التعلیمات المتعلّقة بالمراسالت عطالع كذل

Let’s Talk )))) 

األمر. بل ناقش األمر مع مدیرك المباشر، أو مع إدارة العالقات العامة، أو مع  ، فال تكتمCegedimإذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق بتمثیل مع من علیك التواصل؟ 
 معاً أّي شكوك قد تساورك").اإلدارة القانونیة، أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش 
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 صیة والبیانات الشخصیةاحترام الحیاة الشخ
 

بشفافیة تامة في ما یتعلّق بحمایة البیانات الشخصیة، بما یحترم حیاة شركائھا التجاریین وموظفیھا  Cegedimتتصّرف 
 الخاصة.

الیقظة بوجھ خاص في ما  Cegedimإّال البیانات الضروریة ألعمالھا وتحتفظ بھا. لطالما توّخت مجموعة  Cegedimال تجمع 
مضیف بیانات  Cegedimتعلّق بأمن البیانات الشخصیة التي تحتل مركزاً في صمیم مجاالت عملھا منذ سنواٍت عّدة. في الواقع، إّن ی

 على امتداد مراكز بیاناتھا. ISO 27001صحیة ُمعتَمدة حاصل على شھادة 

. لمزیٍد 2018أیار/مایو  25إلى االمتثال بتاریخ  Cegedimفي ما یتعلّق باالمتثال للنظام األوروبي العام لحمایة البیانات، تھدف 
 من الملحق الثاني الٌمرفَق بھذا المستند. 40 من المعلومات عن ھذا الموضوع، طالع الصفحة

 

 األمور التي علینا فعلھا

 شف عن الھویة أو استخدام أسماء مستعارة عند االقتضاء).عدم جمع إّال البیانات الشخصیة الضروریة، وتطبیق إجراءات الحّد األقصى (إخفاء البیانات التي تك •

 تصحیح البیانات الناقصة أو غیر المضبوطة، واحترام مھل االحتفاظ بالبیانات. •

 الحرص على جمع البیانات بما یمتثل للتنظیمات الساریة. ال تترّدد في التواصل مع اإلدارة القانونیة في المجموعة. •

 لشخصیة بأمان تام.الحرص على حفظ البیانات ا •

 إّال لألشخاص المخّولین الذین لھم حاجة مشروعة إلى االّطالع علیھا. Cegedimالحرص على عدم نقل ھذه المعلومات داخلیاً ضمن أقسام  •

 احترام التنظیمات الساریة على صعید نقل البیانات دولیاً. ال تترّدد في التواصل مع اإلدارة القانونیة في المجموعة. •

 ن حق زمالئنا في احترام حیاتھم الخاصة.ضما •

 الحرص على كون مقّدمي الخدمات الذین نعھد إلیھم بجمع البیانات الشخصیة أو استخدامھا یحترمون ھذه المبادئ. •

 نونیة.عدم جمع البیانات "الحساسة" إّال بما یمتثل تمام االمتثال للتنظیمات الساریة. إذا ساورتك الشكوك، فتواصل مع الدائرة القا •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 الكشف عن أّي بیانات شخصیة ألّي شخص غیر مخّول و/أو ال حاجة لھ إلى معرفتھا. •

 االحتفاظ بھذه المعلومات لمدة أطول من المدة الضروریة أو التي یفرضھا العقد أو التنظیم الساري. •

 سباب شخصیة وإنما فقط لتلبیة احتیاجات المجموعة.أل Cegedimالوصول إلى البیانات الشخصیة التي تجمعھا  •

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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 ھل ھذا العمل أخالقي أم مناٍف لألخالق؟

  علّي نقل بیانات تابعة لشركائنا التجاریین إلى كیان موجود في دولة أخرى. إلى من علّي التوّجھ لطلب النصح؟

جة تعقید الموضوع وفقاً للدولة التي توجد فیھا، والبیانات من األفضل التواصل مع اإلدارة القانونیة. في الواقع، قد تتفاوت در 
 المعنیّة، واالتفاقات المعقودة مع العمالء.

. ھل أنا ملَزم استلم قسم خدمة العمالء لدینا للتّو بریداً إلكترونیاً من أحد المستخدمین الراغبین في عدم التواصل معھم مجدداً ألّي أغراض تسویقیة
 ؟باالستجابة لمطلبھ

 

ث نعم، علینا وضع طلب المستخدم الراغب في أّال نستخدم بیاناتھ الشخصیة ألّي أغراض تسویقیة مجدداً في الحسبان. وعلینا الحرص على تحدی 
ھم الشخصیة. إعالناتنا المبّوبة بصورة دائمة. في بعض الدول، توجد قوائم یمكن للمستخدمین االشتراك فیھا إذا كانوا ال یرغبون في استخدام بیانات

 استعن باإلدارة القانونیة لتقدیم أفضل رّد على مطلب ھذا المستخدم.

استلمت  أوّد مفاجأة أحد زمالئي بإرسال ھدیة إلى عنوان سكنھ بمناسبة عید مولده. طلبت إلى قسم الموارد البشریة تزویدي بعنوانھ الشخصي، لكني
 ّدیاً على حیاتھ الشخصیة"! ألیس في األمر مغاالة؟رّدا مفاده إن ذلك غیر ممكن ألن األمر یشّكل "تع

 

یة تطبیق إن موقف قسم الموارد البشریة الئق تماماً؛ إذ یجب على بیانات الموظفین الشخصیة أن تبقى سّریة تماماً. وال یمكن لقسم الموارد البشر 
 أّي استثناء.

 

Let’s Talk )))) 

نیة، ّي شكوك في ما یتعلّق باحترام الحیاة الخاصة والبیانات الشخصیة، فال تكتم األمر. بل ناقشھ مع مدیرك المباشر، أو مع اإلدارة القانوإذا كانت تساورك أمع من علیك التواصل؟ 
 "لنناقش معاً أّي شكوك قد تساورك"). أو مع مدیر الموارد البشریة، أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان
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 CEGEDIMاستخدام أصول 
 

السماح للموظفین بتحقیق أھداف المجموعة االقتصادیة. كل موظف مسؤول عن موارد  Cegedimالغایة من أصول 
Cegedim .من أجل منع فقدانھا، أو سوء استخدامھا، أو تدھورھا، أو ھدرھا 

 بوجھ الخصوص التجھیزات، والممتلكات، والموارد المالیة، وغیرھا من أصول المجموعة كافةً.تشمل ھذه الموارد 

 

 األمور التي علینا فعلھا

 ح.صون موارد المجموعة وحمایتھا، ومنع فقدانھا، أو إتالفھا، أو سوء استخدامھا، أو ھدرھا، أو إعارتھا، أو نقلھا، أو وھبھا من دون تصری •

وعة بأسلوب مسؤول ولغایات مھنیة، ومشروعة، والئقة، من أجل تحقیق األھداف المنصوص علیھا في إطار مھمتھم، وبھدف اإلسھام في تطویر استخدام موارد المجم •
 أعمال المجموعة، مع الحرص على منع أّي شكل من أشكال الھدر أو سوء االستخدام، بوجھ التحدید عند االستفادة من المزایا الممنوحة.

 ھي مالك أصول المجموعة ومستنداتھا. وھي موضوعة في تصّرف الموظفین بصورة مؤقتة، وتبقى ملكاً للمجموعة. Cegedimن عدم نسیان أ •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

، وما إلى ذلك بصفة شخصیة لغایات خصوصیة. یجوز السماح باستخدام أدوات التواصل مثل البرید اإللكتروني، والھاتف، واإلنترنت Cegedimاستخدام موارد  •
ظیمات الساریة، وأّال یسيء إلى سمعة بشرط أن یكون آنیاً وأّال یتداخل مع مزاولة الموظف عملھ، وأّال یؤدي إلى تكبُّد المؤسسة تكالیف إضافیة، وأن یكون متوافقاً مع التن

Cegedim. 

 حصلت على حق استخدامھا. Cegedimالمقاالت، وما إلى ذلك) من دون التأكد من أن استخدام الموارد التي تخّص األطراف األخرى (الصور، واألفالم، و •

 

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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المحمول وبریدھا  Cegedimأشتبھ في أن أحد أعضاء فریقي یزاول أعماالً استشاریة محاذیة في خالل ساعات العمل، ویستخدم كمبیوتر 
اإلطار. فاتحت أحد زمالء قسم المعلومات في األمر؛ وقال لي إّن بإمكانھ الوصول إلى برید زمیلي اإللكتروني، كما واقترح  اإللكتروني في ھذا

 علّي مساعدتي في تقّصي األمر لمعرفة ما یدور فعلیّاً. ھل ھذا األمر مقبول؟

 

اشر في الموضوع. ھناك إجراءات محددة تخّص الوصول إلى علب برید ال. إذا كنت تشتبھ في أّي أمر من ھذا القبیل، فعلیك مفاتحة مدیرك المب 
إلى  یمكنھ الوصول الموظفین اإللكترونیة، وبوجھ التحدید في إطار التحقیقات المستندة إلى دوافع تأدیبیة. حتى لو كان صدیقك في قسم المعلومات

 .Cegedimحساب زمیلك، فعلیھ عدم استغالل ذلك من دون تصریح محدد من 

سیرتھا  توقفت آلتي الطابعة المنزلیة عن العمل، لكن زوجتي تحتاج إلى إرسال سیرتھا الذاتیة بصورة عاجلة للتقّدم بطلب عمل. ھل یمكن لي إعداد
 الذاتیة وطباعتھا في المكتب؟

 

ائیة، ومعقولة، وأّال یؤثر سلباً في مزاولة یمكن لك استخدام كمبیوترك الشخصي إلعداد مستندات شخصیة طالما أن ذلك یقتصر على حاالت استثن 
 عملك، وأن یكون خارج ساعات عملك.

ویل یرسل لي أحد أصدقائي الذي یعمل في قسم آخر بانتظام رسائل برید إلكتروني تضم "نكتة الیوم" التي أحیاناً ما تكون مضحكة جداً. أحب تح
لكني لست واثقاً من أن مدیري قد یحبّذ األمر. ما الذي علّي فعلھ؟ ھل علّي عدم إدراجھ  بعٍض منھا إلى زمالئي لتحسین مزاجھم صباح یوم اإلثنین،

 في قائمة المستلمین؟

 

ننصح بعدم تحویل الرسائل اإللكترونیة. ال تنَس أن روح النكتة یختلف من شخٍص إلى آخر. بوجھ الخصوص، یجب عدم استخدام أنظمة برید  
Cegedim إلنترنت التي تقّدمھا للوصول إلى مستندات ال تتوافق وقیم اإللكتروني وخدمة اCegedim أو حفظھا، أو إرسالھا، أو نشرھا؛ ،

ة أو وبوجھ التحدید في ما یتعلّق باحترام األشخاص. ینطبق ذلك بالتأكید على الصور ذات الطابع اإلباحي أو الجنسي الصریح، والنصوص السیاسی
 ل تلمیحات إلى التمیز العنصري أو القائم على الجنس، أو كل ما یشّكل ترویجاً للعنف، أو الكراھیة، أو عدم التسامح.الدینیة، والتعلیقات التي تحم

  ؟غالباً ما أتناول وجبة الفطور مع أحد الزمالء في المجموعة لتبادل استراتیجیاتنا. ھل یمكن لي تقدیم فواتیر ھذه الوجبات ضمن النفقات

ذلك إّال إذا كان األمر استثنائیاً وكان الدافع وراءه استحالة تنظیم اجتماع عمل خارج أوقات تناول الطعام. في حال تنظیم وجبة  ال، علیك عدم فعل 
مع مدیرك  طعام لتوطید العالقات بین أعضاء الفریق أو لشكر أحد الموظفین على مساھماتھ، یمكن لك تقدیم فاتورة نفقات. ال تتردد في مناقشة األمر

 المباشر؛ وطالع السیاسة المتعلّقة بفواتیر النفقات.

 

Let’s Talk )))) 

، أو مع مدیر الموارد البشریة، رمع مدیرك المباش، فال تكتم األمر. بل ناقش األمر Cegedimإذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق باستخدام أصول مع من علیك التواصل؟ 
 یعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش معاً أّي شكوك قد تساورك").أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجم
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 المستندات المالیة والمھنیة ومكافحة تبییض األموال
 

 عملیاتھا المالیة بصدق في حساباتھا. Cegedimتعكس 

ة بشأن أدائھا. وتلتزم المجموعة بضمان نشر المعلومات المالیة والمنسوبة إلى المالیة باستقاللیة تامة وشفافیة تام Cegedimتتواصل 
المضبوطة، والدقیقة، والصادقة ذات الصلة، وبنشرھا في الوقت المحدد، وبما ینسجم مع المنشورات السابقة. ال یجوز إّال لعدد محصور 

 وق المالي بما یحترم التعلیمات المنطبقة على ھذا الصعید.من األشخاص الُمحددین ضمن المجموعة تقدیم المعلومات للس

 أخیراً، علینا الحرص على أّال تؤدي أعمالنا إلى "تبییض" أموال مصدرھا أعمال إجرامیة.

 

 األمور التي علینا فعلھا

 ة وغیر المالیة، مضبوطة دائماً.اإلسھام في بقاء المعلومات الواردة في المستندات المالیة والمھنیة، بما في ذلك في التقاریر المالی •

 نشر معلومات مالیة مضبوطة، ودقیقة، وصادقة. •

. مع ذلك، ونظراً لتعقید القرارات الواجب اتخاذھا أحیاناً، فإن اإلدارة العامة، Cegedimإعالم الجمھور في الوقت المناسب بأّي أحداث من شأنھا التأثیر في سعر أسھم  •
 قات العامة، ومدیر عالقات المستثمرین مخّولون دون سواھم اتخاذ القرار بشأن المعلومات الواجب نشرھا وتاریخ نشرھا.ولجنة التدقیق، ومدیر العال

 األرشفة والسّریة.تعلیمات  واحترامحفظ ھذه المستندات بأمان تام،  •

 وعة ال یجنون أموالھم من أعمال إجرامیة.اتّباع إجراءات التحقق الداخلیة التي تسمح لنا بضمان عملنا مع عمالء یزاولون أعماالً مشر •

 التعاون مع المدققین الداخلیین أو الخارجیین. •

 مسك دفاتر ومستندات محاسبة كاملة، وأمینة، بأسلوب یمتثل للقواعد والتنظیمات الساریة. •

 نھي أّي شكل من أشكال االحتیال الضریبي. •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 ، أو نقلھا، أو وھبھا من دون الحصول على التصریحات والمستندات الضروریة.Cegedimبیع أّي أصول تملكھا  •

ح بھا قانوناً، یجب أن ت • خضع ھذه العملیات المالیة لتصریح قبول العملیات المالیة نقداً. في حال عدم توفّر أّي إمكانیات أخرى وفقط ضمن حدود المبالغ المالیة الُمصرَّ
 ا وتوثیقھا بالصورة المناسبة.عاجل، كما ویجب تسجیلھ

 إخفاء مدفوعات من خالل اللجوء إلى أطراف أخرى. •

 إرادیاً من واجباتھا الضریبیة. Cegedimتھریب  •

 

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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لى خطأ یبدو لي أّن أحداً لم ینتبھ إلى وجوده. ُطِلَب إلّي التحقق من تقاریر البیع التي أعّدھا مدیري إلغالق حسابات نھایة العام. أظن أني عثرت ع
 أنا متردد من التحّدث عنھ لئّال یضّر بعالقاتي مع مدیري. ما الذي علّي فعلھ؟

 

داً، ي عملك جیُطِلَب إلیك التحقق من تقاریر البیع تحدیداً للحرص على عدم احتوائھا على أّي أخطاء. إذا أبقیت ھذا الخطأ طّي الكتمان، فإنك ال تؤد 
. علیك إعالم مدیرك بما وجدت. ولن یكون لھ أّي سبب إللقاء اللوم علیك، بل على العكس، ستكون قد فعلت Cegedimوال تخدم مصالح 

 الصواب من خالل منع ظھور معلومات غیر مضبوطة.

تصریح عن بعض النفقات الوھمیة التي تقّل قیمتھا عن بسبب كثرة انشغالي في بعض األیام، ال أفلح دائماً في إیجاد إیصاالت نفقاتي. ھل یمكن لي ال
ید إّال ردّ المجامیع التي تحتاج إلى إیصال من أجل بلوع إجمالي مناسب؟ لن یكون في األمر احتیال ألن اإلجمالي سیكون أدنى من الواقع. فأنا ال أر

 بعٍض مّما أنفقتھ.

 

طة؛ مّما یعني أن دفاتر المحاسبة بدورھا لن تكون مضبوطة. تقع علیك مسؤولیة االحتفاظ ال. ھذا غیر مقبول. وھو یعني أن اإلیصاالت غیر مضبو 
 باإلیصاالت كافة. فھذه الطریقة الوحیدة للتأّكد من رّد قیمة نفقاتك كاملة.

واحد. ھل ھذا األمر مقبول؟ ما الذي سألنا أحد عمالئي إذا كان بإمكانھ الدفع لنا من حسابات مختلفة، من خالل شیكات مصرفیة ومبالغ نقدیة في آٍن 
 علّي فعلھ؟

 

كتَسبة علیك توّخي الیقظة بوجھ الخصوص مع ھذا النوع من العملیات المالیة. فقد تكون ھذه تقنیة لتبییض األموال، وطریقة تسمح بإخفاء أموال م 
الدعارة، وما إلى ذلك)، أو بتحویلھا إلى عملیات تبدو بصورة غیر مشروعة (على سبیل المثال، من خالل اإلتجار بالمخدرات، أو الفساد، أو 

ائیاً وبعد الحصول مشروعة في الظاھر. علیك اتخاذ التدابیر الممكنة كافةً للتأّكد من أنھا عملیة مالیة منتظمة. ال یجوز قبول ھذه المدفوعات إّال استثن
 على الموافقة من مدیرك المباشر.

اصل معي أحد الصحافیین العاملین في الصحافة االقتصادیة لیُعرب عن رغبتھ في إجراء مقابلة معي لتألیف مقالة بصفتي مسؤوالً عن التسویق، یتو 
 ات؟عن منتجاتنا/خدماتنا الجدیدة. سیُقّدم أحد ھذه الخدمات الجدیدة مؤسسة نحن بصدد حیازتھا. ھل یمكن لي تقدیم معلومات لھ عن ھذه الخدم

 

في السوق المالي، لذا یجب تأجیل المقابلة إلى موعٍد الحق،  Cegedimتصبح علنیة وقد یكون لذلك تأثیر في قیمة أسھم ال، ذلك أن الحیازة لم  
لتلك المؤسسة. من جھٍة ثانیة، علیك الحصول على موافقة مدیرك المباشر وإدارة العالقات  Cegedimعلى أن یكون ذلك بعد اإلعالن عن حیازة 

 العامة.

، طالع دلیل "إجراء مكافحة تبییض رؤوس األموال وتمویل األعمال Cegedim SRHن مكافحة تبییض األموال المرتبطة بأعمال شركات التأمین واألعمال التي تقدمھا لمزیٍد م
 اإلرھابیة".

 

Let’s Talk )))) 

والمھنیة وبمكافحة تبییض األموال، فال تكتم األمر. بل ناقشھ مع مدیرك المباشر، أو مع إدارة إذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق بالمستندات المالیة مع من علیك التواصل؟ 
لمساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان العالقات العامة، أو مع اإلدارة القانونیة، أو مع مدیر الموارد البشریة، أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم ا

 "لنناقش معاً أّي شكوك قد تساورك").
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 التداول من الداخل
 

إلى قمع حّریة موظفیھا في القیام باستثمارات شخصیة. إّال أنھ یجب أّال ننسى أبداً القواعد المتعلّقة  Cegedimال تسعى 
 "بالتداول من الداخل".

قِبَل شخص لدیھ وصول إلى معلومات مھّمة ال تزال غیر علنیة من شأنھا التداول من الداخل ھو شراء أسھم أّي شركة أو یبیعھا من 
 التأثیر في قیمة ھذه األسھم.

والشركات األخرى التي تخوض معھا المجموعة مفاوضات  Cegedimتنطبق القواعد المرتبطة بالتداول من الداخل على أسھم 
 ن استثناء.أو دعاوى على حٍدّ سواء، وھي تعني الموظفین جمیعاً من دو

 

 األمور التي علینا فعلھا

 الوعي بأن االستفادة من المعلومات التفضیلیة في إطار االستثمارات الشخصیة قد یقع تحت طائلة تنظیمات التداول من الداخل. •

 معلومات تفضیلیة قد تكون بحوزتنا من أجل منع الكشف العرضي عنھا. أليحمایة سّریة  •

ت، سّریة باألشخاص الذین یحتاجون إلى االّطالع علیھا (االنتباه إلى سالسل البرید اإللكتروني واألحادیث في األماكن العامة مثل القطاراتقیید الكشف عن المعلومات ال •
 أو الطائرات، أو المطاعم، أو الحلقات الدراسیة، وما إلى ذلك).

تي یُعَھد بھا إلیھم، بوجھ التحدید من خالل اتفاقیات أو بنود الھدف منھا احترام سّریة المعلومات ال Cegedimالحرص على احترم األطراف األخرى من شركاء  •
 السّریة.

 استشارة مدیرك المباشر أو إدارة العالقات العامة المالیة في حال ساورتك الشكوك قبل أّي عملیة مالیة تُجرى على األسھم. •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

  مؤسسة أخرى قد یكون بحوزتنا معلومات تفضیلیة عنھا في لحظة العملیة، أو بیعھا.أو أيّ  Cegedimشراء أسھم  •

 أم في داخلھا. Cegedimالكشف عن ھذه المعلومات التفضیلیة ألّيٍ كان في خارج  •

 

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة
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  ما الذي نقصده تحدیداً بعبارة "المعلومات التفضیلیة"؟

مات التفضیلیة" معلومات یحددھا القانون. وھي المعلومات التي ال تزال لم تصبح علنیة، التي یُحتَمل بأن یستغلّھا أّي "المعلو 
، وبأعمالھا، وبعمالئھا، Cegedimمستثمر منطقي أساساً لقراراتھ االستثماریة. قد تتعلّق "المعلومات التفضیلیة" بمجموعة 

. تضم المعلومات التي یمكن أن تُعَّد تفضیلیة على سبیل المثال Cegedimمعھا مجموعة  وبموّردیھا، وبأّي مؤسسة تتواصل
ال الحصر: النتائج المالیة، ومشروعات الحیازة أو إلغاء االستثمار، وإطالق منتج جدید أو خدمة جدیدة، وخسارة سوق مھم أو 

 كسبھ، والدعاوى القضائیة.

حیازة مؤسسة أخرى. یبدو لي إذاً أنھا اللحظة المثالیة لشراء أسھم في إحدى المؤسستین، أو حتى في على وشك  Cegedimعلمت للتّو بأّن 
 كلتاھما، كون قیمتھما سترتفع بال أدنى شّك بعد إعالن الخبر. ھل یمكن لي فعل ذلك؟

 

على أنك "من الداخل"؛ لذا علیك عدم شراء أّي  ، سیكون من المحتمل جداً النظر إلیكCegedimال، ال یمكن لك فعل ذلك. بصفتك موظفاً في  
 أو الشركة األخرى وال بیعھا طالما أن ھذه العملیة لم تصبح علنیة. Cegedimمن أسھم 

 التي في خالل استراحة الغداء، سمعت بعض الزمالء الجالسین إلى مائدة قریبة من مائدتي، یتحّدثون عن ازدیاد أرباح مؤسستنا في الفصل األخیر
قبل أن یصبح الخبر علنیاً كي أعید بیعھا الحقاً وأحقق  Cegedimسیُعلَن عنھا علناً بعد یومین. دفعتني ھذه المعلومات إلى التفكیر في شراء أسھم 

 بعض األرباح. ھل یمكن لي فعل ذلك؟

 

، طالما أن ھذه المعلومات Cegedimعن شراء أسھم  ال، كما شرحنا أعاله، فإن حیازة ھذه المعلومات یعني أنك "من الداخل"، وبالتالي یمنعك 
 لم تصبح علنیة.

" على شریكة حیاتي بأنھ قد تحرتقابنفسي بداعي المعلومات التفضیلیة التي بحوزتي. لكن ماذا لو " Cegedimأفھم أنھ ال یمكن لي شراء أسھم 
 مقبوالً؟ في ھذه الفترة؟ عل قد یكون ذلك Cegedimیكون من الصائب شراء أسھم 

 

ات ال، فاألمر ال یختلف عن شرائھا بنفسك. فضالً عن ذلك، حتى لو لم تسمع شریكتك نصیحتك، فإن مجّرد مضاعفة الشائعة أمٌر مناٍف لألخالقی 
 وللقانون.

 ا

 

 

Let’s Talk )))) 

كتم األمر. بل ناقشھ مع مدیرك المباشر، أو مع إدارة العالقات العامة، أو مع مدیر الموارد إذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق بالتداول من الداخل، فال تمع من علیك التواصل؟ 
 كوك قد تساورك").البشریة، أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش معاً أّي ش
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 ، والسالمةالصحة، والنظافة
 

 أو لصالحھا ببیئة عمل سلیمة، وآمنة، وخالیة من الخطر. Cegedimیحّق ألّي شخص یعمل لدى 

 تعتمد السالمة في العمل على كل واحٍد منّا.

 

 األمور التي علینا فعلھا

 المتعلّقة بالنظافة الشخصیة، والصحة، والسالمة. Cegedimاالمتثال لتنظیمات  •

 لمعقولة كافةً للحفاظ على بیئة عمل آمنة وصحیة.اتخاذ االحتیاطات ا •

 الحرص على أّال تؤّدي أفعالنا إلى أّي خطر، سواًء أكان على أنفسنا أم على اآلخرین. •

 الحرص على أننا نعرف ما علینا فعلھ إذا وقع طارئ في مكان العمل. •

، حتى لو كان صغیراً، وبأّي سلوك، أو نصب، أو موقف قد یُشّكل بطبیعتھ إخالالً بسالمة بیئة إعالم المسؤول األمني في موقعنا أو مدیرنا المباشر على الفور بأّي حادث •
 عملنا.

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 تجاھل قواعد النظافة الشخصیة، والصحة، والسالمة في العمل. •

 

 

Let’s Talk )))) 

، أو مع مدیر الموارد مع مدیرك المباشرعلّق بالنظافة الشخصیة، والصحة، والسالمة، فال تكتم األمر. بل ناقش األمر إذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتمع من علیك التواصل؟ 
 كوك قد تساورك").البشریة، أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش معاً أّي ش

 

 

  

 احترام
 لالتزاماتنا كرّب عم
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 احترام األشخاص
 

وشركائھا جمیعاً، والحرص  Cegedimإلى الترویج لبیئة عمل مبنیة على احترام كل واحد لموظفي  Cegedimتسعى 
 على صونھا.

یضمن تقدیر المجموعة مواھب موظفیھا، وتنمیة حماستھم وأدائھم قدرتھا على االبتكار، والمنافسة، والحفاظ على صورتھا. لكٍلّ منّا 
 في معاملتھ باحترام وصون كرامتھ كإنسان. بوجھ التحدید، نحن نرفض التحّرش المعنوي والجنسي بمختلف أشكالھ. الحق

 

 األمور التي علینا فعلھا

لفلسفیة، أو المعتقدات الدینیة، أو ة وامنع أّي تمییز أو تحّرش ألسباب مرتبطة بالجنسانیة، أو اإلعاقة، أو الوضع العائلي، أو المیول الجنسیة، أو العمر، أو اآلراء السیاسی •
 األنشطة النقابیة، أو األصول العرقیة، أو االجتماعیة، أو الثقافیة، أو القومیة.

 أو مرّشح للعمل لدیھا بإنصاف. Cegedimمعاملة كل شخص یعمل لدى  •

ختیار، والوصول إلى التدریب، والراتب، والحمایة االجتماعیة، أو المرّشحین للعمل لدیھا على صعید اال Cegedimتفضیل تساوي الفرص لكل واحد من موظفي  •
 وإمكانیة االنتقال داخلیاً، والتقّدم المھني. المھارات، والخبرة، والكفاءة الشخصیة ھي األمور الوحیدة التي یجب وضعھا في الحسبان.

 ختلف أشكالھ، والترویج لھذا االلتزام.بتأمین مكان عمل خاٍل من التحّرش المعنوي أو الجنسي بم Cegedimدعم التزام  •

 .منع أّي تصّرف قد یمّس بكرامة الشخص، وبوجھ الخصوص أّي فعل تحّرش من أي شكٍل كان •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 السعي عن علم إلى جرح أحدھم، أو مضایقتھ، أو دفعھ إلى ارتكاب الخطأ. •

 ب.االستمرار في أّي سلوك یُقال لك بأنھ غیر مرغو •

 

Let’s Talk )))) 

، أو مع مدیر الموارد البشریة، أو تواصل مع مدیرك المباشرإذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق باحترام األشخاص، فال تكتم األمر. بل ناقش األمر مع من علیك التواصل؟ 
 فصل بعنوان "لنناقش معاً أّي شكوك قد تساورك").مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً ال

 

  

 احترام
 التزاماتنا كرّب عمل
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 العمل السیاسي والترابطي
 

 دفع أّي أموال لألحزاب أو المنظمات السیاسیة أو النقابیة. Cegedimتَنھي 

، طالما حقوق كل واحد من موظفیھا في المشاركة بصفة شخصیة بأنشطة سیاسیة، وأداء دور نشط في المجتمع Cegedimتحترم 
 یبقى من الواضح أنھ ال یمثل المؤسسة.

 

 األمور التي علینا فعلھا

 بأّي شكل من األشكال. Cegedimتمثیلنا لمؤسسة  عدمإذا شاركنا في أنشطة سیاسیة شخصیة، التعبیر بوضوح عن  •

أو خلق ارتباك بین مواقفنا السیاسیة الشخصیة  Cegedimمسؤولیاتنا في  إعالم مدیرنا المباشر إذا كان من الممكن لمشاركتنا في األنشطة السیاسیة أن تمنعنا عن إتمام •
 من ھذا المستند. 12 . طالع فصل "تضارب المصالح" على الصفحةCegedimومواقف 

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

) لتنفیذ أنشطة سیاسیة شخصیة أو Cegedimوغیرھا من أصول (بما في ذلك وقت عملنا، والھاتف، والورق، والبرید اإللكتروني،  Cegedimاستخدام موارد  •
 دعمھا.

 ممارسة السیاسة في مكان العمل. •

 تدعم أنشطتنا السیاسیة الشخصیة. Cegedimاإلیحاء بأن  •

 .Cegedimااللتزام بدعم األحزاب السیاسیة، أو السیاسیین، أو المرّشحین لالنتخابات مالیاً باسم  •

 الشركاء التجاریین على اإلسھام بھدایا، أو بأموال في مشروعات ترابطیة أو سیاسیة.إرغام الموظفین أو  •

 

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة مواطنة
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 ھل ھذا العمل أخالقي أم مناٍف لألخالق؟

  . ھل یمكن لي استخدام اآللة الناسخة لطباعة بعض المنشورات؟Cegedimأنا متطّوع لمساعدة مرّشح محلّي تبدو لي قیمھ مماثلة لقیم 

 لدعم أّي نشاط سیاسي مھما كان نوعھ. Cegedimّل وقت عملك وال أّي مورد آخر من موارد ال. ال تستغ 

  علّي مدیري المباشر بتقدیم ھبة لحملة ابنتھ في االنتخابات البلدیة. ھل ھذا األمر الئق؟ اقترح

 َعّد ضغطاً ال یمكن التسامح معھ.ال. حتى لو لم یفرض مدیرك ذلك، فإن ھذا الطلب، وإن كان عن حسن نیة، غیر الئق وقد یُ  

  .Cegedimأرید أن أترّشح لشغل منصب سیاسي في مدینتي. على ملصقات حملتي، أنوي ذكر إني أعمل لدى 

 لترشیحك. Cegedimھذا األمر غیر الئق ألنھ یكن النظر إلیھ على أنھ دعم باطني من جانب  

  السیاسیة في مكان العمل؟ ھل یمكن للموظفین مشاركة التزاماتھم وآرائھم

 حق كل واحد في المشاركة في أنشطة سیاسیة، لكن مكان العمل لیس المنبر المناسب لمناقشة المسائل السیاسیة. Cegedimتحترم  

 

 

Let’s Talk )))) 

، أو مع مدیر الموارد البشریة، مع مدیرك المباشر تكتم األمر. بل ناقش األمر إذا كانت تساورك أّي شكوك في ما یتعلّق باألنشطة السیاسیة والترابطیة، فالمع من علیك التواصل؟ 
 اورك").أو تواصل مع لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش معاً أّي شكوك قد تس
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 السیاسة البیئیة
 

 قصارى جھدھا للحّد من أثرھا البیئي.البیئة وتبذل Cegedimتحترم 

فكل  یكون لبعض األعمال الضروریة لتسلیم خدماتنا أثر مباشر في البیئة. لذا، تقع على كٍلّ منّا مسؤولیة الحّد من ھذا األثر عند اإلمكان.
 لفتة، مھما كانت صغیرة، مھمة في ھذا المجال.

 

 األمور التي علینا فعلھا

 جوء إلى حلول بدیلة أقل تلویثاً، من دون التضحیة بجودة الخدمة التي نقّدمھا للعمالء.الحّد من التنقّالت والل •

 توفیر الطاقة والماء. •

 

 األمور التي علینا عدم فعلھا

 عند إدارة أعمالنا الیومیة.في الحسبان البیئة  عدم أخد وضع •

 

 

Let’s Talk )))) 

، أو مع مدیر الموارد البشریة، أو تواصل مع مع مدیرك المباشرفي ما یتعلّق بالمسؤولیة البیئیة، فال تكتم األمر. بل ناقش األمر إذا كانت تساورك أّي شكوك مع من علیك التواصل؟ 
 لجنة األخالقیات؛ فجمیعھم قادرون على تقدیم المساعدة والدعم لك (طالع أیضاً الفصل بعنوان "لنناقش معاً أّي شكوك قد تساورك").

 

  

 احترام
 التزاماتنا كمؤسسة مواطنة
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 ملحق
 

 

 

 

 38………………..…………………………..األول: العالقات التجاریة مع أّي من الموّردین أو مقّدمي الخدمات الملحق 

 40……………………………….الملحق الثاني: النظام األوروبي العام لحمایة البیانات

 41………………………………………………………الملحق الثالث: تعلیمات متعلّقة بنشر المعلومات على الصحافة

 42…………………………………………………مات المتعلّقة بالمراسالت على مواقع التواصل االجتماعيالملحق الرابع: التعلی
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 الملحق األول

 العالقات التجاریة مع أّي من الموّردین أو مقدّمي الخدمات 
 دمات الرقمیة (أو مؤسسات خدمات المعلومات وھندستھا).في القسم المتبقّي من المستند، تعني عبارة "الموّرد" الموّردین ومقّدمي الخدمات، كما تشمل فئة الموّردین مؤسسات الخ

ر لمعرفة اسم الموظف الُمكلَّف بذلك في ال یجوز إال لعدد محدود من األشخاص الُمحدَّدین ضمن المجموعة بإقامة عالقات تجاریة مع الموّردین وبإدارتھا. تواصل مع مدیرك المباش
 مصلحتك.

 بقاً على استیفاء المبادئ الواردة أدناه بالحّد األدنى قبل الدخول في أّي عالقة تجاریة مع أّي موّرد:على الموظف الُمكلَّف بذلك الحرص مس

 مجمل أحكامھ. التحقق مّما إذا كان أّي إجراء شراء ینطبق على وضع الشراء الُمرتقَب. إذا كان الحال كذلك، فیجب تطبیق ھذا اإلجراء، كما ویجب تنفیذ •

 نافسة عند تنفیذ االستشارة، وطوال مدتھا، وعند القیام بالخیار األخیر.ضمان اإلنصاف في الم •

 من ھذا المستند. 12 الحرص على غیاب أّي تضارب مصالح شخصي. طالع فصل "تضارب المصالح" على الصفحة •

 جمع المعلومات التالیة قبل الدخول في عالقة تجاریة مع الموّردین أو مقّدمي الخدمات: •

أو المعلومات الموافقة لھ في فرنسا، والمعلومات  SIRENاالسم واسم العائلة، وتاریخ الوالدة ومكانھا، ومكان مزاولة العمل، ورقم  یین:للمقاولین الفرد •
 ودفع اشتراكاتھا؛ URSSAFالمالیة، والتحقق من التسجیل في 

(االسم، ورقم التسجیل،  Cegedimل المعلومات المتعلّقة بمؤسسة أو مستند موافق ألّي مؤسسة أجنبیة یضم مجم K-bisكشف  لألشخاص المعنویین: •
 والمقّر االجتماعي، وھویة المسؤول التنفیذي، وھویة المدیرین)، والمعلومات المالیة، ومالكي األسھم.

اریة حفظ مجمل العناصر التي أّدت إلى قرار الشراء الحرص على سّریة التبادالت وقابلیة تعقّب مجمل عملیة الشراء وحفظھا. على الموظف المسؤول عن العالقة التج •
 .supplier@cegedim.comضمن ملف خاص، وإرسال نسخة عنھ بالبرید اإللكتروني إلى لجنة األخالقیات على العنوان التالي: 

قة لعقد الشراء أو الطلب، فعلیھ إعالم مدیره المباشر باألمر كي یتّخذا معاً اإلجراءات إذا أدرك الموظف، في خالل العالقة التجاریة، أن المنتج الُمسلَّم أو أن الخدمات الُمقدَّمة غیر مواف
 الالزمة لجانب الموّرد لمعالجة ھذا النقص.

عالقة تجاریة أو االستمرار فیھا. في أّي یقضي بعض عوامل العالقات مع الموّردین توّخي الحذر، وتستدعي تحلیالً مالئماً، وربما طلب مساعدة لجنة األخالقیات قبل تأكید الدخول 
قة. التي قد تظھر عند إتمام إجراءات العنایة الواجبة قبل الدخول في أّي عالقة تجاریة مع أّي موّرد، أو في وقٍت الحق في خالل مجرى العال إشارات اإلنذارتُعَرف ھذه العوامل باسم 

. إّال أّن على الموظف، في وجود "إشارات اإلنذار" كتلك الواردة في ما یلي، التواصل مع لجنة التجاریة وال االستمرار فیھاال یُبِطل وجود إشارة إنذار بحّد ذاتھ الدخول في العالقة 
 ) لتأكید التصّرف الواجب تبنّیھ معاً.ethics-supplier@cegedim.comاألخالقیات (

 عمل، علیك التصّرف على الفور من خالل إشعار لجنة األخالقیات ببساطة.بالطبع، في حال وجود خطر یھدد سالمة األشخاص، أو الممتلكات، أو ال
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مؤشر إدراك الفساد على الموقع إذا كان الموّرد یشغّل أعمالھ من دولة تمثّل خطر فساد مرتفع أو خاضعة لعقوبات اقتصادیة دولیة. لتقییم الدولة، یمكن لك الرجوع إلى  •

 سماؤھا باللون األحمر.والنظر إلى الدول التي تظھر أ
 2016https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_ 

 إذا كانت سمعة الموّرد سیئة ونزاھتھ مشكوك فیھا، أو إذا كانت تتناولھ الشائعات. •

 ومات.إذا كان الموّرد ال یرید الكشف عن معلومات كاملة، أو إذا رفض الرّد على طلب المعل •

 إذا رفض الموّرد بند مكافحة الفساد. •

 إذا أوصى شخٌص یشغل منصباً في مؤسسة عامة الموظف بالموّرد. •

 إذا أشار الموّرد إلى ضرورة سداد األموال في شكل ھبات أو اشتراكات انتساب إلى حزب سیاسي. •

لفساد، أو إذا قال إنھ یعجز عن التصریح بأنھ لم ولن ینتھك قوانین مكافحة الفساد وتنظیماتھا إذا عبّر الموّرد عن قلقھ إزاء األسئلة المطروحة المرتبطة بتدابیر مكافحة ا •
 الساري، وال یمكن لھ ضمان ذلك.

مصرفي  رفیة إلى حسابإذا طلب الموّرد سداد األموال نقداً، أو على حساب طرف آخر، أو من خالل حوالة مالیة ذات طابع غیر طبیعي (على سبیل المثال، حوالة مص •
 أو مصرف موجود في دولة أخرى ال یمّت الموّرد بھا أّي صلة).

 زمة لتأمین الخدمات الُمقدَّمة.إذا كان الموّرد یحصل على مساعدة "وكالء فرعیین" أو مقاولین من الباطن خفیِّین، أو إذا بدا أنھ ال یتمتع بالمھارات أو الموارد الال •

 الر خارج الوالیات المتحدة األمیركیة.في حال تنفیذ العملیات المالیة بالدو •

 إذا بدا طلب دفع عمولة أو أتعاب مرتفعاً بصورة غیر معتادة وال تنسجم مع الخدمات الموافقة. •

 إذا كانت األتعاب أو المدفوعات مرتفعة بصورة غیر منطقیة عند طلب خدمة إضافیة. •
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الملحق الثاني
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 بنشر المعلومات على الصحافة الملحق الثالث: تعلیمات متعلّقة
 

أھمیة كبرى على صون صورتھا وسمعتھا، وبوجھ خاص في إطار استخدام الموظفین لوسائل التواصل  Cegedimتعلّق 
 االجتماعي على المستویین المھني أو الفردي.

 أو  YouTube(على سبیل المثال،  یشمل ذلك ما یلي: المدّونات اإللكترونیة، ومواقع "الویكي"، والمنتدیات، ومواقع المشاركة
Flickr ،ووسائل التواصل االجتماعي (على سبیل المثال ،(... ،Facebook  أو LinkedIn  أو Twitter تعتمد سمعة .(... ،

Cegedim عمالھا، أو منتجاتھا، على سلوك كل واحٍد منّا. ال یُسَمح إّال للموظفین المخّولین بالتواصل باسم المجموعة في ما یتعلّق بأ
أو شركائھا، أو موّردیھا، سواٌء أكان ذلك عبر وسائل اإلعالم التقلیدیة (الصحافة، ومواقع الویب، واإلذاعات، ...) أو وسائل التواصل 

 االجتماعي.

فحسب، بل  ، بما في ذلك في إطار حیاتھم الخصوصیة،Cegedimال یمكن ربط المجموعة بكل ما یصدر على لسان موظفیھا عن 
ً إلى مضاعفات سلبیة على سمعة المؤسسة وصورتھا. على الموظفین إذاً استخدام وسائل التواصل االجتماعي  إن ذلك قد یؤدي أیضا

 بمسؤولیة واحترام
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الملحق الرابع: التعلیمات المتعلّقة بالمراسالت على مواقع التواصل 
 االجتماعي

مركزیة وأن تخضع  Cegedimفي البورصة، من الضروري أن تكون المراسالت في مجموعة  Cegedim SAدراج مؤسسة نتیجةً إل
لعقوبات لو  Cegedimللرقابة؛ كما یجب أن تكون منسجمة مع المعلومات الرسمیة الواردة بوجھ التحدید في مستندھا المرجعي. قد تتعّرض 

 كانت إحدى مراسالتھا غیر الئقة.

 

في قلب المجموعة في ما یتعلّق بالمراسالت الُمرَسلة إلى وسائل اإلعالم مھما كان نوعھا (مواقع الویب، والصحافة لذا، یجب احترام قواعد معیّنة 
 ازات، والنتائج، ...).المطبوعة، والتلفزیون، واإلذاعة، ...) وبوجھ التحدید في ما یتعلّق بالمعلومات االستراتیجیة (توقیع العقود، والشراكات، والحی

 فإنھ من الواجب احترام العملیة التالیة: إذاً، فإذا كنت ال تلجأ إلى خدمات إدارة العالقات العامة في المجموعة لتحریر البیانات الصحافیة ونشرھا،
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