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.المیكروباتمضاداتومقاومةالمعدیةاألمراضمكافحةمجالفي
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ً bioMérieuxتتسامحالو.شركتنا السلوكأوالفسادمعإطالقا
.األخالقيغیر

ً الوثیقةھذهلشكّ تُ  ً مرجعا منھاالغرضلویتمثمنا،واحدلكلأساسیا
سب،المناالوقتوفيالصحیحةالقراراتاتخاذعلىالمساعدةفي
ً تعقیداتھاتزدادالتيالمھنیةالبیئةھذهفي احترامویُعدّ .میوبعدیوما
ً والنزاھةباألخالقیاتااللتزامھذا ً أمرا جلأمنعملنافيحیویا
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.لدینا
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:الخاصة بناالسلوكقواعد
المنشأ واألھداف

نعملكیف
بمواصلةالجذورھذهلناوتسمح.جیلبعدجیالً نتوارثھاالتيالقیمإلىتستندكبیرةبسمعةشركتناتتمتع
.عملنامجالفيرواداً باعتبارناالنمو

ً األعمالأنشطةننفذأنیجبالریادیة،المكانةھذهعلىوللحفاظ القوانینواألخالقیةلمبادئناطبقا
.حالیاالقائمةالتنظیمیةواللوائح

صرفبالتیلزمانناالدوليوحضورناالمعدیةاألمراضمجالفيخبرتناأناإلدراكتمامندركونحن
وجمیعوالمساھمینوالعمالءالطبيوالمجتمعالمرضىخدمةإلىتسعىمسؤولةمواطنةكشركة

.bioMérieuxفيالمعنیین

.ملموسةبطریقةالمسؤولیةھذهأساسعلىنتصرففإننا،القواعدبھذهالتزامناخاللومن
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bioMérieuxفيالجمیععلىالسلوكقواعدتُطبق
فينوالمدیریوالمسؤولینالتابعةوالشركاتوالفروعالموظفینجمیععلىالقواعدتُطبّق

bioMérieux.الموّردینمیعجعلىالقواعدفيعنھاالُمعبّرالمبادئنفستطبیقإلىنسعىأنناكما
.الثالثةواألطرافوالموزعینوالعمالء

العالمیةالسلوكقواعداستخدام
فيوعةالمجمقیمإدماجعلىومساعدتناأعمالناإرشادفيالعالمیةالسلوكقواعدمنالغرضیتمثل
ً نقرأھاأنویجب.لغاتبعدةللجمھورمتوفرةالقواعدوھذه.الیومیةالمھنیةحیاتنا لفھمبعنایةجمیعا

.استفسارات/مخاوفوأأسئلةأيّ عنلإلجابةإلیھاواالستنادواحدكلمنالشركاتتوقعات

واعدقمحتوىعنمختلفةبلديفيبھاالمعمولالقواعدكانتلوماذا
للشركة؟السلوك

.تنطبقيالتھيالمحلیةالقوانینھذهفإنإضافیة،أوأسمىمعاییرالمحلیةالقوانینتتطلبعندما
غیر.یھاإلتعوداألسبقیةفإنأسمى،معاییرعلىتنصالقواعدھذهكانتذلك،منالعكسعلىوإذا،

یاتاألخالقبإدارةاالتصالیرجى،القواعدوالمحلیةالقوانینبینتعارضوجودحالةفيأنھ
."التواصلكیفیة"الفقرةفيمبینھوكماواالمتثال

القواعدانتھاك
لـلینممثباعتبارناأعمالنافيبھانسترشدأنیجببلورق،علىحبرمجردلیستالقواعدھذه

bioMérieux.یُسمحال ً موظف،كلمنویُتوقّع.للقانونمخالفأوأخالقيغیرسلوكبأيإطالقا
ً القواعدبھذهیلتزمأنالتنظیمي،الھیكلفيموقعھكانمھما ً التزاما تأدیبیةإجراءاتوستُطبق.تاما
سمحیأوانتھاكھاعلىیشجعأوالقواعدھذهینتھكموظفأيّ علىالعملمنالفصلحدإلىتصل
.بذلك
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السلوكبقواعدمسؤولیتنا فیما یتعلق
الجمیعمسؤولیة:واالمتثالاألخالقیات

مناقیإلىأعمالنااستنادضرورةعلىالتأكیدإلىواالمتثالاألخالقیاتبرنامجخاللمننھدف
تفاديننابإمكاسیكونواالمتثال،األخالقیاتبرنامججانبإلىالقواعدھذهتطبیقوبفضل.األساسیة

مناواحدكلعاتقعلىالقواعدبھذهالعملمسؤولیةوتقع.االمتثالعدمعنتنشأقدوخیمةعواقبأيّ 
.الشركةعلىمباشرتأثیرلھیكونالیوميعملناإطارفيبھنقومفما.bioMérieuxفي

واضیعالمحولاإلنترنتوعبرشخصیةإجباریةتدریبیةدوراتواالمتثالاألخالقیاتإدارةوتقدم
ستعرفأنكلضمانضروريالتدریبھذاأنكما.bioMérieuxلدىعملكنطاقفيبكالمتعلقة

كنتإذاأما.موظفیھاأوbioMérieuxبشركةاإلضرارشأنھامنالتيالمخاطروتتفادىتحددكیف
تدریبیةالالدوراتجمیعاأكملوقددارتكإتحتالموظفینجمیعأنمنالتأكدعنمسؤولفإنكمدیراً 
.الصلةذات

موظفعنادراصكانوإنحتىكبیراضررایُسبِّبُ قدللقانونالمخالفأواألخالقيغیرالسلوكإنّ 
حقاتومالكبیرةمالیةلغراماتالتعرضإلىاالمتثالعدمیؤديقدالمجاالت،منالعدیدوفي.واحد

.سمعتھاھيوأال:bioMérieuxأصولأھمأحدوتدمیرجنائیة

بالقواعدیتعلقفیماخاصةمسؤولیةالمدیرونیتحمل
یمالقنموذجشيءكلوقبلأوالً المدیرونیجسدأنوینبغي.األعلىمناألخالقیاتثقافةتبدأأنیجب

الموظفینلمدیروناویُشّجع.األخالقيوالسلوكمثالیةشخصیةقیادةخاللمنالقواعدھذهفيالمبین
.القراراتخاذأسسمنأساسكاتخاذھایتمبحیثوالقواعدالقیمھذهتطبیقعلى

ویجب.القسمنفسإدارةتحتبالموظفینیتعلقفیماواإلشرافالتنظیمعلىینمسؤولالمدیرینجمیع
دقسؤالأليّ إجابةإیجادعلىیساعدواوأنالقواعدعلىموظفیھماطالعمنالمدیرونیتأكدأن

ھا،ینتھكقدسلوكأيأوالقواعدبشأنجدیةاستفسارات/مخاوفوجودحالةوفي.الموظفونیطرحھ
.االمتثالواألخالقیاتإدارةأوإدارتھمإلىاالستفسارات/المخاوفھذهینقلواأنالمدیرینمنیُتوقّع

توعیةتشملوالتيالمدیرینمسؤولیةمعبالتزامنالقواعدھذهتطبیقعنمسؤوالالموظفیزالال
.بتطبیقھاالموظفینالتزامضمانوالقیمھذهعلىالموظفین

میة في السلوك العالقواعدیتحمل فریق االمتثال المحلي مسؤولیة تطبیق
bioMérieuxفروع 

فيمحليامتثالفریقأنشأناالسبب،ولھذا.فیھنعملالذيالمكانكانمھمااألخالقیةنائمبادتسري
علىالفرقھذهوتعمل.العملمكانفيواالمتثالاألخالقیاتقواعدرتطویبدعموكلفناهموقعكل

إدارةبالغإمسؤولیةتتولىكماالمحلیة،واإلجراءاتوالقوانینالشركةسیاساتوتطبیقفھمضمان
منشبكةلدیناذلك،علىوفضالً .االمتثالبشأنجدیةاستفسارات/مخاوفبأيّ واالمتثالاألخالقیات

.مواقعناجمیعمستوىعلىالبیاناتخصوصیةبحمایةالمكلفینالممثلین
اتناحیفيالمجموعةقیمإدماجعلىومساعدتناأعمالناإرشادفيالقواعدھذهمنالغرضویتمثل
.الیومیةالمھنیة

التواصلكیفیة
االنفتاحوھذا.راحةبكلاستفساراتھم/مخاوفھمنقلللموظفینتتیحمنفتحةثقافةbioMérieuxتُشّجع

.االمتثالبرنامجفعالیةلضمانضروري

قبعواإلىتؤديقدوبالتاليتصحیح،أوإبالغدونالمشكالتتبقىأنیمكنذلك،دونومن
فيموجودون"فأنتم.نحوأفضلعلىاالمتثالبرنامجتطبیقعلىلمساعدتناعلیكمنعتمدإننا.وخیمة
عنالتعبیرخاللومن.القواعدھذهمعتتماشىالالتياألفعاللمنعوضعأفضلوفي"المیدان

حلعلىكممساعدتبإمكانناسیكونمحتملة،مسألةأيّ ظھورعنداستفساراتكم/ومخاوفكمتساؤالتكم
.المشكالت

واالمتثالاألخالقیاتإدارة/بمسؤولأتصلكیف
البریدبرعواالمتثالاألخالقیاتبإدارةأومباشرةاإلقلیمياالمتثالبمسؤولاالتصالعلىنشجعك

بمسؤولاالتصالیمكنكما.Compliance_Officer@biomerieux.com:اإللكتروني
.PrivacyOfficer@biomerieux.com:اإللكترونيالبریدعنوانعلىالعالميالبیاناتحمایة

جدیة؟استفسارات/مخاوفلديّ كانتإذاأتحدثمنمع
أنینبغيالمثالي،الوضعوفي.عنھتبلغأنمنكنتوقعقواعدناینتھكأنھتعتقدسلوكاتالحظعندما

إلىھؤالءھاوسینقل،استفسارات/مخاوفبأيّ اإلداريالفریقفيآخرعضوأوالمباشرمدیركتبلغ
ً تجعلكالقدالظروفبعضأننعترفأنناغیر.الصلةذاتالجھات لمشكلةاعناإلبالغعندمرتاحا

اإلبالغأوواالمتثالاألخالقیاتإدارةمنمباشرةالمساعدةتطلبأنیمكنكوبالتالي،الطریقةبھذه
منبدالً سریةبطریقةاإلبالغعلىنشّجعككما.EthicsLineخاللمناستفساراتك/مخاوفكعن

.لنفسكبالمعلوماتاالحتفاظ
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أبلغ؟وكیفEthicsLineھيما
EthicsLineالعملعلىوالموظفیناإلدارةتساعدسریةإبالغأداةھي ً لالمسائمعالجةأجلمنمعا

تقدیریختلفأنویمكن.العملمكانفياألخرىالسیئةوالسلوكیاتواالحتیالبالفسادالمتعلقة
ً آخرإلىبلدمنEthicsLineاألداةباستخدامعنھالمبلَّغالموضوع .المحلیةللقوانینوفقا

ً استفساراتك/مخاوفكعنالتعبیریمكنكالبلدان،أغلبوفي .EthicsLineناأداتخاللمنبلغتكسریا
ً أواإلنترنتعبراإلبالغویمكن الشائعة،واألسئلةEthicsLineبشأنالمعلوماتمنلمزید.ھاتفیا
عنالتعبیر"ركناإلنترانت،فيواالمتثالاألخالقیاتصفحةعلىاالطالعیرجى

Expressing("االستفسارات/المخاوف Concerns(.

ما؟شيءعنأبلغتإذامشكلةفيسأقعھل
شكلأيّ أوبعقاأوانتقامأليّ حقیقیةاستفسارات/مخاوفعنیعبّرونالذینالموظفونیتعّرضلن

أوعقابأوانتقامأيّ یمارسبأنموقعھكانمھماموظفأليیُسمحوال.التحرشأشكالمنآخر
للمدیرینیمكنوال.نیةُحسنعناستفسارات/مخاوفعنتعبیرهبسببآخرموظفأيضدتحرش

صلة،الذاتالجھاتإلىوشكاواھماستفساراتھم/مخاوفھمنقلعنالموظفینثنياألحوالمنحالبأي
لجودةعالیة اننتج ونبیع منتجات .القانونیةالشؤونوإدارةالبشریةالمواردوقسمواالمتثالاألخالقیاتإدارة/مسؤولومنھا

الصحة العامةلتحسین 

السالمةوالجودةھدفنا
یُشّكلقدإنھلبفقط،ُمھّماشیئالیسالتفاصیلومراعاةالدقةفإنالعامة،بالصحةاألمریتعلقعندما
.بھنقومماصمیمفيیقعالعالجأوالتشخیصفيخطأوقوعومنع.والموتالحیاةبینالفارق

مجاالتجمیعوفي.علیھایعتمدونالذینأولئكلصحةضروریةالجودةعالیةمنتجاتنطّورإننا
.واضحةأولویاتٍ والجودةالسالمةمننجعللكيخاصةمسؤولیةنتحملنشاطنا،

علینا التفكیر أوالً 

.للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة والسیاسات واإلجراءات الداخلیةمتثلا•
.صنیععملیة التمن تطبیق معاییر الجودة العالیة في كل مرحلة من مراحلتأكد•
.متعلقة بعدم مطابقة المنتجاتاستفسارات/مخاوففوراً عن أيّ أبلغ•
لقة مسؤول الجودة عن شكاوى العمالء المتع/مصالح خدمة العمالء المحلیة وقسمأبلغ فوراً •

.  بمنتجاتنا الطبیة
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التعامل مع مقدمي الرعایة الصحیة
رعایةجودةتحسینفيالصحیةالرعایةمقدميمعbioMérieuxتعاملمناألساسيالغرضیتمثل

ً الصحیةالرعایةمقدموویؤدي.العامةوالصحةالمرضى ً دورا یقدمونأنھمكمامھمتنا،فيحاسما
 ً ً دعما .منتجاتنابالمرضىویساعدونالسریریة،االختباراتوتنفیذمنتجاتناتطویرفيقیّما

ً نعرضأالّ یجب غیرطریقةبعلیھالتأثیربقصدشيءأيلھنقدمأوصحیةرعایةمقدمأيّ علىأبدا
ً ھناكیكونأنویجب.توریدھاأوشرائھاأوبھاالتوصیةأومنتجاتناوصفإلىلدفعھالئقة دافعا

 ً الصحیةالرعایةقطاعأنتذّكر.الصحیةالرعایةمقدميمعتفاعالتناجمیعفيباألعمالمتعلقامشروعا
فيقبولةمتكونقدالتيبھاالمتعلقةالمجامالتأواألعمالفممارسات:صارمةتنظیمیةلقواعدیخضع

بدلیلنسترشدأنیجبكما.الصحیةالرعایةمقدميمعالتعاملعندمالئمةتكونالقدأخرى،قطاعات
AdvaMedمثل(القطاعفيبھاالمعمولالسلوكوقواعدالمحلیةوالسیاساتوالقواعدالفسادمنع

.مثالً والوجباتوالضیافةبالھدایایتعلقفیما)MedTechو

مقدمإلىناشركتمنللقیمةتحویلأيتسجیلیجبالبلدان،منالعدیدفيالساریةالقوانینبموجب
عدةبشأنتقاریرإعدادبالشفافیةالمتعلقةالقوانینھذهتتطلبوقد.بشأنھالحكومةوإبالغصحیةرعایة

عاتقناعلىوتقع.السفرونفقاتاألبحاثواتفاقیاتاالستشارةوأتعابوالوجباتالھدایاومنھامسائل،
.ھابالمعمولاإلجراءاتخاللمنبشأنھاالتقاریروإعدادالمدفوعاتمنالنوعھذاتسجیلمسؤولیة

علینا التفكیر أوالً 

بطریقةلیھعالتأثیربقصدشيءأيلھتقدمأوصحیةرعایةمقدمعلىأبداً تعرضال•
.توریدھاأوشرائھاأوبھاالتوصیةأومنتجاتناوصفإلىلدفعھالئقةغیر

ً نعملأننامنتأكد• وتسویقترویجبالمتعلقةالمحلیةالتنظیمیةواللوائحللقوانینطبقا
اتـدّونـموة،ـیـافـفـشـالنـیـوانـوقة،ـیـحـصـالةـیـارعـالمقدميلدىالمنتجات

ودلیل،)MedTechوAdvaMedلـثـم(اعـطـقـالفياـھـبولـمـعـمـالوكـلـسـال
.الفسادمنع

جمیعوسجلیةالصحالرعایةمقدميمعبتفاعالتناالمتعلقةالتجاریةالمبرراتَوثِّق•
ً المدفوعات .المالیةواإلجراءاتللسیاساتطبقا

والتسویقالترویج
القطاعفيالعمالءإعالمأنكما.لدیھمالمعالجینوالمرضىلعمالئناكبیرةمنافعمنتجاتناتُقّدم

ھذهتقدیمالضروريومن.المرضىاحتیاجاتتلبیةعلىیساعدھموخدماتنابمنتجاتناالصحي
.تاجونھایحالذینأولئكمتناولفيمنتجاتناوضععندونزیھةوشفافةدقیقةبطریقةالمعلومات

غیرأولدقیقةاغیرالتسویقیةالممارساتمنالمرضىتحميالتيالتنظیمیةاللوائحمنالعدیدوتوجد
أنیجبمنتجاتنا،بشأنالمعلوماتتقدیموعند.بصحتھمخطیرضررإلحاقشأنھامنالتيالنزیھة

عنالً فضالمفعول،الساریةالقطاعوقواعدالتنظیمیةواللوائحالقوانینجمیعاحتراممنتتأكد
.الداخلیةومعاییرنامساراتنا

أوالً علینا التفكیر

.استخدم فقط المواد الترویجیة أو التعلیمیة المعتمدة•
ون الحصول ال تُنشئ أبداً مواد ترویجیة بنفسك أو تُغیّر من محتوى المواد المعتمدة د•

.على الترخیص والموافقة
.ظیمیة المحلیةرّوج للمنتجات فقط ألغراض االستعمال المعتمدة محلیاً بناًء على اللوائح التن•
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للقواعدطبقاً التجارةنمارس 

الدولیةالتجارة
تنطبققدالدولیة،التجارةوفي.العالمأنحاءجمیعفيأعمالوشركاءعمالءbioMérieuxتملك

لىعالدولیةبالتجارةالمعنیونالموظفونیكونأنویجب.آخربلدفيتُبرممعامالتٍ علىمابلدقوانین
المقاطعةولوائحدیروالتصباالستیرادالمتعلقةوالقیودالتنظیمیةواللوائحالساریة،القوانینبجمیعدرایة

التعّرضإلىالقیودھذهمراعاةعدمیؤديوقد.لھایمتثلواوأنالحظروقوائمالجمركیةوالقوانین
.التصدیرأوباالستیرادالمتعلقةالمزایاوفقدانوجنائیة،مدنیةلعقوبات

التصدیرضوابط
."تصدیرالضوابط"بـإلیھایُشارتنظیمیةولوائحلقوانینآخرإلىبلدمنالمنتجاتنقلیخضع
.والبرمجیات)ةالفنیوالمھارةالبیانات(والتكنولوجیا)والموادالبضائع(السلعجمیعالقواعدھذهوتشمل

نتَجُ یُ بلدقوانینتحظرأوتُقیّدوقد.آخربلدإلىبلدمنالمنتجاتتصدیرإعادةالتصدیرضوابطتُقیّدكما
.وباتلعقالخاضعةالبلدانبعضإلىالمنتجھذاتصدیرإعادةأوتصدیرأومنتج،فیھینشأأو

أوالمنظماتأولبلدانابعضنحوالصادراتتَحظرُ أوتُقیّدتنظیمیةولوائحقوانینالبلدانأغلبتضع
أووادالمأوالمعارفإلىالوصولمنالمعنیةالجھاتمنعفيالقیودھذهمنالغرضویتمثل.األفراد

الجھات"وائمقبلدانعدةوتنشر.البیئةأوباألشخاصضررااستخدامھایُلحققدالتيالتكنولوجیا
bioMérieuxتلتزمأنویجبالمخدرات،مھربيأوإرھابیةمنظماتمثالً تشملالتي"المحظورة

.المحظورةالجھاتمعالتعاملعدممنالتأكدخاللمنالقوائمبھذه

الجمركیةوالقوانیناالستیرادلوائح
یخضعوبالتاليُمستْوَردمنتجبمثابةآخرإلىبلدمنیُنقلملموسغیرأوملموسمنتجأيّ یُعدُّ 

ةالالزمالمعقولةالعنایةنبذلأنیجبمستورداً،وباعتبارنا.الجمركیةوالقوانیناالستیرادللوائح
.المنشأوبلدوقیمتھاالمستْوَردةالمنتجاتجمیعتصنیفلتحدید

علینا التفكیر أوالً 

.  ذات الصلةافھم سیاسات وإجراءات الشركة المتعلقة بالتصدیر واالستیراد والقیود التجاریة•
. لى آخراحصل على جمیع التراخیص والتصاریح الضروریة قبل نقل أّي شيء من بلد إ•
ات التصدیر مثالً مستند-تأكد من صحة واكتمال وتوقیت أّي معلومات تُقّدم للحكومات •

.واالستیراد
.معالجةاستشر الخبراء الذین تُعیِّنھم الشركة بشأن أّي أسئلة أو أخطاء تحتاج إلى ال•

التعامل النزیھ مع جمیع شركاء األعمال
بالغأصلابةبمثاألعمالوشركاءالموّردینمنالمكّونةالعالمیةشبكتناأنّ نعتبر،bioMérieuxفي

مسؤولینلأعماوشركاءموّردینمعالمتبادلةالمنفعةعلىوقائمةقویةعالقاتعلىفالحفاظ.األھمیة
.العالمأنحاءجمیعفيللعمالءنقدمھاالتيالخدمةمنیتجزأالجزءھو

األخالقیاتمجالفياألعمالوشركاءالموردینمنتوقعاتنا
یمافالتزامنانفسلدیھمأعمالوشركاءموّردینمعتجاریةعالقاتبناءعلىجاھدیننعملنحن

ً معھانتعاملأطرافأيّ منونتوقع.األخالقیةاألعمالبممارساتیتعلق میثاقلاالمتثالتجاریا
.bioMérieuxلدىبھالمعمولالمسؤولةالمشتریات
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:وفي ھذا الصدد، نَتوقّع من الموّردین وشركاء األعمال ما یلي
.فیھاونیعملالتيالبلدانفيالساریةالتنظیمیةواللوائحالقوانینلجمیعاالمتثال•

.األشكالمنشكلبأيالفسادفيالمشاركةرفض•
.بعادھاواستالنزیھةللمنافسةالمنافیةالممارساتتجنب•
.الدولیةالتجارةقوانیناحترام•
.وسالمتھمموظفیھمبصحةیتعلقفیماالمسؤولیةتحّمل•
أيّ وبالبشر،واإلتجاراألطفال،عملحظرذلكویشملاألساسیة،اإلنسانحقوقاحترام•

.أخرىمھینةأوإنسانیةغیرأوقاسیةممارسات
.العمللقوانیناالمتثال•
.الجمعیاتتكوینفيالموظفینحریةاحترام•
ً التصّرف• .البیئةبحمایةالمتعلقةالدولیةوالقوانینللمعاییرطبقا

األعماللشركاءالمنصفةوالمعاملةالموّردیناختیار
رتھاوخبوخدماتھامنتجاتھاعرضفرصةلمنحھاالشركات،أنواعمختلفمعشراكاتإبرامإلىنسعى
أوھولالكأواألقلیاتأوللنساءالمملوكةوالشركاتالصغیرةالشركاتذلكویشمل.bioMérieuxعلى
والخدماتسلیمالتومتطلباتوالجودةالسعرعلىبناءً الموّردیناختیاروینبغي.الخاصةاالحتیاجاتذوي

.األخالقیةاألعمالوممارساتالبیئیةبالمسؤولیةالتزامھمإلىإضافةً والسمعة،والتنوع

علینا التفكیر أوالً 

.نَفّذ أنشطة األعمال بطریقة نزیھة وأمینة•
شركة اختر شركاء األعمال والموّردین بناًء على قدرتھم على تلبیة مصالح ال•

.وقیمھا واحتیاجاتھا، دون وجود أي تضارب في المصالح
خرین طبِّق سیاسات وإجراءات الشركة بشأن اختیار الموّردین وشركاء األعمال اآل•

.وإدارتھم
.  تأكد من فھم موّردینا لتوقعاتنا فیما یتعلق باألخالقیات•
لك قد اطلب إصالح الوضع إذا الحظت وجود مشكلة متعلقة باالمتثال، عِلماً أن ذ•

.  یصل إلى حد فسخ العقود

العادلةالمنافسةاحترام
.جیدةعةسمذاتاألعمالممارساتفیھتكونقطاعٍ تعزیزفينساھمأنالعلیامصلحتناتقتضي
تقدّمٍ لتحقیقطریقةأفضلباعتبارھاالحرةالمنافسةواإلقلیمیةالوطنیةاالقتصادیةالنظمأغلبوتُشّجع
بنانالمستھلكیثقةیعززبإنصافمنافسینامعالتعاملأنكما.المستھلكینلحیاةمنفعةعلىینطوي
.سھولةأكثرعملناویجعل

.عنيالمالبلدفيالساریةالقوانینبحسباألعمالمجالفيالسلوكیاتمنالعدیدحظرویمكن

علینا التفكیر أوالً 

تنظمتيالالمماثلةوالقوانیناالحتكارمكافحةقوانینینتھكعملأيعننمتنعأنیجب
:الحصرالالذكرسبیلعلىذلكویشمل.المنافسة

أومباشرلبشكسواءالمنافسین،بینفیماالسعرتحدیدیُعتبر:األسعارتحدید•
ً مباشر،غیر ً اً حظرالعملھذاویُحظراالحتكار،مكافحةلقوانینانتھاكا .باتا

فيسالتنافعدمعلىالمنافسونیتفقأنالقانونيمنلیس:واألسواقالعمالءاقتسام•
أساسعلىسواءاألسواق،القتساماتفاقیاتإبرامذلكویشملمعینة،تجاریةأعمال

ایتحدثوأالّ الموظفینعلىویجب.العمالءأوالمنتجاتمجموعةأوالجغرافیةالمنطقة
عْینأومنافسمنالتماسأوطلبأيّ بشأنأبداً یتفقواأو اقتسامأجلمنأكثرأوُموّزِ

.عمالءأومنتجاتأوجغرافیةمناطق
عنالمعلوماتتُجَمعأنبھوالمسموحالشائعمن:بالمنافسةالمتعلقةالمعلومات•

ً حظراً حظرتالعامةالتجاریةالقانونیةوالقواعدالمنافسةقوانینأنّ غیرالمنافسین، باتا
نزیھةیرغأوقانونیةغیرقنواتباستخدامبالمنافسةمتعلقةمعلوماتعلىالحصول

ملویعلدیھسابقموظفمنمنافٍس عنمعلوماتطلبأوالمعلوماتسرقةمثالً (
 ً ماتمعلوأيّ علىالحصولعدمینبغيذلك،علىوفضالً .)bioMérieuxلدىحالیا
ثالثالالطرفذلكمنصریحةموافقةدونبھااالحتفاظأوثالثبطرفخاصةسریة

.)علیھاموقّعإفصاحوعدمسریةاتفاقیةمثالً (
bioMérieuxمنتجاتبینمقارنةعقدالقانونيمنلیس:النزیھةغیراإلعالنات•

ھذهكانتإذااإلعالنیة،والحمالتالترویجألغراضالمماثلةالمنافسینومنتجات
.حقیقیةموضوعیةبیاناتأودراساتإلىمستندةغیرالمقارنة
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عدم التسامح مع الفساد
.النفوذاستغاللوالفسادعلىللقضاءالعالمیةالجھودفيمتكامالً دوراً لشركاتناالمماثلةالشركاتتؤدي

ً التصّرفھوالفساد باشر،مغیرأومباشرنحوعلىسواءاحتیالیة،أونزیھةغیربطریقةإرادیا
صبیقراراتخاذمقابلمشروعةغیرمبالغویتلقىسلطةلدیھالذيفالشخص.شخصيمكسبمقابل

ً الوصفھذاوینطبقالفسادفيمشاركشخصھوالمالدافعمصلحةفي فالفساد.الالمدافععلىأیضا
كما.االجتماعیةنىالبویقّوضاالبتكارویُؤذيعادلةغیرمنافسةویخلقاألعمالتنفیذتكالیفمنیزید
.قرالفتفاقمفيویساھممسارهعنویحّولھلالختاللویُعرضھاالقتصاديالنمویُعّطلأنھ

شخصعلىھرالظاأوالحقیقينفوذهشخصٌ یمارسُ عندمایقعالذيالفسادمننوعٌ النفوذاستغاللإن
آخر،خصشلصالحتفضیلیةمعاملةأومستحقةغیرامتیازاتعلىللحصولحكومیةھیئةفيیعمل
.أموالأومزایامقابل

ً أنشطتھابتنفیذbioMérieuxتلتزم ً ادوالفسالرشوةخاللمننزیھغیرتأثیرأيعنبعیدا وأیضا
ً االمتناعویجب.النفوذاستغالل كلبشسواءمشروعة،غیرأخرىمزایاأورشوةأيّ تقدیمعنتماما

.مستحقةغیرمزایاعلىالحصولبُغیةمباشر،غیرأومباشر
ً نتسامحالbioMérieuxفيإننا شركاءیلتزمأنینبغيذلك،علىوفضالً .الفسادمعإطالقا

وقد.وظفیناممننتوقعھاالتياالخالقیةالمعاییربنفس)والوكالءوالمتعاقدینالموزعینمثل(األعمال
غیروالعموالتالرشاوىمثلقیمةعلىینطويشيءأيعنعبارةالمشروعةغیرالمزایاتكون

نفقاتفعودالتسلیةوأنشطةوالھدایاالطاولةتحتمنوالدفعالقانونیةغیروالتخفیضاتالمشروعة
.السفر

السیاسات ذات الصلة
:یتضمن برنامج منع الفساد الذي وضعناه ما یلي

.دلیل منع الفساد•

.الثالثةللجھاتمبادئ تنفیذ األعمال•

.مسار اختیار الوسطاء والعمل معھم•

.جاریةیُتوقّع من جمیع الموظفین أن یطبقوا بعنایة برنامج منع الفساد في جمیع المعامالت الت

؟والسفروالضیافةالھدایاعنماذا
عمیلأليّ ،السفرأوالضیافةأوالھدایافیھابما،)مباشرةغیرأومباشرة(مزایاأيّ تقدیمیمكنكال
خاذالتنزیھةغیربطریقةعلیھالتأثیرمنھاالغرضیكونحكومي،مسؤولأو)محتملأوحالي(

قدیمتیحظرأوالبلدانمنعدیدفيالقانونویُقیّد.ذلكمنھایُفھمأنیمكنأوباألعمال،متعلققرار
مفصلةتبمعلوماالفسادمنعدلیلویزّودك.األشخاصلھؤالءالھدایاأوالتسلیةأنشطةأوالوجبات

.فیھالمتضمنةاإلرشاداتتطبیقوعلیكالموضوعھذاعن

ً تذّكر ةاألموربھاتُرىالتيالطریقةأندائما ً یبدوقدماشیئاتقدمأنیمكنإذ.ُمھّمِ روعمشغیركسبا
.للرشوةتقدیمكفياالشتباهمجردولوتتفادىأنویجب.نیتكعنالنظربصرف

علینا التفكیر أوالً 

سمحتوالأشكالھاكانتمھماالنفوذاستغاللأوالرشوةأوالفسادفيالمشاركةرفضا•
ً بھا .إطالقا

ومقدميالحكوماتمعالتعاملبشأنبھاالمعمولالداخلیةوالقواعدالقوانینجمیعاحترم•
.الفسادمنعدلیلفيمبینھوكماالصحیة،الرعایة

بالفسادعلقةالمتاألخالقیةبمعاییرنادرایةعلىمعھانتعاملالتيالثالثةالجھاتأنتأكد•
.بھاتلتزموأنھاوالرشوة

ودوجبشأناستفسارات/مخاوفأوسؤالأيّ واالمتثالاألخالقیاتإدارةإلىانقل•
.محتملفساد

ضمان النزاھة المالیة ومكافحة غسل األموال

17 16

بینومنوأمینة،دقیقةمالیةسجالتعلىللحفاظbioMérieuxبشركةاألشخاصمنالعدیدیثق
.والجمھوروالحكوماتالضریبیةوالسلطاتوالمساھمونالموظفونیوجدھؤالء

ً األصولحسبالتجاریةعملیاتناتسجیلمننتأكدأنیجب وقد.بھالالمعموالمحاسبةلقواعدطبقا
واللوائحانینالقوجانبإلىالمعاییرلھذهاالمتثالتضمنبطریقةالمالیةواإلجراءاتالسیاساتوضعنا

.الصلةذاتالتنظیمیة



التمویھإلىتھدفعملیةھواألموالوغسل.األموالغسلفيمشاركةأيّ bioMérieuxتحظر
تجارةأواإلرھابأوالفسادمثالً (اإلجرامیةاألنشطةمنالقادمةاألموالومصدرطبیعةعلى

ً الحقیقيمصدرھاتحدیدیكونأندونمشروعةتجارةوكأنھاتبدوبحیث،)المخدرات وینبغي.ُممكنا
المواردإبالغومحددة،بصفقةمعنیةمالیةمؤسسةأوالمنشأبلدبشأنتُكتشفمخالفةأيّ عنالتحري
بةمراقفریقالداخلیة،المراجعةفریقواالمتثال،األخالقیاتإدارةلمسؤومثالً (عنھاالداخلیة

.)الصادرات
علینا التفكیر أوالً 

ً اتبع السیاسات واإلجراءات المالیة المعمول بھا داخلی• .  ا

.دعةال تُدِخل أبداً أّي معلومات زائفة أو مضللة أو مخا•

م تقدیرات وتحلیالت ومعلومات نزیھة للممثلین ذوي الصلة لكي یتس• نى تحدید قیمة قَّدِ
.األصول والخصوم بالطریقة المالئمة

ي تأكد من أننا نعمل مع شركاء أعمال لدیھم الصفة القانونیة وال یشاركون ف•
.أنشطة إجرامیة

.الداخلیین والخارجیینمدققیناتعاون مع•
علق لتفادي أي مخططات احتیال من خارج الشركة، تَفحَّص دائماً أي طلٍب مت•

.بمعلومات حّساسة من خالل التأكد من مصدر الطلب

السجالتإدارة
حونعلىفیھاوالتصرفوحفظھادقیقةأعمالسجالتإنشاءخاللمنبالنزاھةالتزامنایتعزز
ویعتبر.بعنایةوحمایتھاإدارتھاوینبغيbioMérieuxفيقیّمةأصولھيالسجالتفھذه.مالئم
ً عمالً األصولحسبالسجالتحفظ .االمتثالأعمالمنُمِھما

األخرىالقانونیةواالتفاقیاتالعقود
ً المفعولوالنافذةالصالحةالقانونیةالوثائقتقدم ً دعما تحمیھاكماألعمال،اأھدافلتحقیقللشركةقویا
.الجسیمةواألخالقیةوالقانونیةالتجاریةالمخاطرمن

وقوعحالةفيباألعمالالمتعلقةالترتیباتإنفاذالصعبمنیكونقدالقانونیة،الوثائقدونمنو
ً باإلیراداتاالعترافالمستحیلمنحتىأوالصعبمنیكونقدكما.نزاعأوخالف قواعدللطبقا

.معاییرناتطبیقبشأنآخرطرفأيمساءلةأوالمحاسبیة،

مثلbioMérieuxلـالوسطاءیقدمھاالتيالوثائقإعدادبخدماتخاصةعنایةنوليأنیجب
أتعابحدَّدتُ أنوینبغي.والموزعینواألخصائیینوالوكالءوالمستشاریناالستشاریینالخبراء

حسبتُقیَّدَ أنیجبكماعادلة،بصورةالمقدمةالخدماتتوافقلكيبعنایةالمذكورةاألطراف
المساءلةضمانلواألخالقیاتباالمتثالالمتعلقةااللتزاماتتوثیقویجب.الشركةدفاترفياألصول

.الشركةمعاییراحترامبشأنالوسطاءلھؤالءالتامة

علینا التفكیر أوالً 

سواء(الثالثةواألطرافbioMérieuxبینااللتزاماتجمیعأنمنتأكد•
وثیقةيأأوشراءطلبیةأومكتوبةاتفاقیةخاللمنموثّقة)الشركاتأواألفراد
.صلةذاتأخرىقانونیة

ة تأكد من مراجعة المستندات القانونیة وخضوعھا للمصادقة والموافق•
ھا في النھائیة والتوقیع علیھا، طبقاً للعملیات واإلجراءات المعمول ب

.الشركة
تأكد من ذكر التزامات الشركة واألطراف الثالثة ذات الصلة بوضوح،•

.عندما یتعلق األمر باالمتثال واألخالقیات

وإتالفھاتسجالالحفظ
زمنیةلفترةسجالتالبعضحفظأعمالھاشركتنافیھاتنفذالتيالبلدانفيبھاالمعمولالقوانینتتطلب
ضوقد.محددة مالیةغراماتأولعقوباتالشركةَ والمحلیةالعالمیةللقواعداالمتثالعنالتخلفیُعّرِ

یةقانوندعاوىأيّ وجودحالةفيللغایةسيءوضعفيذلكیضعناقدكماأخرى،عقوباتأو
نتذّكرأنیجبذلك،علىوفضالً .)قانونیةلمراجعاتالخضوعأونزاعوجودعندمثالً (مستقبالً 

 ً أيّ عندفاعالعلىقادریننكونأنوعلیناعاتقناعلىتقعبالسجالتالمتعلقةالمسؤولیةأندائما
.نُِعدُّھاوثائق

علینا التفكیر أوالً 

ً بإتالفھاوقمالوثائقعلىحافظ• الداخلیةالسیاسةوالمحلیةالقانونیةللمتطلباتطبقا
.السجالتبمسكالمتعلقة

ر• ً سجلأيكانإذاجیدافَّكِ .)لكترونياإلالبریدمثل(كتابتھقبلضروریا
.عناصادرةوثیقةأيّ مسؤولیةتحملعلىمجبرینأنناتذّكر•
وتفادىالوقائعإلىوالمستندةالموضوعیةالمعلوماتسّجل•

.فیھاالمبالغأوالمضللةالمعلومات
وسائلمثال(الأمإلیھموجھاكانسواءالسجل،قارئبشأنفَّكر•

.)مساھمینأوحكومیةجھاتأواإلعالم
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البیانات بطریقة نضمن معالجة 
أخالقیة

احترام الخصوصیة وحمایة
البیانات الشخصیة

المتحدةاألممعنالصادراإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنمن12المادةبموجبأساسيحقالخصوصیةإنّ 
لوائحالبلدانمنالعدیدوضعتوقد.الشخصیةالبیاناتسریةعلىبالحفاظbioMérieuxوتلتزم1948في

رتدابیتتخذأنالشركاتمنالقوانینھذهوتتطلب.الشخصیةالمعلوماتاستخداملتقییدللغایةصارمةتنظیمیة
.وتوفرھاوسالمتھاالشخصیةالمعلوماتسریةلضمانكافیة

یاناتالبحمایةبقواعدااللتزامعلىالشخصیةالمعلوماتإلىالوصولیمكنھموظفأيّ یوافقأنیجب
ً عنھاویفصحویستخدمھاالشخصیةالمعلوماتیجمعوأنالشخصیة فيبھاولالمعمالداخلیةللقواعدطبقا

bioMérieuxالمحلیةوالقوانین.

ھویتھحدیدتیمكنأوالھویةمحددطبیعيبشخصمتعلقةمعلوماتأيّ "الشخصیةالبیانات"تعني
غیرأومباشربشكلسواءعلیھالتعّرفیمكنالذيالفردھوھویتھتحدیدالممكنوالشخص-

البدنیةبحالتھالمتعلقةالعواملمنأكثرأوواحدعاملأوالھویةرقمخاللمنمباشر
.االجتماعیةأوالثقافیةوھویتھواالقتصادیةوالعقلیةوالفیسیولوجیة

علینا التفكیر أوالً 

:یجب أن تتوفر الشروط التالیة فیما یخص البیانات

.  صحابھاتُعالَُج البیانات الشخصیة بطریقة قانونیة ومنصفة وشفافة إزاء أ•
حو تُجمع البیانات ألغراض محددة وصریحة ومشروعة وال تُعالج على ن•

.إضافي یخالف تلك األغراض
ري یجب أن تكون البیانات كافیة وذات صلة ومقتصرة على الحد األدنى الضرو•

").الحد األدنى من البیانات("لتحقیق األغراض التي تُعالج من أجلھا 
• ً .یجب أن تكون البیانات دقیقة وأن تخضع للتحدیث كلما كان ذلك ضروریا
ضروریة یجب حفظ البیانات بصیغة تتیح تحدید أصحابھا لمدة ال تتجاوز المدة ال•

.لتحقیق األغراض التي تُعالج البیانات الشخصیة من أجلھا
.یجب أن تضمن المعالجة تأمین البیانات الشخصیة بطریقة مالئمة•
تعلقة ال تُنقل البیانات من بلد إلى آخر إالّ بعد طلب مشورة قانونیة أو مشورة م•

.  باالمتثال

:عندما یُطلب ذلك، یجب أن تتوفر الشروط التالیة فیما یخص أصحاب البیانات

.إعالمھم بأّي عملیة معالجة تشمل بیاناتھم الشخصیة وأغراض ھذه العملیة•
.منحھم حق الوصول إلى بیاناتھم وتعدیلھا واالعتراض على معالجتھا•
إبالغ مسؤول حمایة البیانات العالمي بسرعة عن أي استخدام سيء أو فقدان•

.محتمل للبیانات الشخصیة

ألبحاثاالمتثال لألخالقیات البیولوجیة في ا
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.والطبیاالبیولوجتطّورعنالناشئةاألخالقیةالمسائلیدرستخصصھيالبیولوجیةاألخالقیات
وتلتزم.ھاأنواعبجمیعالسریریةاألوضاععنتنشأالتياألخالقیةالمسائللحلمساراتتُقّدموھي

bioMérieuxباألخالقیاتالمتعلقةاالعتباراتمراعاةخاللمنوالجمھوراألفرادصحةبحمایة
.والطبیةالبیولوجیةاألبحاثبدءقبلفائقةبعنایةالبیولوجیة
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المریضبیاناتحمایة
فيشخصیةبیاناتإلىbioMérieuxتصلأنیمكنالصحیة،الرعایةفيمختصةشركةانباعتبار
bioMérieuxوتلتزم.للغایةحساسةمعلوماتتُعدّ التي-المریضبیانات-الصحیةالرعایةسیاق

واإلفصاحاستخدامھابشأنالساریةالتنظیمیةللوائحواالمتثالللمریضالصحیةالمعلوماتبحمایة
الضمانرقمواالسمالحصر،الالمثالسبیلعلىومنھا،المریضلھویةالمحددةالبیاناتوتُعدُّ .عنھا

وال.محمیةصحیةمعلوماتبمثابةالطبي،السجلورقمالبریديوالرمزالھاتفورقماالجتماعي
التكالیفعودفالمریضبعالجالمتعلقةتلكغیرأخرىألغراضالمحمیةالصحیةالمعلوماتتُعالَج

الحدعلىمقتصراً المحمیةالصحیةالمعلوماتعناإلفصاحیكونأنویجب.الصحیةالرعایةوأعمال
للمعالجةالمنفذونالموظفونیلتزمأنیجبكما.بھالمسموحالغرضلتحقیقالضرورياألدنى

.وبیاناتھللمریضالمحمیةالصحیةالمعلوماتوسریةخصوصیةعلىبالحفاظ

علینا التفكیر أوالً 

• ً .تأكد من االلتزام بمعاییر األخالقیات البیولوجیة المعمول بھا دولیا
یِّناتھم قَّدم معلومات دقیقة للمرضى والمتطوعین فیما یخص طریقة استخدام ع•

.وبیاناتھم ألغراض البحث
وعلى سبیل المثال، یجب أالّ .حافظ على السریة فیما یتعلق بالمرضى والمتطّوعین•

ناتھم أو والسیّما من خالل عیّ (نستخدم أسماء األفراد الذین یشاركون في أبحاثنا 
.لتحدید ھویتھم) بیاناتھم

.قَّدم نتائج األبحاث طبقاً للمعاییر الدولیة•
باء ومقدمي تأكد من أن شركائنا في األبحاث، مثل المختصین في البیولوجیا واألط•

.العینات، یشاطروننا قیمنا

موظفینالرفاھیةنولي أھمیة بالغة

الموظفینتُجاهااللتزام
والمقتدرةَرةالُمبتكِ المواھبجذبإلىاإلنسانیة،والتقالیدالمستقبليالفكرذاتbioMérieuxتسعى

ً متنوعةبیئةفيللعملوتطویرھا ً مھنیا علجمیتتیحوآمنةشاملةعملبیئةبتشجیعونلتزم.وثقافیا
.قدراتھمكاملعنالتعبیرالموظفین

املعاإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنومنھاالدولیة،والمعاھداتبالقوانینbioMérieuxتلتزمكما
فيالمتحدةاألممعنالصادرةاإلنسانوحقوقالتجاریةاألعمالبشأنالتوجیھیةوالمبادئ1948
مبادرةوھي،2003منذالمتحدةلألممالعالمياالتفاقفيعضوbioMérieuxأنكما.2011
.مةالعولعنالناشئةللمشكالتالتصديفيمنھاالغرضیتمثلالمتحدة،األممبرعایةدولیة

الاألطفعملحظر(المتحدةلألممالتابعةالدولیةالعمللمنظمةاألساسیةبالمعاھداتنلتزمكما
احتراموالمرأة،حقوقواحترامالتنوع،وتعزیز،)...الجمعیاتتكوینحریةاحترامالقسري،والعمل
.الصحیةالرعایةعلىالحصولفيوالحقالطبیعیة،مواردھماستخدامفياألشخاصحقوق
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وآمنةصحیةعملبیئةعلىالحفاظ
ً لدینا لمنعمناسبةتدابیراتخاذمسؤولیةموظفكلویتحّمل.وآمنةصحیةعملبیئةفيالحقجمیعا

باتللمتطلاالمتثالذلكویشملآمنة،عملبیئةعلىالحفاظخاللمنباألشخاصالضررإلحاق
.بالسالمةالمتعلقةوالمتطلباتوالبیئیةالصحیة

واإلدمانالمواداستخدامإساءة
ً حظراً یُحظر.المخدراتمنوخالیةصحیةعملبیئةعلىبالحفاظbioMérieuxتلتزم أوحیازةباتا

ً الموصوفةاألدویةعداما(مادةاستخدام كونیولن.العملمكانفيخطروضعخلقشأنھامن)طبیا
یتعاطونالذینالموظفینعلىوینبغي.الكحولأوالمخدراتتعاطيعنالناتجالعجزمعتسامحھناك
ً موصوفةأدویة البشریةاردالمومسؤولیستشیرواأنالعمل،مكانفيمسؤولیاتھمعلىتؤثرقدطبیا

.الصلةذاتاإلرشاداتلتلقيالمحلي

لسیاساتإدمان،أواستخدامإساءةعلىتنطويقدموادمعیتعاملموظفأيیمتثلأنیجب
bioMérieuxمنعأجلمنوتخزینھاالموادھذهمعبالتعاملالمتعلقةالمحلیةالتنظیمیةواللوائح

.مشروعةغیرألغراضواستخدامھاتسریبھا

العملمكانفيالعنفمنع
ً موظفیھاbioMérieuxوتمنعواضحة،أولویةالموظفینسالمةتُعدُّ  ً منعا أوتھدیداتتوجیھمنباتا

ارإطفيشركتنامعیتعاملشخصأيأوالعملفيالزمیالتأوالزمالءضدعنفأعمالتنفیذ
ضدأوموظفعنصادرالعنفباستخدامتھدیدأوعنیفسلوكأيیُحظرالعملمكانوفي.األعمال
.موظف

مبنىوأكتبمإلىضارةمادةأوآخرخطیرشيءأوسالحأيجلبعنالموظفونیمتنعأنیجب
.العمل

علینا التفكیر أوالً 

.نَفّذ العمل بطریقة آمنة•
ر جیدا فیما تفعلھ، حتى ال تضع نفسك أو اآلخرین في خطر• . فَّكِ
ع للوائحاعرف واحترم القوانین وسیاسات الشركة المتعلقة بالمجاالت التي تخض•

.فیما یخص البیئة والسالمةالتنظیمیة
على تحسین الصحة المھنیة واألداء في مجال أو تساھلاعمل دون ھوادة•

.السالمة والبیئة
تأكد من التعامل بطریقة مالئمة مع أّي مواد قد تنطوي على إساءة •

.االستخدام أو اإلدمان
و أبلغ فوراً عن أّي ظروف خطرة وأّي ظروف أخرى متعلقة بالصحة أ•

.السالمة أو البیئة

احترام حقوق اإلنسان
التنوع ومنع التمییز والتحرش

.المؤھلینراداألفلجمیعمتساویةوالتطّورالتوظیففرصفیھاتكونبیئةبخلقbioMérieuxتلتزم
.لمستویاتاجمیععلىشركتناودعمبرعایةتحظىقوةنقطةموظفینایمیزالذيالتنوعویُعتبر
الذیناصواألشخالخاصةاالحتیاجاتذويلمساعدةمعقولةترتیباتوضعبالتنوعالتزامناویشمل
.اجتماعیةاحتیاجاتلدیھم

ً یستھدفالذيالسلوكbioMérieuxتحظر سبابألسلبیةبطریقةالموظفینمنفئةأوموظفا
الحالةوأالدیانةأوالوطنياألصلأواإلثنياألصلأوالِعرقأوالعمرأواالجتماعيبالنوعمتصلة

الوراثیةتالمعلوماأوالصحیةالحالةأواإلعاقةأوالجنسيالتعریفأوالجنسیةالمیولأواالجتماعیة
مثلالعملبعالقةالمتعلقةالجوانبجمیعتنفیذویجب.الساریةالقوانینتحمیھاأخرىخصائصأيأو

لخصائصلاعتبارأيدوناإلنھاء،أوالتخصصأواألجورأوالترقیةأوبالمھامالتكلیفأوالتوظیف
.سبقفیماالمذكورة

أيمعتتسامحوالالتحرش،أشكالمنشكلأيمنخالیةعملبیئةوتعززbioMérieuxتدعم
تتسامحولن.عدائیةأوترھیبیةبیئةخلقإلىیؤديقدالعملمكانفيمسيءأوعدوانيسلوك

التحرشbioMérieuxتحظروخصوصاً،.السببكانمھماشخصبأيالتحرشمعشركتنا
أولفظيسلوكوأيجنسیة،خدماتوطلبالمقبولة،غیرالجنسیةالتلمیحاتذلكویشملالجنسي،

.جنسيتمییزعلىینطويآخرجسدي

اإلنسانحقوق
بحقوقالمتعلقالدوليالقانونوتؤیدbioMérieuxتدعمالعالمي،االتفاقفيعضواناباعتبار

لقةالمتعالقوانینلجمیعشركتناوتمتثل.العملفياألطفالواستغاللالقسريالعملتدینكمااإلنسان،
.بالبشرواإلتجاربالعبودیة

علینا التفكیر أوالً 

مییزالتأبداً تمارسالو.والتنوعبالشمولیةbioMérieuxالتزاموعززادعم•
.شخصأيضدالتحرشأو

تأكد.رینآخموظفینضدالعنفباستخدامالتھدیدأوالعنفإلىأبداً تلجأال•
.العمللقوانینواالمتثالاألساسیةاإلنسانحقوقاحتراممن
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المصالحتضاربتجنب
ً نعملأنویجب.صوابھومانفعلنأbioMérieuxفيللغایةالمھممن ً معا بناءلضمانجمیعا

مصلحةأوعالقةأيتُعدُّ .الشخصیةالمصلحةإلىولیسالجدارةمبدأإلىقراراتھاتستندشركةٍ 
بمثابةباألعمال،یتعلقفیماومحایدمنصفقراراتخاذمنماموظفٍ منعشأنھامنشخصیة
.تجنبھاویجبمصالحتضارب

ً لھممباشرةغیرأومباشرةمنافعأيّ علىللحصولالعملمنصبالموظفونیستخدمأالّ یجب شخصیا
.موظفٍ لصالحbioMérieuxأمامُمتاحةفرصةأياستغاللذلكویشمل.أقاربھمأوألصدقائھمأو

أورسومأوإكرامیاتأوھدایاتلقيفيbioMérieuxلموظفيبالنسبةالمصالحتضاربیتمثل
أوموّردأيّ علیكیعرضھشيءأيتقبلأالّ وینبغي.الرمزیةالقیمةقیمتھاتتجاوزمبالغأوعموالت

.األعمالبشأنومحایدنزیھقراراتخاذمنیمنعكأنشأنھمنآخرأعمالشریكأوعمیل

أقاربأواءأصدقمععالقةعلىینطويوضعأيّ فياالستمراروأالقبولعدمالموظفینعلىینبغي
.موضوعیةأحكامإصدارعلىقدرتھمعلىالتأثیرشأنھامن

فيولیسباألعمالمتعلقةمشروعةألغراضفقطbioMérieuxوخدماتأمالكتُستخدمأنینبغي
.أخالقیةغیرأوللقانونمخالفةألغراضأبداً تُستخدمأالویجبما،لموظفالشخصیةالمصلحةسبیل
ریدالب(بالشركةالخاصةالمعلوماتتكنولوجیالمواردالشخصياالستخدامیتداخلأالینبغي

فھذه.شركةالقبلمنالمحددةالتكلفةیتجاوزوأالّ العملإنتاجیةمع)الھاتفاإلنترنت،اإللكتروني،
ً ویُحَظر.bioMérieuxملكیةضمنتقعاألدوات وأبالعمل،متعلقةغیرألغراضاستخدامھاتماما
یاسةسأيّ انتھاكإلىتؤديقدألغراضأوآخر،إلىحینمنالشخصياالستخداممثلأخرىألنشطة

.التحرشمكافحةسیاسةومنھاbioMérieuxسیاساتمن

.bioMérieuxفيماموظفٍ عملأداءعلىیؤثرقدالذيالخارجيالتوظیفتفاديالموظفینعلى
أوسلعاتشتريأوbioMérieuxلـصالحخدماتأوسلعاتوّردقدمنظمةأيّ الموظفیخدمأالّ یجب

.االمتثالمسؤولمنمسبقةموافقةدونتنافسھا،أوbioMérieuxمنخدمات

علینا التفكیر أوالً 

.المتعلقة بتضارب المصالح وطبقھاbioMérieuxافھم سیاسة •
.bioMérieuxتفادى األوضاع التي تتعارض فیھا المصالح الشخصیة مع مصالح •
أبلغ مدیرك أو إدارة األخالقیات واالمتثال عن أي تضارب محتمل •

.  للمصالح

بعنایةمجتمعنامع نتفاعل

البیئةحمایة
التزامھاعلىوفضالً .المجتمعتجاهالتزامھاالمستدامةالتنمیةخدمةفيbioMérieuxتفانيیعزز

.البیئياألثرمنقلیلللتومبادراتبرامجشركتناتنفذبالبیئة،المتعلقةالتنظیمیةواللوائحبالقوانین

علینا التفكیر أوالً 

لك ما یتعلق امتثل لجمیع القوانین واللوائح التنظیمیة البیئیة، بما في ذ•
.بالتراخیص والتسجیالت

تقلیللاعمل دون ھوادة على تطویر وتحسین نظام إدارة البیئة المطبق لدینا ل•
.البیئيمن األثر

طرا على المواد الكیمائیة والخطرة التي تُشّكل خصنّف وعّرف وأحسن إدارة •
ة البیئة من أجل ضمان التعامل معھا ونقلھا وتخزینھا وإعادة تدویرھا وإعاد

.استخدامھا والتخلص منھا بكل أمان
ھا واتخاذ ضع أنظمة داخلیة للكشف المبكر عن المخاطر البیئیة المحتملة وتقییم•

 ً .التدابیر الالزمة للتخفیف من حدتھا أو إزالتھا متى كان ذلك ممكنا
27 26
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دعم العمل الخیري والمسؤولیة االجتماعیة
قیمنامعبما یتماشى

ً والبشرالمرضىنضعفإننادولیاً،حضوراً ولدیناالعامةالصحةمجالفيرائدةشركةباعتبارنا ،جمیعا
.المبادراتمختلفدعمخاللمناالجتماعیةبمسؤولیتنانتمسكأنناكما.أنشطتناصمیمفي

Institutمنجزءاً وباعتبارھا Mérieux Group،فإنbioMérieuxالصحةبخدمةبشدةتلتزم
Fondationمؤسستيأعماللدعمالخیریةأنشطتناأغلبخّصصنو.العامة Mérieux

Fondationو Christophe et Rodolphe Mérieux.

ً bioMérieuxتدعم المشاریعوترتبط.وفروعمواقعالشركةتملكحیثُ البلدانفيمبادراتٍ أیضا
:التالیةبالمجاالتعادةً نختارھاالتي

المعدیة،األمراضومكافحة،المخبريالتشخیص:ومنھاخبرتھامجاالتأوشركتناأعمال•
.الوعائیةالقلبیةواألمراضوالسرطانات،المیكروبات،مضاداتومقاومة

فيالسیّماوالصحیة،الرعایةإتاحةفيوالمساھمةالعامةالصحةتحسینفيالمتمثلةشركتنامھام•
.الناشئةالبلدان

أمامجیدةمواطنةشركةصفةاكتسابمنbioMérieuxتُمكّنالتيللمشاریعاألولویةنعطي
دمتھابخمعترفمنظماتعنالصادرةوللطلباتوفروعھا،مواقعھاتوجدحیثُ المحلیةالمجتمعات

.العامللصالح

والالمتلقیة،الجھةمنتفضیلیةمعاملةأيتوقعدونلقیمنا،تجسیداً التطّوعسبیلعلىالھباتھذهتُقّدم
.تجاریةمزایاأومصالحمقابلمساھمةأيّ أبداً bioMérieuxتقدم

ً ارجع ً كانإذامالتحدیدالفسادمنعدلیلإرشاداتإلىدائما .عینةمخیریةمساھمةبتقدیممسموحا

علینا التفكیر أوالً 

.خارجیةأنشطةأيّ فيbioMérieuxتمثیلعندللقواعدامتثل•
ً تقدمال• ً تعدوالأبدا نیابةً أوشخصیةبصفةسواءما،لقضیةتبرعٍ بتقدیمأبدا

لصالحتجاریةمزایاعلىالحصولبغرض،bioMérieuxعن
bioMérieux.

أوحیةالصالرعایةمقدميمنطلبعلىبناءً تُقّدمالتيالتبرعاتأنتذّكر•
.خاصةلرقابةتخضعحكومیین،مسؤولین

.معینةخیریةمبادرةبدعمأعمالشریكأوموظفأيّ أبداً تُلزمال•

بعنایةنتواصل

التعامل مع المعلومات السریة
ھمالواإلوالتلفوالفقدانالسرقةمنالشركةأصولحمایةأجلمنجھدھمقصارىالموظفونیبذلأنیجب

وأورقیةأوشفھیةبصیغةكانتسواءللشركةالسریةالمعلوماتذلكویشمل.السيءواالستخداموالتبدید
:ومنھاعدیدةأموراالسریةالمعلوماتتشملأنویمكن.إلكترونیة

منتج،أيعتصنیأووتطویراالختراعبراءاتوطلباتباالبتكارالمتعلقةالمعلوماتجمیع•
تباراالخوبیاناتالتصنیعوبیاناتوعملیاتاألداءوإحصاءاتالرسوماتذلكفيبما

.والمواصفات
.)موظفینالسجالت(الشخصیةوالملفاتوالمزایااألجورومنھابالموظفین،المتعلقةالمعلوماتجمیع•
.ةالشركفيبھاالمعمولوالمعاییرالعملوتعلیماتواإلجراءاتالسیاسات•
.المنتجاتعنبالكشفالمتعلقةالزمنیةالجداول•
اموأحكوشروطواألسعاروالعمالءالشركةتقدمھاالتيوالخدماتالمنتجاتسوقبشأنالمعلومات•

وأنشطةموّردینابالمتعلقةالمعلوماتإلىإضافةً التسویق،وتكتیكاتواستراتیجیاتوالمبیعاتالعقود
.منافسینا

.بالشركةالمتعلقةللجمھورالمتاحةغیرالمالیةالمعلومات•
معفقاتالصذلكویشملالشركة،تبرمھاصفقاتبأيّ المتعلقةللجمھورالمتاحةغیرالمعلومات•

عنوالتخليواالستحواذالدمجعملیاتمعلوماتأووالبائعین،المالیةالخدماتومقدميالعمالء
.األصولملكیة
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فاألطراتوقّعأنیجبالشركة،خارجألطرافسریةمعلوماتعناإلفصاحالضروريمنكانإذا
يتُعفالالسرياإلفصاحاتفاقیةأنغیر.معلوماتأيّ مشاركةقبلالسرياإلفصاحاتفاقیةعلىالمعنیة

.عنھااإلفصاحالمرادالمعلوماتبشأنالقراراتخاذعندالواجبةالعنایةأخذمسؤولیةمنالموظفین

وجودأوالمعلوماتتبادلتوثیقعدمألنأحكامھانحترمأنیجبالسري،اإلفصاحاتفاقیةوجودعند
ضأوالحمایةمنالشركةمعلوماتیُجّردقدأخرىثغرات .ضالتعویدعاوىإلىالشركةیُعّرِ

علینا التفكیر أوالً  بباً شارك المعلومات السریة فقط مع الموظفین الداخلیین الذین لدیھم س•
.مشروعاً لالطالع علیھا

س لدیھم تفادى مناقشة أو عرض معلومات سریة حیثما یمكن أن یعرفھا أفراٌد لی•
.سبباً مشروعاً لالطالع علیھا

جیا امتثل لجمیع قواعد السالمة الداخلیة والخارجیة فیما یتعلق بتكنولو•
.المعلومات والدخول إلى الموقع

.فھاإتالتعامل مع ھذه المعلومات حسب األصول وال تسمح باستخدامھا استخداماً سیئاً أو•
تأكد من وجود اتفاقیات إفصاح سري ساریة والعمل بھا عندما یكون من •

.الضروري مناقشة معلومات سریة مع أطراف ثالثة
بواسطة أنظمتھا تبقى bioMérieuxكن واعیاً بأن البیانات التي تنتجھا •

ة المحلیة مملوكة لھا، باستثناء المعلومات المحمیة بموجب اللوائح التنظیمی
.المتعلقة بالخصوصیة

.رللخطسریة المعلومات الحّساسةیُعّرضأبلغ فوراً عن أي حادث قد•

المعلوماتلنظامالمالئماالستخدامضمان
تجعلالمتزایدةوأھمیتھ.bioMérieuxأصولمنجزءاً bioMérieuxفيالمعلوماتنظامیُعتبر

ً تكونأنیجبحمایتھأنكماالیومیة،أنشطتنالدعمضروریةً أداةمنھ .مناواحدلكلھدفا

ً المعلوماتلنظاممستخدمكلیكونأنیجب إلىتستندأنغيینبالتيمنھ،المتوقعةبالممارساتُمِلّما
.المعلوماتنظامتأمینفيفعالةمساھمةتقدیمأجلمنوذلكالسلیم،المنطق

علینا التفكیر أوالً 

ن رموز الدخول الخاصة بأنظمة المعلومات، ومنھا كلمات المرور والبطاق• ات أّمِ
.  والمفاتیح اإللكترونیة، وال تشارك أبداً المعلومات المتعلقة بھا

بشبكة bioMérieuxتكنولوجیا المعلومات الخاص بـ معداتأَْوِصل•
bioMérieuxو ال غیر، ما لم تكن ھناك تراخیص متعلقة بنظام المعلومات أ

.  في حالة استخدام طریقة االتصال عن بعد بموجب تراخیص أولیة
معلومات أو ُمقرَصنَة أو غیر معتمدة على أنظمةضارةتفادى تثبیت برمجیات•

.المجموعة الخاصة بشركتنا
ال تشارك أبداً في أي انتھاكات أمنیة أو عملیات لتعطیل مكونات أنظمة •

.المعلومات
، فقط إذا كانت bioMérieuxأرسل أو خّزن المعلومات السریة خارج شبكة •

.  الشبكات المستخدمة تمتثل لقواعد السریة
للمشاركة bioMérieuxال تستخدم أبداً أنظمة معلومات المجموعة الخاصة بـ •

ح التنظیمیة مشاركةً فعالةً في تقدیم أو نقل معلومات أو مواد بطریقة تنتھك اللوائ
.والقوانین المحلیة المعمول بھا في البلدان

.ال تترك أبداً حاسوبك المحمول ألي شخص دون حضورك ومراقبتك الشخصیة•
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علینا التفكیر أوالً 

.bioMérieuxاعمل على حمایة حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بـ •

.احترم سریة وحقوق األطراف الثالثة•

والتداولالداخلیةالمعلومات
.ستثمارباالمتعلققرارالتخاذللجمھورمتاحةغیرمعلوماتاستخدامعلىالداخلمنالتداولیعتمد
علىصلیحقدعلیھایعتمدالذيالشخصفإنآخرین،لمستثمرینمتوفرةغیرالمعلوماتھذهوألن
.السوقفيالمشاركینمنغیرهحسابعلىعادلةغیرمزایا

بورصة،الفيالمدرجةالشركةأسھمشراءومنھاشخصیةباستثماراتالقیاممنالموظفونیُمنعال
ً ذلكیُشّكلأالشریطة یجبأنھغیر.البورصةفيالتداولقواعدفیھابماالشركةلسیاساتانتھاكا

ُظرتحالتنظیمیةولوائحھاواألسھمالمالیةاألوراقسوققوانینبأنیُدركأنمناواحدكلعلى
متعلققراراتخاذأجلمنللجمھورمتاحةوغیرباألسعارمتعلقةحساسةمعلوماتاستخدام

.باالستثمار

تنشرھاولممباشرغیرأومباشربشكلbioMérieuxتخصمعلوماتھيالداخلیةالمعلومات
bioMérieuxعلىالتأثیرإلىعلیھاالجمھوراطالعیؤديوقدرسمي،إعالميبیانخاللمن

.ھمباألسالمرتبطةالمالیةاألدواتسعرعلىأوالبورصةفيالُمدَرجةالشركةأسھمأحدسعر

علینا التفكیر أوالً 
:امتثاالً لقوانین سوق األوراق المالیة، یجب أالّ 

علیھا تشتري أو تبیع أي أسھم بناًء على معلومات غیر متاحة للجمھور اطلعت•
.bioMérieuxمن خالل أنشطتك المھنیة في 

.تشارك ھذا النوع من المعلومات مع أّي شخص•
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الفكریةالملكیةحقوقاحترام
بشریةمواردbioMérieuxتخصصالمخبري،التشخیصمجالفيالریادیةمكانتناعلىللحفاظ
والمجاالتمالیةوالوالعلمیةالتقنیةالمجاالتفيمبتكرةوأفكاروعملیاتمنتجاتإلنشاءكبیرةومالیة

بعنایةحمایتھاویجبbioMérieuxفيقیّمةأصوالً المعلوماتھذهجمیعوتمثل.باألعمالالمتعلقة
.والقانونیةالمادیةالناحیتینمنفائقة

رونیة،اإللكتالبیاناتوتشفیرالمرور،كلماتحمایةمثلالتدابیرمنعدداالمادیةالحمایةتشمل
ً الورقیةالوثائقوتخزین عناالمتناعوالورقي،أواإللكترونيالبریدورعایةالغلق،محكمتخزینا
.عامةأماكنفيسریةمعلوماتأيّ مناقشة

لـالتجاریةاألسرارنطاقفيتدخلالتيالمعلوماتسریةعلىالحفاظالموظفینعلىیجب
bioMérieuxقةالمتعلالمعلوماتالتجاریةاألسرارتشملوقد.السريالطابعذاتوالمعلومات

.والتكنولوجیاوالمھارةوالمنتجاتوالعملیاتاألنظمةبتطویر

ً bioMérieuxموظفيجمیعیُمنع ً منعا لثثاطرفمنمستقاةمعلوماتأيعلىاالستحواذمنباتا
أوسریةاأنھعلىمعقولبشكلالمعلوماتتلكاعتباریمكنعندماالمھنیةألنشطتھمتأدیتھمأثناء

االختراعبراءاتذلكویشمل-ثالثبطرفخاصةفكریةملكیةحقوقأليّ سرقةأوانتھاكبمثابة
.التجاریةواألسرارالنطاقاتوأسماءالتجاریةوالعالماتالتألیفوحقوق
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ً رائدةشركةرناباعتبا تسجلعاماً،55منأكثرمنذالمخبريالتشخیصمجالفيعالمیا
bioMérieuxشبكةدعمبفضلبلداً 160منأكثروتخدمبلداً 44منأكثرفيحضورھا

بنسبةیوروملیار3.1بقیمةإیراداتالشركةحققت،2020عاموفي.الموّزعینمنواسعة
.%39تجاوزتدولیةمبیعات

دتحدالتي)والخدماتوالبرمجیاتوالمحالیلاألنظمة(التشخیصحلولbioMérieuxتقدم
وتُستخدم.المستھلكسالمةوضمانالمرضىصحةتحسینأجلمنوالعدوى،األمراضمصدر

ً منتجاتھا قةالدقیالحیةالكائناتعنللكشفتُستخدمأنھاكما.المعدیةاألمراضلتشخیصأساسا
.التجمیلومستحضراتوالصیدلةالغذائیةالزراعةقطاعاتفي

bioMérieux S.A. • 69280 Marcy l’Étoile • France
Tel.: +33 (0)4 78 87 20 00 • Fax: +33 (0)4 78 87 20 90

www.biomerieux.com

DIAGNOSTICS IS POWER
The power to fight infectious diseases
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