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قيم جلوبال كور – معلومات عامة
•

•

•

إننا في نموٍّ مستمر منذ أكثر من  20عاما ً في مختلف البلدان والثقافات وفي مجاالت األعمال المختلفة كذلك ،وقد
حققنا اآلن مستويات عالمية أكثر من أي وقت مضى .ما يوحدنا هو رؤيتنا وهدفنا المشترك :خلق مستقبل يستحق
الحياة .للمرضى .في جميع أنحاء العالم .وفي كل يوم.
في عام  2017تلقى مجلس إدارتنا تعليقات من قادة األعمال في مناطقنا وضمن مجاالت أعمالنا بأن توحيد القيم
العالمية أمر جوهري لتحقيق هذه الرؤية والعمل معا ً بنجاح .وعبر تطوير مجموعات القيم المختلفة في المؤسسة
حددنا اآلن مجموعة متناغمة من قيم جلوبال كور.
الهدف من قيم جلوبال كور هذه هو إمدادنا باإللهام والترابط والوحدة ،وتشجيعنا على التفكير والتصرف كشركة
واحدة .من شأن التعاون والمبادرة والمصداقية واالمتياز على المستوى العالمي أن يعززوا قدرتنا على االستمرار
في النمو وتطوير منتجاتنا وخدماتنا ،وأن يكون لنا تأثير فريد على صحة المرضى ورفاههم وقيادة فريزينيوس
ميديكال كير إلى مستقبل ناجح.

االمتياز

المصداقية

المبادرة

التعاون

قيم جلوبال كور – خارطة القيم

•

ً
وترجمة لرؤيتنا في عملنا اليومي .إذ تعكس قيم جلوبال كور لدينا ثقافة
بناء على قيمنا الحالية
لقد تم تطوير قيم جلوبال كور لدينا ً
مؤسستنا وكيفية إنجازنا لعملنا .إنها جزء من أخالقياتنا ومعايير سلوكنا المهني وتوجه سياساتنا وأنشطة أعمالنا كذلك.
االمتياز

المصداقية

المبادرة

التعاون

أي أننا ندفع باستمرار …
لتقديم الجودة والتقدم لقيادة
العمل إلى مستقبل باهر

أي أننا رفيق جدير …
بالثقة لمرضانا وشركائنا
وزمالئنا

أي أننا نجيد تولي زمام …
المبادرة إلحداث أثر في
عملنا

أي أننا نعرف كيفية …
العمل معا ً في مسعانا
المشترك لتحقيق أهدافنا
كشركة واحدة
الصدق واألمانة

اإلبداع والتطوير
االحترام والكرامة
الجودة
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مقدمة
رسالة من إدارة فريزنيوس ميديكال كري
نسعى كل يوم يف فريزنيوس ميديكال كري نحو االرتقاء بحياة املرىض
لدينا يف جميع أنحاء العامل من خالل االستعانة مبنتجات وخدمات
أفضل .ويتوقع املرىض والعمالء وامل ُس ِّد دون واملستثمرون والقامئون عىل
عملية التنظيم لدينا أن نقوم بأعاملنا املهنية بنزاهة ومبا يتوافق مع
القوانني واجبة التطبيق ،هذا فضالً عن أن نجاحنا املتواصل وسمعتنا
يقومان عىل التزامنا بالعمل مبا يحقق ذلك.
وتقع أعاملنا تحت تنظيم صارم وتخضع لعدد من القوانني والقواعد
واللوائح امل ُركَّبة .ونحن ملتزمون بتنمية أعاملنا مبا يتفق مع القوانني
واجبة التطبيق ،وما نتوقعه منك هو االلتزام بهذه املدونة وبجميع
املبادئ التوجيهية والسياسات اإلضافية لدى فريزنيوس ميديكال كري.
فعدم االلتزام قد يعرض فريزنيوس ميديكال كري وكل من له دور
يف ذلك التقصري إىل غرامات أو إلغاء للرتخيص أو أي من العقوبات
الصارمة األخرى .علينا أن نأخذ قضية االمتثال عىل محمل الجد كفريق
واحد وذلك من خالل صياغة مجموعة من املبادئ املوحدة والتوافق
عىل االلتزام بها.

WILLIAM VALLE

تحظر رشكتنا متا ًم ا أي متييز أو مضايقة أو عمليات انتقامية .نحن نسعى
نحو تحقيق مكان عمل آمن وصحي ومنتج للعاملني لدينا ولرشكائنا
التجاريني ممن يساعدونا يف تنفيذ ما نقوم به من عمليات تجارية.
وهي املبادئ التي تدخل يف تكوين مدونة قواعد األخالقيات والسلوك
املهني لدى فريزنيوس ميديكال كري (امل ُشار إليها الحقًا باسم "املدونة")
باإلضافة إىل املبادئ التوجيهية والسياسات لدى الرشكة .ونحن نتوقع
منك اإلملام بااللتزامات واملعايري املنصوص عليها يف املدونة وااللتزام بها
وكذلك جميع املبادئ التوجيهية والسياسات لدى فريزنيوس ميديكال
كري .وهناك مجموعة متنوعة من موارد التدريب سواء عىل مستويات
املؤسسة أو وحدة األعامل املهنية متوفرة ملساعدتك يف تحقيق هذا
الغرض.
ويجب أن يكون التزامنا بالقوانني واملبادئ التوجيهية والسياسات لدى
فريزنيوس ميديكال كري هو ما يو ِّجه جميع الجوانب الخاصة بأعاملنا
التجارية .وسوف يعتمد نجاحنا عىل املدى الطويل عىل كيفية تحقيقنا
لهذا الهدف .فإذا عملنا سويًا كفريق واحد ودعمنا بعضنا البعض يف
هذا املسعى ،فسوف نتمكن من أن نصبح األفضل يف مجالنا من حيث
الجودة الطبية واالمتثال التنظيمي واألداء املهني.

HARRY DE WIT

MICHAEL BROSNAN

RICE POWELL

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS

KENT WANZEK

DR. OLAF SCHERMEIER
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رسالتنا

الرؤية

تحقق فريزنيوس ميديكال كري املعايري املثىل يف مجال رعاية املرىض
من خالل التزامنا بتطوير منتجات وأمناط عالج مبتكرة .ويقوم املركز
الفريد الذي تحتله فريزنيوس ميديكال كري مع سنني من الخربة املهنية
واالبتكار املستمر .وبنا ًء عىل ذلك; فإن مساعي البحث والتطوير
لدينا ترتكز عىل املحافظة عىل التميز التقني والرسيري الالزم للخروج
حسنة .ويتحد موظفونا تحت االلتزام
مبنتجات مبتكرة وأمناط عالج ُم َّ
بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع تحقيق املامرسات الطبية
واملهنية املثىل واملستدامة يف مجال رعاية املرىض .كام أننا ملتزمون
باألمانة واالستقامة واالحرتام والنزاهة يف عالقات العمل والعالقات
املهنية التي تربطنا مبوظفينا وبرشكاء العمل.

هدفنا األسايس هو السعي نحو متهيد الطريق من أجل مستقبل أكرث
إرشاقًا ملرىض الغسيل الكلوي يف جميع أنحاء العامل كل يوم .فبفضل ما
لدينا من أساليب تقنية ومفاهيم عالجية مبتكرة ،أصبح لدى املرىض
املصابني بأمراض الكىل اآلن األمل والقدرة عىل التطلع إىل املستقبل
مبزيد من الثقة .فهي تبعث بداخلهم األمل يف مستقبل يتمتعون فيه
بأفضل جودة معيشية عىل اإلطالق .فنحن نستخدم الطلب املتزايد
عىل طرق الغسيل الكلوي الحديثة لصالحنا ونعمل بال كلل عىل دفع
عملية منو فريزنيوس ميديكال كري .وسوف نصب تركيزنا نحن وموظفينا
عىل السري عىل االسرتاتيجيات التي من شأنها أن متنحنا القدرة عىل
االحتفاظ بريادتنا التقنية .ومبا أننا رشكة ذات تكامل رأيس ،فنحن منتلك
القدرة عىل توفري منتجات وخدمات لجميع مراحل سلسلة اإلنتاج
املرتبطة بالغسيل الكلوي .أما املعايري املطبقة لدينا ،فهي أعىل املعايري
الطبية عىل اإلطالق .ذلك هو التزامنا تجاه مرضانا ورشكائنا يف منظومة
الرعاية الصحية وتجاه املستثمرين لدينا الذي يثقون يف أداء فريزنيوس
ميديكال كري املوثوق به ويف ما أمامها من مستقبل.
قيمنا األساسية
الجودة واألمانة واالستقامة
االبتكار والتطوير
االحرتام والنزاهة
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 Iبرنامج امتثال فريزنيوس ميديكال كري
وضعت فريزنيوس ميديكال كري (امل ُشار إليها الحقًا باسم "الرشكة")
برنامج امتثال ملساعدتك عىل اإلملام بالتزاماتك القانونية واألخالقية
والتنظيمية والوفاء بها .فاالمتثال هو مسؤولية الجميع وعملك لدى
فريزنيوس ميديكال كري واضطالعك بدور فيها يقوم عىل اتباعك
للمبادئ الواردة يف هذه املدونة وللمبادئ التوجيهية والسياسات ذات
الصلة لدى الرشكة .وإليك عدد من املصادر املتوفرة أمامك من ضمن
برنامج امتثال فريزنيوس ميديكال كري:

i

املبادئ التوجيهية والسياسات ذات الصلة باملامرسات املهنية
الصحيحة

 iiالتدريب عىل االمتثال
 iiiالطرق املتوفرة لإلبالغ عن القضايا املتعلقة باالمتثال بشكل
رسي
 ivمراجعات مراقبة التوافق مع املعايري القانونية ومعايري الرشكة.
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 IIقابلية االلتزام مبدونة قواعد األخالقيات والسلوك املهني
تنطبق مدونة قواعد األخالقيات والسلوك املهني لدى فريزنيوس
ميديكال كري (امل ُشار إليها الحقًا باسم "املدونة") بشكل عام عىل جميع
املسؤولني واملديرين واملوظفني والعاملني بالعقود والوكالء لدى رشكة
فريزنيوس ميديكال كري وعىل جميع الرشكات التابعة لها والتي تديرها
أو التي متتلك غالبية أسهمها بصورة مبارشة أو غري مبارشة وذلك يف
عملها يف أي مكان يف جميع أنحاء العامل .هذه املدونة ال يعتد بها كعقد
توظيف.
كام أن هذه املدونة ال ميكن أن تغطي جميع املواقف وال جميع
القوانني واللوائح املحلية واجبة التطبيق .فإذا ما تعارض قانون من
القوانني املحلية مع املدونة ،فسوف نلتزم مبا ينص عليه القانون املحيل.
أما يف جميع املواقف األخرى فإن هذه املدونة تنطبق عىل نشاطك
املهني التجاري .فإذا ما كانت األعراف املحلية عىل سبيل املثال تسمح
بأمر ما تحظره هذه املدونة ،فعليك حينها االلتزام باملدونة وعدم
االضطالع يف هذا األمر .إذا كنت يف حرية من أمرك فاطلب املساعدة.
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 IIIما نتوقعه وما عليك من مسؤوليات
أنت مسؤول عن:
i

الترصف بنزاهة وحامية سمعة الرشكة

 iiاحرص عىل قراءة هذه املدونة واستيعابها والعمل وفقها
جن ًب ا إىل جنب مع املبادئ التوجيهية والسياسات لدى الرشكة
باإلضافة إىل جميع االلتزامات القانونية والتنظيمية التي تنطبق
عىل ما عليك من مهام ،وخذ ما يلزم من إجراءات ملنع وقوع
االنتهاكات ،واحرص عىل التثبت مام لديك من شكوك حول
املامرسات املهنية من خالل املصادر الواردة يف هذه املدونة.
 iiiقم باإلبالغ عن أي انتهاك محقق أو مشتبه به للقانون أو
للمبادئ التوجيهية والسياسات لدى فريزنيوس ميديكال كري .يف
أغلب الحاالت يكون من الجيد أن تبدأ بالتح ُّدث إىل مرشفك،
إال أنه ميكنك التواصل مع مسؤول االمتثال املحيل أو اإلقليمي
لديك أو بإدارة االمتثال بالرشكة أو ميكنك اإلبالغ بشكل رسي
بدون الكشف عن هويتك من خالل خط إجراءات االمتثال
حسب الحاجة أو الرغبة ،إال أننا ننصح بتعريف نفسك من أجل
تسهيل عملية التواصل

 ivتعاون مع عمليات التحقيق املراجعة/املراقبة التي تجري عىل
اإلجراءات التي تقيم مدى التزام فريزنيوس ميديكال كري بهذه
املدونة وباملبادئ التوجيهية والسياسات ومن التزامها بأي
إجراءات تصحيحية تنتج عن تلك العمليات.
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بصفتك أحد املديرين أو املرشفني فأنت مسؤول أيضً ا عام ييل:
i

بث ثقافة االمتثال يف مواقع العمل لدينا والترصف كمثل
يحتذى به من خالل االمتثال بأعىل املعايري األخالقية

 iiتفعيل عملية اإلبالغ والتأكد من فهم األشخاص الذين يقومون
باإلبالغ للمعايري امل ُح َّددة يف هذه املدونة
 iiiتحديد أهداف األداء وتوقعاته مبا يتوافق مع هذه املدونة
ومع اإلرشادات التوجيهية والسياسات لدى الرشكة إىل جانب
االلتزامات التنظيمية
 ivتقديم اإلجراءات التصحيحية املناسبة يف حالة مخالفة هذه
املدونة أو اإلرشادات التوجيهية والسياسات لدى الرشكة
 vإنشاء بيئة تتميز بإمكانية طرح األسئلة ومعالجة القضايا
املرتبطة باالمتثال التي تطرأ يف األذهان مبا يف ذلك من خالل
الوفاء بااللتزامات املرتبطة باإلبالغ امل ُح َّددة أعاله

 viتأكد من عدم التسامح يف أي عمليات انتقامية تو َّجه إىل أي
شخص يبلغ بحسن نية عن انتهاك محتمل للقانون أو لهذه
املدونة أو للمبادئ التوجيهية أو للسياسات لدى الرشكة.
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 IVاملستندات الخاصة باالمتثال
تق ِّدم لك املستندات الخاصة باالمتثال ما تحتاج إليه من معلومات من
أجل تأدية مهامك بشكل قانوين وأخالقي .وتتكون املستندات الخاصة
باالمتثال لدينا مام ييل:

i

مدونة قواعد األخالقيات والسلوك املهني
تعالج هذه املدونة املفاهيم واملعايري العامة املرتبطة باالمتثال
وترسم خطوطًا عامة للسلوكيات املقبولة.

 iiاملبادئ التوجيهية والسياسات
أرست فريزنيوس ميديكال كري مبادئ توجيهية وسياسات من
أجل رسم املسار الذي يُح ِّد د لك الطريقة التي من خاللها ميكنك
التوفيق بني عملك وبني املبادئ العامة امل ُح َّددة يف هذه املدونة.
وقد تم تخصيص املبادئ التوجيهية والسياسات بحيث تناسب
العمليات الخاصة بكل بلدومبا يتوافق مع القوانني املحلية للبلد
التي تعمل بها.

طرح األسئلة والتعبري عام لديك من مخاوف
واإلبالغ عام يقع من أخطاء
تتوقع فريزنيوس ميديكال كري أن يكون النقاش مفتو ًحا يف القضايا
املتعلقة باالمتثال .أحيانًا ما يكون طرح األسئلة هو أفضل طريقة
لتحديد ما إن كان إجراء ما هو إجراء صحيح أم ال وللتأكد من االمتثال
بالقوانني واجبة التطبيق أو املبادئ التوجيهية والسياسات لدى
فريزنيوس ميديكال كري.

ومن أجل الوقاية من استمرار إساءة الترصف عىل اإلطالق وعىل
مستوى الرشكة ،عليك اإلبالغ عن أي نشاط ترى أنه يخالف القانون أو
ال يتوافق مع املبادئ التوجيهية أو السياسات لدى الرشكة باستخدام
العملية امل ُح َّددة يف هذه املدونة.

وإذا مل تكن متأك ًد ا مام إن كان اإلجراء املقرتح مناسب أم ال ،فتوقف
حتى تسأل وتتأكد من إمكانية الرشوع فيه.

كيف تستخدم املصادر الخاصة باالمتثال
إذا كنت يف شك مام يتعني عليك القيام به أو مام إن كان اإلجراء مناسبًا
أم ال ،فاتبع العملية التالية:
i

راجع املستندات الخاصة باالمتثال – املدونة واملبادئ
التوجيهية والسياسات لدى الرشكة.

 iiاسأل – تو َّج ه بالسؤال إىل مرشفك املبارش أو أي مدير آخر.
 iiiتواصل – تواصل مع مسؤول االمتثال املحيل أو اإلقليمي أو مع
إدارة االمتثال بالرشكة.
 ivاتصل – اتصل بخط إجراءات االمتثال إذا كان يزعجك استخدام
أي من الوسائل السابقة أو ترغب يف عدم الكشف عن هويتك.

ضع ما ييل يف االعتبار عند اتخاذ قرارات تتعلق بالنشاط التجاري:
i

هل يؤدي ذلك السلوك إىل تعزيز املعايري العالية الخاصة بنزاهة
األعامل ،أم أنا يف حرية من أمري فيام إن كان هذا السلوك
قانوين أم ال؟

 iiهل يتوافق ذلك السلوك مع هذه املدونة وما لدى الرشكة من
مبادئ توجيهية وسياسات واجبة التطبيق؟
 iiiهل سيرض ذلك السلوك بسمعة رشكة فريزنيوس ميديكال
كري عىل مستوى العامل؟
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 Vاملحافظة عىل األمتثال
هناك أربعة عنارص أساسية يف برنامج االمتثال لدينا تساعدنا عىل تحقيق االمتثال بشكل دائم:

 1التدريب

 2الدعم

تقدم فريزنيوس ميديكال كري مجموعة من الدورات التدريبية املختلفة
ملساعدتك عىل تأدية عملك بشكل صحيح .ويلزم خضوع جميع
العاملني لدينا للتدريب العام والذي يغطي جميع العنارص األساسية
يف برنامج امتثال رشكة فريزنيوس ميديكال كري .ويناقش التدريب هذه
املدونة ويق ِّد م معلومات حول القوانني واللوائح واجبة التطبيق يف
نشاطنا التجاري ويف البلد التي تعمل بها.

توفر إدارة االمتثال الدعم الالزم لجميع اإلدارات األخرى داخل رشكة
فريزنيوس ميديكال كري .ويتعني عليك االستفادة من هذا املصدر .إذا
كنت تواجه موقفًا قد يثري بعض التخوفات املتعلقة باالمتثال ،فنحن
ننصح بالتواصل مع إدارة االمتثال.

تتطلب العديد من الوظائف داخل رشكة فريزنيوس ميديكال كري (مثل
املبيعات والتسويق والفواتري والتعويضات وغريها) مزي ًدا من التدريب
ُتخصص .وسوف يتم إبالغك إذا ما كان املنصب الذي تعمل به يحتاج
امل ِّ
إىل ذلك التدريب اإلضايف.
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 3املراقبة واملراجعة والتحقيقات

 4خط إجراءات االمتثال

تراقب فريزنيوس ميديكال كري أنشطتها التجارية وتعمل عىل مراجعتها
للتأكد من التزام الرشكة بالقوانني واملبادئ التوجيهية والسياسات
الخاصة بالرشكة .وعند الوقوف عىل وجود انتهاكات محتملة لالمتثال،
فسوف نتخذ اإلجراءات املناسبة للتحقيق يف جميع ما يرد من بالغات
وللتأكد من مامرسة نشاطاتنا التجارية بشكل يتوافق مع جميع القوانني
واجبة التطبيق.

لديك العديد من السبل املتوفرة من أجل اإلبالغ عن أي سوء ترصف
محقق أو محتمل حتى تؤدي ما عليك من التزام مبوجب هذه املدونة
من إبالغ عن االنتهاكات املحتملة املتعلقة باالمتثال لرشكة فريزنيوس
ميديكال كري:

نعمل بال كلل عىل تطوير ما نبذل من جهود يف سبيل تحقيق االمتثال.
ويف حال وقوع حادثة ما ترتبط باالمتثال عىل الرغم من جميع الجهود
املبذولة ،فإننا نعمل عىل تقييم سياساتنا أو عملية التدريب من جديد
نتيجة لتلك األنشطة ونتأكد من تغيري جميع ما يلزم.

i

تواصل مع مسؤول االمتثال املحيل أو اإلقليمي أو مع إدارة
االمتثال بالرشكة

 iiإذا مل تحل تلك الوظائف الخاصة باالمتثال ما لديك من
مخاوف ،أو إذا كنت تشعر بعدم االرتياح مبناقشة ما لديك من
مخاوف متعلقة باالمتثال مع مرشفك أو ممثيل إدارة االمتثال،
فيمكنك االتصال عىل خط إجراءات االمتثال بكل أريحية وبدون
الكشف عن هويتك .ميكن الحصول عىل معلومات االتصال من
عىل الشبكة الداخلية بالرشكة كام سيتم توزيعها بوسائل أخرى
مناسبة.
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 VIتوقعات االمتثال/تداعيات عدم االمتثال
نتوقع منك السري عىل هذه املدونة وعىل املبادئ التوجيهية والسياسات
لدى رشكة فريزنيوس ميديكال كري .وسوف يؤخذ امتثالك بهذه املدونة
وباملبادئ التوجيهية والسياسات واجبة التطبيق عىل مهام عملك يف
االعتبار يف مراجعات األداء أو الرتقيات.

ويف حال مخالفتك للقانون أو لهذه املدونة أو للمبادئ التوجيهية أو
السياسات لدى فريزنيوس ميديكال كري ،فسوف تخضع إلجراء تأديبي
أو تصحيحي أو أي عواقب قانونية أخرى .وقد تتضمن اإلجراءات
التأديبية أو التصحيحية إسداء املشورة شفه ًيا أو الفصل عن العمل أو
أي إجراء آخر مناسب.
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أخالقياتنا ومبادئ سلوكياتنا املهنية
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 VIIنشاطنا التجاري
يعتمد نجاحنا عىل العالقات القوية التي تربطنا باملرىض واألطباء
والعاملني وجهات التنظيم والحكومات وجهات السداد الخاصة والعمالء
واملوردين .وتلتزم فريزنيوس ميديكال كري بتقديم الرعاية الرسيرية
األمثل للمرىض املتعاملني معها (أنظر العنرص  1أدناه) وبتصنيع
منتجات تتوافق مع املعايري التنظيمية (أنظر العنرص  2أدناه).

 1رعاية املرىض
 Aاملبادئ العامة
يجب أن تكون الرعاية الرسيرية متوافقة مع سياسة رشكة فريزنيوس
ومع أوامر الطبيب .نتوقع منك ما ييل عند التعامل مع املرىض
i

التحيل باألخالق واألدب واللباقة والكفاءة والرسعة

 iiأال تتحدث عن خدماتنا إال مبا تعرفه يقي ًنا أو مبا لديك عنه
معلومات كافية لتقديم الدعم
 iiiالتح ُّد ث بأمانة عن طبيعة خدماتنا وعن جودتها وعن األسعار
والرشوط التعاقدية وغري ذلك من املعلومات
 ivالتعامل مع جميع املرىض بوقار واحرتام
 vإرشاك املرىض وعائالتهم يف الخطط العالجية كلام اقتىض األمر
 viالرد عىل استفسارات املرىض وعائالتهم بكل دقة
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 viiإخطار أحد أعضاء إدارة املكان إذا مل تستطع اإلجابة عىل أي
استفسار من استفسارات املريض أو عائلته املتعلقة بالرعاية
امل ُق َّدمة له
 viiiاالستجابة لجميع املخاوف والشكاوى ومحاولة حلها برسعة
وبدقة
 ixالتنسيق مع األطباء للتأكد من معرفة املريض بخيارات العالج
املتوفرة

 Bمعلومات املريض الطبية
تتوافر معلومات املريض يف جميع أنحاء املؤسسة وذلك ألننا رشكة
رعاية طبية .يتعني إجراء عمليات التسجيل واإلدارة والنقل ملعلومات
املريض الطبية الخاصة وفقًا لقواعد حامية البيانات/الخصوصية املحلية
مع االهتامم بشكل خاص بالقواعد املحلية املتعلقة بالحصول عىل
موافقة املريض عىل إتاحة بياناته الطبية .وحامية خصوصية معلومات
املريض الطبية الخاصة هو التزام مهم يقع عىل عاتق جميع مزودي
خدمات الرعاية الصحية.
ال تقم أب ًد ا بالكشف عن معلومات املريض الخاصة ألي شخص غري
رصح له ليس له الحق قانونًا يف االطالع عىل هذه املعلومات سواء
ُم َّ
من داخل رشكة فريزنيوس ميديكال كري أو خارجها .كام يتعني االلتزام
الوثيق بهذا املبدأ عند نقل معلومات املريض الطبية الخاصة إلكرتون ًيا.
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 VIIنشاطنا التجاري
 Cال تؤثر عىل املرىض بشكل غري الئق عىل اإلطالق
يتعني عليك أال تق ِّد م "حوافز" أو مزايا أخرى غري الئقة لتحفيز املرىض
عىل اختيار عيادات فريزنيوس ميديكال كري أو منتجاتها عىل عيادات
املنافسني أو منتجاتهم .وقد تتضمن هذه "الحوافز" غري الالئقة ما ييل:
i

إعادة ما دفعه املريض من تكاليف النقل

 iiتنازل مستمر عن الخصومات والتأمني املشرتك بدون قرار
شخيص بوجود إعسار ما
 iiiخصومات عىل منتجات أخرى
 ivمزايا أخرى ذات قيمة
 vهدايا أو إغراءات أخرى ميكنها أن تؤثر عىل قرار املريض الختيار
إحدى عياداتنا أو منتجاتنا

 Dاحرتم العالقة بني الطبيب واملريض
علينا أن نحرتم وثاقة العالقة بني الطبيب واملريض .تجنب التدخل
بشكل غري مالئم يف عمل الطبيب أثناء مامرسته ملهمته مبا يف ذلك
تقديم املزايا واإلغراءات غري الالئقة.

 2الجودة واالبتكار
يقوم نشاطنا التجاري عىل الجودة والسالمة يف ما نوفره من خدمات
ومنتجات .يجب اتباع جميع اللوائح القانونية والداخلية املعنية
بالسالمة والجودة بشكل صارم .أنت مسؤول عن التأكد من االمتثال
بتلك املبادئ داخل نطاق مسؤوليات مهامك.
سالمة املريض من بني أولوياتنا .تقديم منتجات وخدمات ذات جودة
عالية ملرضانا هي مسؤولية الجميع داخل فريزنيوس ميديكال كري .ومن
بني العنارص املهمة يف سبيل تحسني جودة املنتجات والخدمات جمع
األحداث السلبية والشكاوى املتعلقة باملنتجات واستعراضها .وتستخدم
فريزنيوس ميديكال كري هذه املعلومات يف تقييم ما لدينا من منتجات
ملام بسياسة فريزنيوس ميديكال كري الخاصة
وخدمات .عليك أن تكون ً
باإلبالغ عن األحداث السلبية والشكاوى املتعلقة باملنتجات وتكون
مطل ًعا عليها ومطبقًا لها.
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 VIIIنزاهة الرشكة
 1مكافحة الفساد
 Aاالمتثال بقوانني ومبادئ مكافحة الفساد
ألننا رشكة عاملية ،علينا االمتثال بقوانني مكافحة الفساد الخاصة
مبختلف الواليات القضائية مبا يف ذلك قانون املامرسات األجنبية
الفاسدة األمرييك وقانون الرشوة يف اململكة املتحدة والقانون الجنايئ
األملاين وقوانني مكافحة الفساد يف جميع الدول التي نعمل بها.
نحن يف رشكة فريزنيوس ميديكال كري ال نتهاون يف أي شكل من أشكال
الفساد سواء كانت مبشاركة من أحد مسؤويل الرعاية الصحية أو
املسؤولني الحكوميني أو من طرف خاص أو سواء كان التعامل الذي
ينطوي عىل فساد يتضمن عمليات رشاء لعنارص أو خدمات أو بيعها
من جانب رشكة فريزنيوس ميديكال كري .نحن نتوقع منك أن تكون
قراراتك التجارية وطريقة أدائك لعملك قامئة عىل السعر والجودة
والخدمة امل ُق َّدمة.

ال تقدم أي يشء ينطوي عىل قيمة ما (مبا يف ذلك العنارص أو الخدمات
أو أي يشء آخر سواء يف شكل ميزة/مجاملة شخصية أو خالف ذلك) وال
الوعد به وال اعتامد تقدميه أو منحه ألي شخص من أجل ضامن تحقيق
ميزة غري مستحقة أو للحصول عىل عمل تجاري أو املحافظة عليه،
سواء بشكل مبارش أو غري مبارش من خالل أطراف خارجية .وباملثل ،ال
تطلب أي يشء ينطوي عىل قيمة ما أو تقبله أو تستلمه سواء بشكل
شخيص أو ألي شخص أو هيئة أخرى من أجل ضامن تحقيق ميزة غري
مستحقة أو التأثري عىل قراراتك التجارية.
وال تنس أن مجرد اإلحساس بوجود وقائع فساد ميكن أن يرض بسمعتنا
ويؤدي إىل تحقيقات تجريها الحكومة ،وبنا ًء عليه ،نحاول جاهدين أن
نتجنب تلك األمور حتى ولو مجرد األشياء التي تبدو يف ظاهرها فقط
أنها تنطوي عىل أفعال خاطئة.
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 Bمثال عىل أمناط السلوكيات املحظورة
فيام ييل بعض األمثلة عىل السلوكيات التي ميكن رؤيتها عىل أنها
سلوكيات تنطوي عىل فساد ،ومن ثم فهي محظورة متا ًما.

 iiمن خالل االستعانة بطرف ذي صلة (قريب أو شخص يعيش
معه املستلم يف نفس املنزل) ملنح يشء ما ينطوي عىل قيمة أو
قبوله

محظور عليك:

 iiiمنح أي يشء ينطوي عىل قيمة أو قبوله بنية أو توقع باستالم
يشء ما أو منحه يف املقابل

i

أن متنح يشء ما ذا قيمة أو تستلمه وتكون طبيعة تلك امليزة
أو قيمتها غري مقبولة وال مناسبة للحدث أو املوقف والظروف
الخاصة باملستلم .كام أنه غري مقبول بشكل خاص أن متنح ميزة
ما أو أي يشء ينطوي عىل قيام ُمعيَّنة أو تقبلها:
 aليس لها غرض تجاري واضح أو إذا كان هناك نشاط غري
تجاري يغلب عىل الغرض التجاري منها
 bبشكل متكرر بشدة حتى أنه ميكن أن يُرى ذلك املنح أو
القبول عىل أنه أمر ينطوي عىل إفراط
 cبشكل بعيد عن الشفافية وخاصة عند استخدام عنوان أو
حساب بنيك أو حساب بريد إلكرتوين خاص

 ivمنح أي يشء ينطوي عىل قيمة أو قبوله والذي ميكن أن يقيد
من موضوعية املستلم أو موضوعيتك أو اختياركام أو التأثري
عيل أي منهام أو التأثري عىل عملية صناعة القرار لصاحب
عمل املستلم (مبا يف ذلك الهيئات الحكومية واملستشفيات أو
الوزارات) أو لرشكة فريزنيوس ميديكال كري
 vمنح أي يشء ينطوي عىل قيمة ما ال يتم تسجيله بشكل دقيق
يف سجالت فريزنيوس ميديكال كري ودفاترها.
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 VIIIنزاهة الرشكة
 Cتحقق فريزنيوس ميديكال كري الشفافية فيام تجريه من أنشطة تجارية
غالبً ا ما تقع حاالت الفساد يف الرس .فقد يحاول األشخاص املشرتكون
يف أنشطة الفساد إخفاء أفعالهم والعمل بشكل رسي إلخفاء ترصفاتهم
الخاطئة .واإلجراء الف ّع ال للوقاية من حاالت الفساد ولتجنب الظهور
بشكل ينطوي عىل أنشطة فساد هو إجراء األنشطة التجارية بشكل
علني يتميز بالشفافية.
أحد العنارص األساسية يف سلوكيات األعامل التي تتسم بالشفافية هو
التوثيق الصحيح .تجنب الدخول يف أي اتفاقيات بدون التوثيق الكتايب
املناسب .فالتوثيق الكتايب له أهمية خاصة فيام يتصل باملسؤولني
الحكوميني ومسؤويل الرعاية الصحية الذين يتقلدون مناص ًبا متكنهم
من صناعة قرارات تجارية تؤثر عىل فريزنيوس ميديكال كري أو التأثري
عىل مسار تلك القرارات .ويف حال تقديم هؤالء األفراد لخدمات
لفريزنيوس ميديكال كري ،فإن الحاجة التجارية املرشوعة لتلك الخدمات
والسبب وراء اختيار هؤالء املسؤولني عن الرعاية الصحية أو املسؤولني
الحكوميني والخدمات املؤداة يجب أن تكون ُمس َّجلة دامئًا بشكل واضح
كتاب ًيا.

ميكن إخفاء مامرسات الفساد من خالل تعويض الرشكاء التجاريني
بشكل زائد .فعىل سبيل املثال ،قد يتقاىض أحد املوزعني عموالت
ضخمة غري منطقية أو قد يتلقى املتحدثون يف املؤمترات أو املستشارون
مكافآت مبالغ فيها مقابل خدماتهم .ونحن نتوقع منك االمتناع عن
الدخول يف مثل تلك االتفاقيات بالنيابة عن رشكة فريزنيوس ميديكال
كري إذا كنت يف شك مام إن كانت املكافآت املمنوحة للرشكاء التجاريني
مقبولة من الناحية التجارية أم ال .وأي مكافأة مننحها ألي من الرشكاء
التجاريني ال بد وأن تقوم عىل القيمة السوقية العادلة.
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 Dدعم البحث والتطوير واملؤمترات العلمية والتعليم
إنه ليصب يف صميم مصلحة فريزنيوس ميديكال كري أن تدعم ما ييل:
i

البحث والتطوير للمنتجات الدوائية واألجهزة الطبية
والتحسينات العالجية التي تصب يف مصلحة رشكة فريزنيوس
ميديكال كري املرشوعة

 iiمشاركة األطباء واملمرضني والعلامء وأطقم العمل لديهم يف
الفعاليات التي تقيمها فريزنيوس ميديكال كري أو األطراف
الخارجية التي تعزز من املعرفة العلمية أو التطور الطبي أو
تقديم رعاية صحية ف ّعالة
 iiiالفعاليات التدريبية والتعليمية التطويرية التي تستضيفها
أو تنظمها فريزنيوس ميديكال كري أو املؤسسات الطبية أو
منظمون آخرون مثل االتحادات أو مؤسسات رعاية املرىض أو
موظفوهم والتي تعزز من املعرفة العلمية أو التطور الطبي أو
تقديم رعاية صحية ف ّعالة

مهام ،فإن
عىل الرغم من أن األنشطة من هذا النوع تخدم غرضً ا ً
األنشطة غري الالئقة التي ترتبط بالبحث والتطوير واملؤمترات العلمية
والتعليم قد تكون لها آثا ًرا خطرية عىل جميع املشاركني وعىل رشكة
فريزنيوس ميديكال كري .وإذا كنت يف شك من أمرك ،فارجع إىل ما
لديك من مصادر خاصة باالمتثال.
 Eالتربعات واملساهامت
نلتزم يف فريزنيوس ميديكال كري بأن نكون مسؤولني كرشكة وأن ندعم
الدفع مبستوى الرعاية الصحية وباألعامل الخريية األخرى الجديرة
باالهتامم باالستعانة مبا لدينا من موارد .ونحن نق ِّد م التربعات الخريية
لألعامل الجديرة بذلك وخاصة املوجهة ملصلحة مرىض الكىل .كام أننا
نق ِّد م مساهامت للجمعيات الخريية ومنظامت املجتمع املدين التي توفر
الخدمات يف املجتمعات التي لنا فيها نشاطات تجارية .وليس الغرض
مام نق ِّد مه من تربعات ومساهامت هو الحصول عىل أعامل جديدة أو
املحافظة عىل القديم أو الحصول عىل ميزة تنافسية غري مستحقة.

28

 VIIIنزاهة الرشكة
دامئ ًا ما تتطلب التربعات واملساهامت موافقة مسبقة .ويجب أن تتم
جميع التربعات واملساهامت بشكل يتسم بالشفافية .لكل بلد إجراءاتها
عرب عن
الخاصة مبراجعة جميع التربعات امل ُق َّدمة .باإلضافة إىل ذلكِّ ،
مخاوفك بشأن أية تضارب محتمل يف املصالح أو بشأن االمتثال والتي
قد تنشأ من التربعات الخريية.

 2مكافحة غسيل األموال
يُ عرف غسيل األموال بشكل عام عىل أنه االنخراط يف صفقات مرتبطة
مبمتلكات تم االستحواذ عليها بشكل ينطوي عىل جرم وإنشاء عملية
تجارية الغرض منها التهرب من التعرض النكشاف الجرم املرتكب أو
االنخراط يف صفقة تعزز من ذلك السلوك املنطوي عىل جرم.
وتلتزم فريزنيوس ميديكال كري بالتوافق مع جميع القوانني والقواعد
واللوائح املعنية مبكافحة غسيل األموال واجبة التطبيق .ونحن نتخذ ما
يلزم من خطوات حتى تظل أعاملنا التي نجريها مع رشكائنا التجاريني
أصحاب السمعة الحسنة يف إطار أنشطة تجارية مرشوعة ذات متويل
مستمد من مصادر مرشوعة.

 3قوانني الحظر والعقوبات التجارية
تحظر القوانني واللوائح املعنية بالحظر التجاري بشكل عام عىل
الرشكات الواقعة يف دولة ُمع َّي نة أن متارس نشاطها التجاري يف دولة
أخرى ُمع َّي نة .وعىل النقيض ،هناك دول ما يف بعض األحيان قد تحظر
مبوجب القانون عىل الرشكات العاملة يف واليتها القضائية أن تعرتف
بإجراءات الحظر التي تضعها دولة أخرى .وقد تؤدي عمليات رشكة
فريزنيوس ميديكال كري الدولية إىل إثارة قضايا تنطوي تحت قوانني
العقوبات التجارية والحظر التجاري واجبة التطبيق .ومن ثم تراقب
رشكة فريزنيوس ميديكال كري إجراءات الحظر والعقوبات التجارية
تلك وتضع الضوابط الالزمة التي تتأكد من خاللها من التزامنا بتلك
اإلجراءات .برجاء التوجه لإلدارة القانونية مبا لديك من استفسارات
حول قابلية االلتزام بإجراءات الحظر أو العقوبات.
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 4التنافس بنزاهة
تق ِّد م فريزنيوس ميديكال كريمنتجات وخدمات مبتكرة بأسعار عادلة
كام أننا ال نشارك يف أي عمل مناهض للمنافسة وال نسمح بوقوع ذلك.
وعليك أال تسعى نحو تحقيق ميزة تنافسية لصالح فريزنيوس ميديكال
كري بشكل ينطوي عىل احتيال أو إخفاء أو تحريف لحقائق مادية أو
بطرق غري مرشوعة .وال تتهاون فريزنيوس ميديكال كري أب ًدا يف أي
عمليات رسقة ألرسار تجارية أو معلومات غري مطروحة عالنية .وعليك
رصح به ألي معلومات تقع تحت براءات
تجنب أي استخدام غري ُم َّ
االخرتاع أو حقوق الطبع والنرش أو الرسية أو الخصوصية.
الغرض من قوانني مكافحة االحتكار وغريها من القوانني التي تحكم
املنافسة هو السعي نحو حامية املنافسة من خالل حظر السلوكيات
التي تؤدي إىل انحدار تلك املنافسة أو إىل متييز غري ُم َّربر يف األسعار
أو التي ينتج عنها قوى أخرى مفتعلة محركة للسوق .وال تخلو بلد
تقريبً ا من قوانني حامية مكافحة االحتكار وغريها من القوانني التي
تحكم املنافسة وهي القوانني التي تنطبق عىل املامرسات عىل جميع
املستويات يف املؤسسة .وبشكل عام ،تتطلب قوانني حامية مكافحة
االحتكار وغريها من القوانني التي تحكم املنافسة من الرشكات أن
تتنافس بشكل فردي وليس باالشرتاك مع رشكات أخرى والدخول معها

يف اتفاقيات تقيد هذه املنافسة ،وهو ما يحظر أية إجراءات مشرتكة أو
محادثات غري رسمية أو اتفاقيات الغرض منها تقييد املنافسة أو التي
قد تؤدي إىل ذلك.
باإلضافة إىل ذلك ،قد تخضع الرشكات ذات املركز السوقي القوي ج ًدا
إىل مزيد من التدقيق واملراجعة ،وخاصة إذا كانت تواجه منافسة
عني  .وليس املركز السوقي القوي أمر غري سليم يف
شديدة يف سوق ُم َّ
حد ذاته ،بل مثل ذلك املركز السوقي قد يُساء استخدامه الستبعاد
املنافسني أو الستغالل العمالء .ورشكة فريزنيوس ميديكال كري بدورها ال
تسئ استخدام مركزها السوقي القوي يف تلك األسواق التي تتواجد فيها
بهذا الثقل.
إن عواقب انتهاك هذه القوانني وخيمة ،وعليك توخي الحذر بشكل
خاص يف اجتامعات االتحادات واملعارض التجارية لتجنب إبداء سلوك
ينطوي عىل مناهضة للتنافس .وإذا وجدت نفسك طرفًا يف نقاش
مريب ،فأعرب عام يدور يف ذهنك وأن ِه النقاش ثم أخطر اإلدارة
القانونية فو ًرا.
برجاء استشارة اإلدارة القانونية حول جميع ما لديك من استفسارات
بخصوص االلتزام بقوانني مكافحة االحتكار وقوانني املنافسة.
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 5العمالء واإلعالنات والرتويج
متتاز الطريقة التي تجري بها فريزنيوس ميديكال كري نشاطاتها التجارية
وتر ِّوج بها ملنتجاتها وخدماتها بالتنظيم عايل املستوى ،وذلك حيث
وضعت فريزنيوس ميديكال كري سياسات ُمح َّددة تضمن بها توافق
املامرسات التجارية وأنشطة التسويق والرتويج مع القوانني والقواعد
واللوائح واجبة التطبيق .ومن ثم يلزم مراجعة جميع املواد الرتويجية
املعنية مبنتجات فريزنيوس ميديكال كري وخدماتها واملوافقة عليها من
خالل سلسلة العمليات الصحيحة املناسبة لكل دولة .يتعني عليك وأنت
تتحدث عن منتجاتنا وخدماتنا أن

تقوم ميا ييل:
i

تحري الصدق والدقة وعدم التضليل عند وصف املنتجات
والخدمات

 iiتقديم وصف نزيه ومتوازن للمزايا واملخاطر
 iiiعدم اإلدالء بأي ترصيح ما مل تكن هناك معلومات رسيرية
تدعمه
 ivالتأكد من توافق جميع البيانات الرتويجية مع استخدامات
رصح بها من جانب الحكومة يف البلد التي
املنتج امل ُعت َمدة وامل ُ َّ
تعمل بها مع توافق محتواها وطريقة توزيعها مع القوانني
والقواعد واللوائح واجبة التطبيق.
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 6دفاتر وسجالت دقيقة
يجب أن تعكس جميع سجالت فريزنيوس ميديكال كري التجارية
الطبيعة الحقيقية للمعامالت أو النفقات ونطاقها الدقيق .كام يلزم
تسجيل األغراض الخاصة بجميع معامالت فريزنيوس ميديكال كري
بشكل دقيق وعىل نحو من الرسعة يف الحسابات الصحيحة ،ومياثلها
يف ذلك إنشاء التقارير التي تشمل أصول فريزنيوس ميديكال كري
وخصومها وإيراداتها ونفقاتها من حيث الرسعة والدقة .وعلينا أن
نحافظ عىل الضوابط املحاسبية الداخلية لضامن دقة السجالت
والحسابات املالية.
وعليك أن تحافظ عىل جميع السجالت الورقية واإللكرتونية بالشكل
الذي يتوافق مع كل ما هو واجب التطبيق من قوانني خاصة باالحتفاظ
بالبيانات وسياسات معنية بإدارة السجالت مبا يف ذلك فرتات االحتفاظ
املطبقة.

يتعني عليك أال:
i

تضطلع يف أية عمليات إنشاء أو تقديم أو اعتامد ألي سجالت
مزيفة أو غري دقيقة تتصل بنشاط فريزنيوس ميديكال كري
التجاري

 iiتحاول التحايل عىل سياسة فريزنيوس ميديكال كري أو الضوابط
التي ترسيها.
تنطبق هذه املحظورات حتى ولو كنت ترى يف السلوك الذي بدر من
جانبك فائدة محققة يف النهاية لفريزنيوس ميديكال كري.
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 7املامرسات املرتبطة بالفواتري
يجب أن تكون جميع الفواتري الخاصة باملنتجات والخدمات صحيحة
ودقيقة وكاملة ،كام يجب توافقها مع املتطلبات القانونية والتعاقدية
واجبة التطبيق .وال يجوز تقديم مطالبات إال مقابل الخدمات التي
تُطلب بالشكل الصحيح وامل ُق َّدمة فعليًا .كام يلزم توفري سجالت صحيحة
لغرض توثيق توافق جميع الخدمات مع تلك املعايري ،مبا يف ذلك توثيق
الرضورة الطبية وفقًا للمبادئ التوجيهية والسياسات لدى الرشكة.

 8االستجابة الصحيحة للطلبات الخاصة
باملعلومات
نحرص عىل االستجابة بالشكل الصحيح لجميع عمليات التدقيق
واملراجعات والتحقيقات الحكومية .ويف حال قابلك طلب من الحكومة
يقع خارج نطاق مسؤولياتك فتواصل فو ًرا مع مرشفك لتوجيهك إىل
يتعني القيام به .برجاء التواصل مع اإلدارة القانونية فور استالم أي
ما َّ
طلب غري الطلبات الروتينية من أي هيئة حكومية أو َمن ميثلها مثل
أوامر االستدعاء واملذكرات وطلبات عقد املقابالت.
ويف حال اعتقادك بوقوع عمليات إخفاء أو تحريف أو تزوير أو إتالف
ملستندات أو بيانات ما ،فيتعني عليك اإلبالغ عن ذلك فو ًرا إىل مسؤول
االمتثال املحيل أو اإلقليمي لديك أو إىل إدارة االمتثال بالرشكة أو إىل
اإلدارة القانونية أو اإلبالغ باستخدام خط إجراءات االمتثال لديك.
وإذا ما تواصلت معك أية جهة من جهات إنفاذ القانون خارج إطار
رشكة فريزنيوس ميديكال كري بخصوص الرشكة أو بخصوص عملك بها أو
بخصوص نشاطها ،فأخطر املجلس العام املسؤول يف منطقك ما مل تحظر
عليك تلك الجهة مبوجب القانون اإلبالغ عن عملية التواصل تلك.
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 9التواصل مع اإلعالم

 11األنشطة السياسية

يعد التواصل املكشوف والنزيه أحد الرشوط األساسية للحفاظ عىل
ثقة املرىض والعمالء وحاميل األسهم وأصحاب املصلحة .وليس يف
مقدور فريزنيوس ميديكال كري أن تضمن توافق عمليات التواصل
وانفتاحها ونزاهتها ما مل يتم املوافقة مسبقًا عىل الترصيحات الصادرة
أو املعلومات املرسلة إىل ا ٌإلعالم إما من إدارة العالقات العامة أو إدارة
العالقات مع املستثمرين .ويف حال استالمك لطلب من جهة إعالمية
بخصوص أية معلومات مرتبطة بفريزنيوس ميديكال كري ،برجاء إحالة
الطلب إىل مدير املرفق الذي تعمل به.

تتسم العمليات الخاصة بالقوانني واللوائح الجديدة التي لها تأثري عىل
مجاالت أعاملنا بالتعقيد والتنوع ،وسوف تحرص فريزنيوس ميديكال
كري عىل االلت زام بالقانون فيام يخص مشاركتها يف أي من تلك العمليات.
وجميع األنشطة التي تنظمها فريزنيوس ميديكال كري هي أنشطة
قانونية ونحن نشجع عىل املشاركة يف األنشطة التي ترعاها فريزنيوس.
باإلضافة إىل ذلك ،فإنه من األهمية مبكان أن تفصل نشاطاتك السياسية
بعي ًد ا عن أنشطة فريزنيوس ميديكال كري .ويف الوقت نفسه ال ترغب
فريزنيوس ميديكال كري يف التدخل يف أنشطتك السياسية طاملا

 10خصوصية البيانات
ال تقوم فريزنيوس ميديكال كري بعمليات التجميع واملعالجة
واالستخدام إال عىل البيانات الشخصية للمرىض والعاملني والعمالء
واملوردين وكل َم ن يقع عليه تأثري بشكل أو بآخر ،وذلك إىل الحد
الذي يسمح به القانون واجب التطبيق وكانت هناك رضورة لذلك
سواء أكانت رضورة تجارية أو رسيرية أو مرتبطة بالتوظيف .وتتعامل
فريزنيوس ميديكال كري مع جميع البيانات الشخصية باعتبارها بيانات
رسية ج ًدا وتعمل عىل حاميتها طبقًا للقانون واجب التطبيق .هذا
ويتوقع أيضً ا من موظفي فريزنيوس ميديكال كري اإلبالغ فو ًرا عن أي
حاالت فقدان أو رسقة أو تلف لألجهزة اململوكة للرشكة أو األجهزة التي
تحتوي عىل معلومات خاصة بالرشكة.

i

تحرص عىل التأكد من أن أنشطتك السياسية الشخصية ال ترتبط
فعليًا وال ضمنيً ا بعملك لدى فريزنيوس ميديكال كري وال مبهامك
لديها

 iiال تستخدم وقت عملك يف الرشكة وال ممتلكاتها وال معداتها يف
أنشطتك السياسية الشخصية التي ليس لها عالقة باألنشطة التي
تقوم فريزنيوس ميديكال كري عىل تنسيقها
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 IXالنزاهة الشخصية
 1تضارب املصالح
أنت مطالب بالترصف مبا يحقق املصلحة العظمى لرشكة فريزنيوس
ميديكال كري أثناء تأديتك لعملك ،وهو ما يتطلب منك تجنب الوقوع
يف أي تضارب للمصالح .ويحدث تضارب املصالح حني تتداخل مصالحك
الشخصية بشكل محقق أو محتمل بصورة منطقية مع مصالح رشكة
فريزنيوس ميديكال كري التجارية .ومن املتوقع منك أن تخطر مرشفك
بأي مصلحة شخصية قد ترض مبوضوعيتك أو مهنيتك أثناء أدائك
لعملك ،وخاصة فيام ييل:

i

يف حال كنت تعمل يف وظيفة أو عمل خاص ثانوي أو ترغب
يف ذلك وكانت تلك الوظيفة أو ذلك العمل له عالقة بنشاط
فريزنيوس ميديكال كري التجاري أو مرتبط بأي من موردي
فريزنيوس ميديكال كري أو عمالئها ،فعليك الكشف عن ما لديك
من خطط وطلب الحصول عىل إذن مسبق من إدارة املوارد
البرشية لديك ما مل يكن محظو ًرا.

 iiيف حال كنت أحد املوظفني يف املناصب ذات الصلة بعمليات
التوظيف أو اإلرشاف أو اإلدارة ،فعليك عدم توظيف أو إحالة
عمل ما إىل أحد أقربائك وال إىل زوجتك/زوجك وال إىل أي
شخص تعيش معه يف نفس املنزل ،وال املشاركة يف عملية
التوظيف أو إحالة األعامل ألي من هؤالء األشخاص .برجاء
الرجوع إىل إدارة املوارد البرشية لتوجيهك إىل ما يتعني القيام
به.
 iiiيف حال كانت املصلحة املالية أكرب من  %1من قيمة رأس املال
املستحق ألحد العمالء أو البائعني أو املوردين أو املنافسني،
يتعني الحصول عىل موافقة مسبقة من مرشفك.
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 2استغالل الفرص الخاصة بالرشكة يف تحقيق
مصلحة شخصية
جميع الفرص التجارية التي تتعرض لها أثناء اضطالعك بالشؤون
التجارية بالنيابة عن فريزنيوس ميديكال كري تعود إىل الرشكة وليست
لك.
يتعني عليك أال:
i

تستخدم املمتلكات واملعلومات الخاصة بفريزنيوس ميديكال
كري أو منصبك بها للتحصل عىل فائدة أو ميزة شخصية أو
لطرف خارجي

 iiتقيم نشاط تجاري منافس لفريزنيوس ميديكال كري ،أو تترصف
باعتبارك منافس لها أو تقيم نشاطك التجاري الخاص مبا يستغل
منصبك لدى فريزنيوس ميديكال كري
 iiiتسعى وراء أي فرص أو مشاريع عمل أو تشارك يف أي نشاط
قد ينتج عنه وجودك يف موقف تنافيس مع رشكة فريزنيوس
ميديكال كري أو قد مينحك أنت أو الغري القدرة عىل استغالل
فرصة تجارية تعود إىل فريزنيوس ميديكال كري

 3املضاربة من الداخل
أسهم فريزنيوس ميديكال كري مدرجة يف اثنني من بورصات التداول.
تحظر قوانني األوراق املالية واجبة التطبيق عىل فريزنيوس ميديكال كري
عىل الجميع ممن لديهم اطالع باملعلومات الداخلية للرشكة التداول
يف األوراق املالية الخاصة بهذه الرشكة .وتعني "املعلومات الداخلية"
املعلومات التي ال تتوافر للجمهور بشكل عام والتي من املتوقع منطق ًيا
إذا تم االطالع عليها أن تؤثر عىل اتخاذ قرارات االستثامر أو قد تؤثر
عىل سعر األوراق املالية للرشكة (سواء باالرتفاع أو االنخفاض) .وفيام
ييل أمثلة عىل هذه املعلومات الداخلية:
i

عمليات االستحواذ أو االندماج الكبرية/االسرتاتيجية امل ُخطَّط لها
أو عمليات إعادة الهيكلة أو رشاء أصول مادية أو بيعها

 iiالدخول يف عقود مع العمالء واملوردين أو إبرامها أو إنهاؤها
 iiiمخاطر اإلعسار
 ivالتوقعات التي تنحرف بشكل كبري عن النتائج املالية أو توقعات
السوق السابقة
 vتخلف كبار املقرتضني عن السداد
التغريات امل ُخطَّط لها يف مجلس اإلدارة أو مجلس اإلرشاف
vi
ُّ

38

 IXالنزاهة الشخصية
 viiتطوير منتجات جديدة
 viiiمنتجات جوهرية أو مسؤولية بيئية ،أو دعاوى قضائية ذات
أهمية كربى ،أو إجراءات إعادة الهيكلة والتي لها آثار جوهرية
عىل العمليات التجارية املستقبلية
 ixتغيريات يف اإلدارة العليا أو يف عضوية مجلس اإلدارة
قد يطرأ إىل علمك أثناء مزاولتك ملهامك اليومية لدى رشكة فريزنيوس
ميديكال كري أو بالنيابة عنها معلومات تتعلق بالرشكة أو حتى بأحد
رشكائها التجاريني أصحاب األسهم املطروحة للتداول .كام قد يطرأ إىل
علمك معلومات داخلية بحكم منصبك أو مبجرد االطالع عىل مستند ما
عىل مكتب أحد الزمالء أو تناهى إىل سمعك محادثة تدور يف املكتب.
يحظر استخدام تلك املعلومات ملصلحتك املالية الشخصية أو نقل هذه
املعلومات إىل شخص آخر ملصلحته املالية الخاصة (ومن ثم مصلحتك
أنت) وهو غري قانوين.

ويف حال طرأ إىل علمك أية معلومات داخلية عن رشكة فريزنيوس
ميديكال كري أو أحد رشكائها التجاريني ،فال يجوز لك نقل هذه
املعلومات إىل أي شخص خارج الرشكة (أو حتى داخلها) ما مل يكن ذلك
متصالً بشكل مبارش مبزاولة األنشطة التجارية املرشوعة للرشكة والز ًما
لها مع توافقه مع سياسات فريزنيوس ميديكال كري.
وعالوة عىل ذلك ،فإذا تناهى إىل علمك أية معلومات داخلية فال يجوز
لك البيع أو الرشاء لألوراق املالية الخاصة بالرشكة التي ترتبط بها
هذه املعلومات مبا يف ذلك البيع أو الرشاء بشكل غري مبارش عن طريق
صديق ألحد أفراد العائلة أو توجيه أي شخص آخر للقيام بعمليات
البيع والرشاء لتلك األوراق املالية .وال يجوز النظر يف تلك املعامالت إال
يف حال طُرحت هذه املعلومات بشكل عام ونُرشت عىل نطاق واسع
مثل اإليداع العام .إذا كانت لديك أية استفسارات بخصوص ذلك األمر،
برجاء التواصل مع اإلدارة القانونية.
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 Xالتوظيف
تسعى رشكة فريزنيوس ميديكال كري نحو إنشاء مكان عمل مضمون
وآمن ومنتج ويتسم باالحرتام والبعد عن التمييز ،ويثمن من إسهامات
جميع املشاركني يف عملياتنا التجارية .كام تسعى فريزنيوس ميديكال
كري نحو توفري بيئة عمل خالية من أي شكل من أشكال التمييز ،مبا يف
ذلك املضايقات اللفظية أو الجسدية أو الرتهيب من املرشفني أو زمالء
العمل أو البائعني أو املستشارين أو الزائرين أو العمالء لدى الرشكة.
وال تسمح الرشكة بوقوع أي شكل من أشكال املضايقات أو الرتهيب.
كام أننا ال نسمح أيضً ا بأي سلوك ينطوي عىل عنف أو إيذاء ،مبا يف ذلك
اإليذاء اللفظي أو الجسدي من جانب أي موظف أو مريض أو عميل أو
زبون أو زائر يف إطار مامرسة الرشكة ألنشطتها التجارية.

يجب عليك أال تتعرض سواء باملضايقة أو االنتقام ألي موظف يقوم
باإلبالغ أو ينوي اإلبالغ عن انتهاك محقق أو محتمل للقانون أو لهذه
املدونة أو للمبادئ التوجيهية أو السياسات لدى رشكة فريزنيوس
ميديكال كري .وإذا كنت ترى أنك تعرضت ملضايقات أو عمل انتقامي
جراء اإلبالغ أو نية اإلبالغ عن انتهاك محقق أو محتمل ،برجاء اإلبالغ
عن ذلك األمر إىل مسؤول االمتثال املحيل أو اإلقليمي لديك أو إلدارة
االمتثال بالرشكة أو إلدارة املوارد البرشية املحلية أو االتصال بخط
إجراءات االمتثال.

 1حامية العاملني

 3البيئة والصحة والسالمة

تضع رشكة فريزنيوس ميديكال كري حامية العاملني عىل رأس أولوياتها
وتدين أي استخدام للعاملة الرسية أو استغالل لعاملة األطفال .ونحن
لن نسمح بأي انتهاك من جانب موردينا لتلك املبادئ.

 2سياسة القضاء عىل األعامل االنتقامية

نسعى نحو تحقيق مكان عمل آمن وصحي ومنتج للعاملني لدينا
ولرشكائنا التجاريني ممن يساعدونا يف تنفيذ ما نقوم به من عمليات
تجارية .ونحن نتوقع منك اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لتجنب
التعرض ألية إصابات أو رضر سواء لك أو لزمالئك يف العمل أو ألي
شخص آخر .ومن األهمية مبكان أن تخطر مرشفك عن أي ظروف
ومامرسات عمل غري آمنة أو أي إصابات تقع.
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 Xالتوظيف
 4عدم التمييز
مع األخذ يف األعتبار ووفقا للقوانني املحلية املطبقة  ,فأن رشكة
فريزنيوس ميديكال كري ال تسمح بأي متييز يف عمليات التوظيف أو يف
مكان العمل عىل أساس:
i

النوع (مبا يف ذلك تغيري الجنس)

 iiالعرق أو األصل أو اللون
 iiiالجنسية أو األصل القومي

 viالحالة االجتامعية
 viiالجنسية
 viiiاإلعاقة
 ixامليول الجنسية
 xالتاريخ العسكري
 xiأي اعتبارات متييزية أخرى غري قانونية

 ivالدين أو املعتقد
 vالسن
انظر السياسات واجبة التطبيق ملزيد من التفاصيل.
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 5الكحوليات واملخدرات
يرض تعاطي الكحوليات واملخدرات بصحتك وسالمتك وصحة وسالمة
املرىض والعمالء وزمالئك يف العمل .يحظر العمل تحت تأثري تلك املواد
قطع ًيا .ويف حال اشتباهك يف أن أحد زمالئك يف العمل مخمور أو تحت
تأثري الكحوليات أو املخدرات أو ييسء استخدام األدوية املوصوفة،
فعليك باإلبالغ عن األمر إىل مرشفك.

 6الرتاخيص واالعتامدات وغريها من
التصاريح
أحيانًا ما تستلزم املهام التي نؤديها لدى رشكة فريزنيوس ميديكال كري
الحصول عىل ترخيص (كرتخيص التمريض) أو اعتامد (كاعتامد فني
الغسيل الكلوي) أو أية أوراق اعتامد مهنية أخرى .االحتفاظ بجميع
أوراق االعتامد املطلوبة ألداء عملك تلك هي مسؤوليتك الشخصية.
وعليك إبالغ املرشف إذا ما انتهت مدة أي من أوراق االعتامد الالزمة أو
تم إلغاؤها.
قد تستبعد الهيئات الحكومية يف بعض الدول أشخاص ُمع َّينني من
املشاركة يف أنشطة الرعاية الصحية .ويف حال تم إخطارك باستبعادك
من املشاركة يف أي من الربامج الحكومية ،فعليك إخطار املرشف.
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 XIأصول فريزنيوس ميديكال كري
 1حامية أصول فريزنيوس ميديكال كري
وممتلكاتها واالستخدام املناسب لها
ال يجوز استخدام أصول فريزنيوس ميديكال كري وممتلكاتها إال يف
األغراض التجارية املرشوعة ذات الصلة بالرشكة .وتضم ممتلكات
فريزنيوس ميديكال كري ما ييل:
i

املستلزمات الطبية

 iiمعدات العمل (كأجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت والربيد اإللكرتوين
وأجهزة الهواتف املحمولة) ،مبا يف ذلك االستخدام الشخيص
رصح به وفقًا لسياسات فريزنيوس ميديكال كري
امل ُعت َمد امل ُ َّ
واجبة التطبيق
 iiiاللوازم املكتبية واملواد والخدمات
 ivجميع أنواع السجالت واألموال التابعة لرشكة فريزنيوس
ميديكال كري.

ال تتوقع أي شكل من أشكال الخصوصية عند استخدامك ألي من
ممتلكات فريزنيوس ميديكال كري يف الواليات املتحدة ،وال يف أي دولة
بالعامل حال توافق ذلك مع القوانني املحلية واجبة التطبيق .كام أنك
مسؤول عن ضامن عدم إساءة استخدام ممتلكات فريزنيوس ميديكال
كري أو إهدارها أو تع ُّرضها للتلف أو الفقدان أو الرسقة .وعليك أال
تأخذ من ممتلكات فريزنيوس ميديكال كري وال معلوماتها وال تستخدم
أي منهام فيام يحقق لك منفعة أو مكسب شخيص .كام عليك أال تق ِّدم
أي من ممتلكات فريزنيوس ميديكال كري ألي طرف خارجي ما مل يكن
رص ًحا لك بذلك يف تعامل تجاري مرشوع.
ُم َّ
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 2الرسية ومعلومات امللكية وأمن تكنولوجيا
املعلومات
يلزم التعامل مع جميع املستندات واملعلومات الخاصة بعمليات
فريزنيوس ميديكال كري الداخلية برسية .وتتضمن املعلومات الرسية
جميع ما هو غري معلن من معلومات اسرتاتيجية ومالية وفنية وتجارية
خاصة بفريزنيوس ميديكال كري باإلضافة إىل جميع األرسار الخاصة
بأنشطة األعامل واألرسار التجارية لرشكاء فريزنيوس ميديكال كري
التجاريني.
يتعني عليك أال:
i

تتحدث إىل أطراف خارجية بشأن املشاريع أو التفاصيل الفنية
أو أية معلومات رسية أخرى وال متكنهم من االطالع عىل مثل
تلك املعلومات بأي شكل آخر

 iiتنرش األرسار التجارية أو أرسار الرشكة الخاصة برشكائنا
التجاريني

 iiiتنسخ أي بيانات بشكل يدوي أو آيل لغري األغراض التشغيلية
 ivتطلع عىل معلومات غري ذات صلة مبا تقوم به من أنشطة
يتعني عليك:
i

التعامل مع املعلومات الرسية بحذر خاص ،وخاصة يف األماكن
العامة مثل القطارات والحافالت والطائرات وما إىل ذلك

 iiاتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو
رصح به من استخدام أو
أي جهاز إلكرتوين آخر مام هو غري ُم َّ
اطالع أو تعديل لتطبيقات ،كام يتعني عليك اإلبقاء عىل رسية
املراسالت الربيدية واالتصاالت السلكية والالسلكية
 iiiإيالء عناية خاصة بجوانب الرسية الخاصة بتكنولوجيا
املعلومات مثل حامية البيانات وأمنها
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 XIأصول فريزنيوس ميديكال كري
ترسي هذه االلتزامات أثناء ساعات العمل وخارجها ،وسواء كانت تلك
املعلومات موسومة بشكل خاص بأنها معلومات "رسية" أو "محظورة".
تظل التزاماتك املرتبطة بالرسية قامئة حتى ولو انتهى عملك لدى
فريزنيوس ميديكال كري ما مل يُنص عىل خالف ذلك يف أحد القوانني
واجبة التطبيق.

 3وسائل اإلعالم االجتامعية
مهام يف األنشطة التجارية
تشكل وسائل اإلعالم االجتامعية جز ًءا ً
اليوم وهي األهمية اآلخذة يف النمو .ويشري مصطلح "وسائل اإلعالم
االجتامعية" إىل ذلك التفاعل بني الناس حيث يقومون يف إطاره بإنشاء
محتوى أو مشاركته أو تبادله أو التعليق عليه فيام بينهم يف مجتمعات
وشبكات افرتاضية .وتتضمن وسائل اإلعالم االجتامعية شبكات التواصل
االجتامعي (مثل تويرت وفيسبوك ولينكد-إن) واملدونات ومواقع الوييك
ومواقع مشاركة مقاطع الفيديو عرب الويب (مثل اليوتيوب).

محظور عليك:
i

االستخفاف برشكة فريزنيوس ميديكال كري

 iiاستخدام وسائل اإلعالم االجتامعي يف أي نشاط رسيري أو خاص
رصح به
باملرىض يف حال مل تق ِّد مه فريزنيوس ميديكال كري أو ت ِّ
من أجل تأدية أنشطة األعامل
 iiiاستخدام وسائل اإلعالم االجتامعي يف النشاط التجاري (عىل
سبيل املثال أنشطة التوظيف أو األنشطة الخاصة بالعالقات
العامة) بدون موافقة مسبقة من املرشف أو املدير
 ivالكشف عن أية معلومات متعلقة باملرىض
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يتعني عليك:
i

التحيل باألمانة والدقة واالحرتام أثناء التعامل مع وسائل اإلعالم
االجتامعية

 iiالتعبري عن آرائك وتعقيباتك الشخصية عرب اإلنرتنت باستخدام
اسمك الشخيص وليس باسم فريزنيوس ميديكال كري وال أي من
ُمع ِّرفات الرشكة ،مثل بريد فريزنيوس ميديكال كري اإللكرتوين أو
عنوان بريدها اإللكرتوين ،ما مل تكن مخوالً للقيام بذلك
تنس أن املنشورات الشخصية واملهنية قد يتم ربطها يف
 iiiال َ
النهاية برشكة فريزنيوس ميديكال كري حتى ولو مل يتم الكشف
عن تبعيتك لها.

 4امللكية الفكرية
امللكية الفكرية هي عنرص أسايس يف نجاحنا االقتصادي ونجاح رشكائنا
التجاريني والعمالء .عليك العمل عىل حامية ملكيتنا الفكرية ،مبا يف
ذلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنرش واألرسار
التجارية واملعرفة أو الدراية الفنية والعلمية والخربة املكتسبة أثناء
مامرساتنا لنشاطنا التجاري.
كام أننا نتوقع منك أيضً ا احرتام امللكية الفكرية لآلخرين .فإذا قمت
بنسخ أي ملكية فكرية لشخص آخر أو قمت باختالسها بدون ترصيح،
فقد تع ِّرض نفسك وتع ِّرض رشكة فريزنيوس ميديكال كري لغرامات
باهظة وعقوبات جنائية.
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