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على( «المدونة»)تسري مدونة قواعد السلوك وأخالقيات المهنة هذه 

كل شخص، بما في ذلك المسؤولين وأعضاء مجلس اإلدارة، 

شركات والموظفين وعمال المقاول ووكالء فريسنيس ميديكال كير، وال

المباشرة التابعة لها والمملوكة، أو التي تحت السيطرة المباشرة أو غير

.للشركة في جميع أنحاء العالم

صيال، ندعم المبادئ العامة المقررة في هذه المدونة بسياسات أكثر تف

د أي في حال وجو. تتناول المواقف المحددة وجميع القوانين السارية

د هذه، تضارب بين أحكام القانون أو السياسة المحلية مع مدونة القواع

.تبع لهاأو إدارة االمتثال التي ت/عليك االتصال على اإلدارة القانونية و

نةسريان قواعد السلوك وأخالقيات المه
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اللخمنمرضاناحياةتحسينباتجاهيومكلنسعى

ةبثقنتمتع.المميزةوالمنتجاتالخدماتتقديم

ميعجمعومستثمرينا،وعمالئناوموظفينامرضانا

قديمتعلىقدرتنافياألخرىالمصلحةذاتالجهات

درجاتبأعلىتتمتعالتيوالمنتجاتالخدمات

بأعلىاألعمالممارسةعلىالتركيزمعالجودة،

الئقاحترامفيوالنزاهة،اإلخالصمستويات

إن.اآلخرينموظفيناومصالحاإلنسانلحقوق

معةالسجلبعلىوتركيزناالنجاحفياستمرارنا

لمعاييراأعلىبتحقيقالتزامناعلىيعتمدانالطيبة

.السلوكية

رسالة من إدارة فريسنيس ميديكال كير

ديد تركز مدونة قواع السلوك وأخالقيات المهنة على تح

.المبادئ العامة التي نهتم بالتركيز عليها

رضانامتزويدإن.مرضاناصحةفيتتمثلاألولىأولويتنا

كلمسؤوليةهيالفائقةالجودةذاتوالمنتجاتبالخدمات

معاملةرةضروعلىنؤكد.كيرميديكالفريسنيسفيشخص

فةومنصأخالقيةبطريقةوالعملواحترام،بكرامةمرضانا

.المحددالوقتوفيالالزمةوبالكفاءةوودودة

بيئةمنضوالتنوعاالندماجلتحقيقبالترويجملتزموننحن

حينيفموظفينا،لجميعومنتجةومنصفةوصحيةآمنةعمل

ال.األعمالفيشركائناجميعطرفمنأيضاذلكنتوقع

أوالتحرشأوالتمييزأنواعمننوعأينقبلوالنتحمل

.االنتقام

ونيةقانبطريقةأعمالناوتطويربممارسةملتزموننحن

وقحقومعاييرالعالميةالقيممعيتفقبماوأخالقية،

حكمهاوتالصارمة،لرقابةأعمالناتخضع.الدوليةاإلنسان

أحكامباالمتثالفيالعجزإن.المعقدةالقوانينمنالعديد

لمهنةاوأخالقياتالسلوكقواعدمدونةوبمعاييرالقانون،

فردية،غراماتإلىكيرميديكالفريسنيسيعرضقدهذه

وإلىللعقوباتالتعرضوإلىالرخص،فقدانوإلى

.سمعتناعلىأضرار

أنواحدكفريقعليناأنكمابجدية،االمتثالمراعاةعلينا

.بصرامةالعامةالمبادئمنالمنظومةهذهنتبع

مناردفكلالتزامعلىيعتمدالطويلالمدىفينجاحناإن

المجاالتعجميفيالساريةوالسياسةوبالقوانينالمدونةبهذه

العملاستطعناحالفي.األعمالبممارسةالصلةذات

يمكنناالجهد،هذاتنفيذفياآلخرمناكليدعموأنكفريق،

حيثنماألعمالميدانفيالشائعةبالمعاييرااللتزامضمان

قياألخالواألداءالرقابيواالمتثالالطبيةالجودةمراعاة

.لألعمال

رفريسنيس ميديكال كي
مقدمة4



تنارسال

ظمنفياالستدامة.المتاحةالرعايةعروضأفضلنقدم

ىالمرضمنمتناميلعددالمختلفة،الصحيةالرعاية

.العالمحول

السريريةلمعاييرافيالمثاليةاالستدامةتحقيقإلىكيرميديكالفريسنيستسعى

تجاتالمنبتطويرالتزامناخاللمنالمريض،لرعايةوالتكنولوجيةوالجودة

.االبتكاريةالعالجوأساليب

الحترافيةاالخبرةمنطويلةسنواتعلىكير،ميديكاللفريسنيسالمميزاألداءيرتكز

رعايةعلىيةالتطويروجهودناأبحاثنانركزفنحنذلك،علىبناء.االبتكارفيواالستمرار

أساليبوتعزيزيةاالبتكارالمنتجاتوإعدادلتأسيسالمطلوبةالسريري،والتفوقالتكنولوجيا

لعالية،االجودةذاتوالخدماتالمنتجاتبتقديمااللتزاملضمانموظفونايتوحد.العالج

رعايةيدانمفيواالحترافيةالطبيةالممارساتفيالمثاليةاالستدامةتأمينعلىوالقادرة

.المريض

مناقي
ي جميع تأسيس المستقبل المالئم للحياة، للمرضى ف

.أنحاء العالم، كل يوم

ا في تقديم بعد عقود من الخبرة في الغسيل الدموي، وفي البحث االبتكاري، والريادة عالمي

.هذه هي فريسنيس ميديكال كير-خدمات ومنتجات الغسيل الدموي

قنياتنا االبتكارية بات باستطاعة مرضى الكلى التطلع قدما بالكثير من الثقة، وذلك بفضل ت

ض التي نسعى ألن نضمن لهم مستقبال أفضل، من خالل العرو. ومفاهيم العالج الحديثة

من الطلب نسعى لالستفادة. نقدمها إليهم، التي تدعم أفضل احتماالت تأمين جودة الحياة

عزيز نمو المتزايد على أساليب الغسيل الدموي الحديثة، ونعمل بطريقة منسجمة من أجل ت

جيات تمكننا معا، بدعم فريق موظفينا، نركز على اتباع استراتي. الشركة في هذه المجاالت

سينا، نستطيع أن كشركة متكاملة تكامال رأ. من أن نتبوأ الريادة في استخدام تلك التكنولوجيا

.ل الدمويتقدم المنتجات والخدمات المطلوبة ضمن كامل سالسل القيمة في مجاالت الغسي

هذا هو . بيةأهم المعالم في مجال أعمالنا يتمثل في التركيز على تحقيق أعلى المعايير الط

ين يثقون في التزامنا تجاه مرضانا، مرضانا في نظام الرعاية الصحية، وتجاه مستثمرينا، الذ

.قدرتنا على تحقيق األداء الموثوق، وفي مستقبل فريسنيس ميديكال كير

يرفريسنيس ميديكال ك
مقدمـــــــــــــة5



قيمنا العالمية1.0
موثوقوالاالستباقي،الردعلىقادرينمتعاونين،نكونأنقيمةنقدر

اتالمنتجتطويرأجلمنرسالتناتدعمالتيالقيمهيهذه.والمميز

ابيإيجتأثيرلهايكونأننضمنالتيالعالية،الجودةذاتوالخدمات

جاهتكيرميديكالفريسنيسريادةوعلىمرضانا،وحياةصحةعلى

يالتالسماتهيالعالميةقيمناإن.المستداموالمستقبلالنجاح،

جاهتجهودناوتوجهوتشجعتصلالتيوهيالشركة،ثقافةتعكس

.عالميةكشركةالعملوممارسةالتفكير

يرفريسنيس ميديكال ك

قيمنا العالمية6



جل يقصد به أن ندرك كيف نعمل معا من أ

ق إنجاز الغاية المشتركة، ومن أجل تحقي

.أهدافنا كشركة واحدة

السلوك

أن نعمل يدا 
واحدة

نهتم بالحاجة إلى تقاسم المعلومات

يرا والخبرات، حيث أن هذا يساعدنا كث

نا على التعلم من أخطائنا، ومن بعض

حديات نسعى للتغلب على الت. البعض

معا، وذلك من خالل التواصل مع 

واصل نت. الزمالء القريبين والبعيدين

.بشفافية

السلوك

أن نضمن تنفيذ 
األفكار

درتنا نتحدى األوضاع القائمة، ونثبت ق

.  على االهتمام بما يحدث حولنا

لوب نستفسر لنفهم بوضوح ما هو مط

ستفادة منا القيام به، مع التركيز على اال

.من النتائج

السلوك

أن ننجز ما 
نقول

ر نسعى لتخطي توقعاتنا، وإظها

العمل ننجز. االحترام والقيادة بالقدوة

بأساليب نزيهة، وبما يتفق مع

.ل يومالمعايير المقترحة من طرفنا ك

السلوك 

أن نتخطى 
التوقعات

نسعى لجعل األمور أفضل اليوم عما

نحفز األفكار . كانت عليه باألمس

.تكارحول كيفية تحقيق التحسن واالب

يقصد بها كيف نضمن القدرة على 

وب امتالك المبادرة في تحقيق األثر المطل

.من خالل ممارسة أعمالنا

إلى يقصد بها كيف يمكننا أن نتحول

شريك موثوق في نظر مرضانا 

.وشركائنا وزمالئنا

قيق يقصد به السعي باستمرار تجاه تح

الجودة، والتقدم في ريادة األعمال من 

.أجل تحقيق النجاح في المستقبل

التعاون االستباقية الموثوقية التفوق

يرفريسنيس ميديكال ك
قيمنا العالمية7



أعمالنا0 .2

للمرضى،المميزةالسريريةالرعايةبتوفيرملتزموننحن

لوبةالمطالعالقاتعلىنعتمد.عاليةجودةذاتمنتجاتوبتصنيع

ضمانأجلمنالمصلحةذاتالجهاتجميعومعمرضانا،مع

.غرضناإلىوالوصولأهدافنا،تحقيقفيالنجاحتحقيق

8 OU R B U S I NE S S



رعاية المريض2.1

تحسينلأجمنباستمرارنجتهد.مرضاناإلىوالمستدامةالمميزةالرعايةلتقديمنسعى

صوتندعم.العلميةوالمراجعاتالبحوثخاللمنالمريضوتجربةرعايةجودة

عكسلىعسياساتناتعمل.والشكاوىوالمشاكلاالقتراحاتاستقبالخاللمنالمريض

.المبادئهذه

:نحن ملتزمون ب

7

1

0

11

.باحترام سرية العالقة بين المريض والطبي

.التعاون مع فرق الرعاية

.عالج جميع المرضى بكرامة واحترام

ينة العمل بطريقة أخالقية ومنصفة وودودة، ومت

.واستباقية

طريقة إخطار المريض بالحقيقة، وتناول المسائل ب

.آنية

أسعارنا، التأكيد على تمثيل طبيعة وجودة خدماتنا، و

.والمعلومات األخرى بطريقة صادقة

.إشراك المرضى واألسر في تخطيط العالج عند الحاجة

بما يتفق جمع وتسجيل وتوزيع المعلومات الشخصية للمريض

.مع القوانين والسياسات السارية

.حماية سرية المعلومات الشخصية للمريض

.تجنب تقديم أي حوافز إلى المرضى مطلقا

.ميالتركيز على استمرار تحسين الجودة مع التقدم العل

:نحن ملتزمون ب

1

2

3

4

5

.عالج المريض بأمان كأولوية

جات السعي باستمرار من أجل توفير الخدمات والمنت

.ذات الجودة العالية

.ركةاالتباع الصارم لقوانين الجودة، ولسياسات الش

.ودةاالستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات ذات الج

بالغ عن االمتثال بالقوانين والسياسات ذات الصلة باإل

.لمنتجالوقائع ذات التأثير العكسي وبالشكاوى حول ا

ةأداء العمل بما يتفق مع المعايير العلمية واألخالقي

الجودة واالبتكار2.2

فيبرتعتالمريضسالمةأنكماأعمالنا،أساسهيومنتجاتناخدماتناوسالمةجودةإن

وذلكالجودة،حسينتواستمرارالعلمية،البيئةتطوراستدامةلتحقيقنسعى.أولوياتناقمة

نظمطبيقوتتصميمخاللومناالبتكارية،العالجوأساليبالمنتجاتتطويرخاللمن

تطبيقيفالضرورياالنسجامتحقيقأجلمنبالسعيملتزموننحن.المتطورةالجودة

مراعاةعننامسؤوليتذلكفيبمااألخالقية،االشتراطاتاحتراممعالسريرية،التجارب

عنوذلكات،والمنتجالخدماتجودةتحسينفينستمر.البيولوجيةاألخالقيةالمعايير

.الواردةوالتعليقاتالبياناتومراجعةتجميعطريق

منوذلكنا،منتجاتحياةدورةكاملعبراستباقيةبطريقةوالجودةالسالمةإلدارةنسعى

منصوالتخلالتدويروإعادةوالمعالجةوالتصنيعوالتصميمالبحوثإجراءخالل

.يةقياسبأساليبوالردودالشكاوىالبياناتمراجعةإلىباإلضافةالمنتجات،

كيرفريسنيس ميديكال
أعمالنا9
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فريق عملنا0 .3

ءبواللالحتفاظوالسعيمع،والتعاقدباختيارملتزموننحن

معالمحترمة،العملبيئةرعايةخاللمنمؤهلين،موظفين

.واآلمنةالمنصفةالعملظروف

فريسنيس ميديكال كير

فريق عملنا10



احترام حقوق اإلنسان ومراعاة حقوق العمل .3.1

السارية،نالقوانيبجميعملتزموننحن.المنصفالعملممارساتونراعياإلنسانحقوقنحترم

لمتحدة،ااألمممنالصادراإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنطرفمنالمقررةالمبادئوفقونعلم

المبادئحول،1998لعامالدوليةالعملمنظمةجانبمنالصادراإلعالنإلىباإلضافة

.للعملاألساسيةوالحقوق

أيصفة،بأينقبلوالالعمل،فيلألطفالالمشروعغيرواالستخداماالستغاللبشدةندين

.بشربالواإلتجارالحديثالرقأساليبذلكفيبمااإلجباري،العملأشكالمنشكل

جماعيالالتفاوضحقمعواالتحادات،النقاباتتكوينفيالحريةمبادئنحترم

وذلكحرية،بالعملواتحاداتالنقاباتفيممثليهماختيارفيالعاملينوحقالفعال،

.الساريالقانونمعيتفقبما

وسالمةلصحةاألولىاألوليةإعطاءمعآمنةبطريقةأعمالناأنشطةإنجازفينجتهد

لعمليات،اتنفيذفييشاركونالذينالعملقوةأفرادوبقيةاألعمال،وشركاءالموظفين،

الفرديلشعوراثقافةتقويةعلىنركز.أعمالهممواقعضمنيعملونأويعيشونالذينواألفراد

.اآلمنةالممارساتاتباعوترويجالمخاطرخفضعلىوالعملبالمسؤولية،

لى بيان للحصول على معلومات إضافية حول حقوق اإلنسان وحقوق العمل، يرجى اإلطالع ع

حقوق العمل فريسنيس ميديكال كير للرعاية الدولية حول حقوق اإلنسان وحقوق مكان العمل و

.ومبادئ التوظيف، أو سياسات ومبادئ الشركة ذات العالقة

اإلندماج والتنوع .3.2

وقيمةباالنتماءكشعوراالندماجمبادئترويجأجلمننسعى.والتنوعاالندماجقيمنقدر

موظفوناوافقيلمماواالبتكاراألداءوتعزيزالمخططاألداءمستوياتتحقيقيمكنناال.الوالء

تقديمفيستمرارواالالتنوع،لقبولالمطلوبةاإلجراءاتاتخاذعلىكيرميديكالفريسنيسفي

.كةالشرمصالحخدمةأجلمنشخصكلبهايتمتعالتيوالخبراتوالمواهباالجتهادات

بيئة العمل الخالية من التمييز والتحرش .3.3

تقبلوالتحملتواللموظفيها،المتكافئةالفرصتأمينكيرميديكالفريسنيستدعم

التحرشذلكفيبماالعمل،مكانفيالتحرشأوالتمييزأنواعمننوعأي

بسببالتمييزصيغمنصيغةأينتحملوالنقبلال.الجنسي

وأالعرقأوالهويةأوالجنسأوالجنسيةأواللونأواألصل،/ااالنتماء/العرق

لحالةاأوالعمرأوالدينأوالعقلية،/البدنيةاإلعاقةبسببأوالجنسي،االتجاه

.القانونبموجبالمحميةالفئاتأنواعمننوعأيأواألسرية،أواالجتماعية

رفريسنيس ميديكال كي

ـا11 ــ ــ ــ ــ فريق عملـن



المؤهالت.3.4

ريسنيسفبأعمالالصلةذاتالواجباتبعض.مؤهلينموظفينمعبالتعاقدملتزموننحن

عتماداأو،(مثالتمريضرخصة)رخصةعلىالحصولالموظفمنتتطلبكيرميديكال

أنت.أخرىعالقةذاتصحيةشهاداتأواحترافيةمؤهالتأيأو،(دمويغسيلفنياعتماد)

ازإنجلضمانمنكالمطلوبةالوثائقجميعصالحيةورعايةعلى،الحصولعنمسؤول

أيإنهاء،تقررأوصالحية،انتهتحالفيالمشرفإخطارالفوروعلىعليك.عملكواجبات

.منكالمطلوبةاالعتماداتأوالشهاداتمن

األنشطةمنبعضاممارسةمناألفرادبعضتستبعدقدالدولبعضفيحكوميةوكاالتهناك

منأيةممارسلكمسموحغيربأنهإخطاراأيتلقيتحالفي.الصحيةبالرعايةالصلةذات

.فوراعليكالمشرفإخطارعليكالحكومية،البرامج

:النتوقع من مديرينا، موظفينا وأفرد العمل وشركائنا في األعم

1

2

3

قوق التركيز على مراعاة التزاماتنا ذات الصلة باحترام ح

.اإلنسان وحقوق العمل

مييز المساهمة في تأمين ورعاية بيئة العمل الخالية من الت

.والخالية من التحرش

.  اإلبالغ عن أي مخالفة فعلية أو محتملة

رفريسنيس ميديكال كي

فريق عملنا12



سلوكياتنا4.0

بأعلىأعمالنابممارسةملتزموننحن

إن.والشفافيةوالنزاهةاألمانةدرجات

زاهةوالنوالشفافيةاألمانةثقافةترويج

ثقةاكتسابأجلمنحيوياأمراتعتبر

وشركاءالرقابيةوالجهاتالمرضى

.األخرىالمصلحةذاتوالجهاتاألعمال

سلوكياتنا13



مكافحة الفساد.4.1

بمافيها،نعملتيالالدولكلفيالساريةالفسادمكافحةبقوانينالتزامناعلىنؤكدعالمية،كشركة

وقانون،(«هإيبيسيإف»)المتحدةللوالياتالفاسدةاألجنبيةالممارساتقانونأحكامذلكفي

.األلمانيالمدنيوالقانونالمتحدة،للمملكةالرشوةمكافحة

الفسادأووةبالرشصلةذاتممارساتأيتقبلوالكيرميديكالفرينسيستتحملال

فيمكانأيفيمشروعةغيرمزاياأيمنحأوسدادأوإكراميات،أيتقديمأو

أووميينالحكالمسؤولينأوالصحيةالرعايةبمهنييمتعلقااألمركانسواءالعالم،

.آخرطرفأي

بنيةقيمةاذآخرشيءأيأومدفوعاتأيمنحأوتقديم،تفويضأوتقديم،صالحيةلكليس

ذاشيءيأقبولعلىالموافقةأوقبولأوطلبصالحيةلكليس.شخصأيعلىالتأثير

.بناالخاصةاألعمالقراراتعلىالتأثيرإلىيسعىشخصأيمنقيمة

مكافحة غسل األموال .4.2

غسليعرف.األموالغسلتحظرالتيبالقوانينباالمتثالملتزمةكيرميديكالفريسنيس

إجرامي،نشاطمنمشتقةمنافععلىتنطويمعاملةأيفيباالشتراكعامةبصورةاألموال

المشاركةوأإجراميةممارسةلتتبعالمقررةاالشتراطاتعناإلبالغلتجنبمعاملةترتيبأو

.إجراميةممارسةتعزيزتستهدفمعاملةفي

وذلكاطر،المخعلىالمرتكزالواجبةالعنايةفحصذلكفيبماالضرورية،الخطواتنطبق

بطريقةاألعمالأنشطةيمارسونسمعةذويشركاءمعاألعمالممارسةخاللمن

.مشروعةمصادرمنمحصلةأموالباستخداممشروعة،

حوكمة التجارة .4.3

.أعمالناأنشطةعلىسريتالتيالتجارةبقوانينتمتثلبطريقةبالعملكيرميديكالفريسنيستلتزم

السلعونقلحويلوتوتصديرواستيرادتجارةعملياتعلىتسريالتيالقوانينهيالتجارةقوانين

.الماليةواألرصدةوالتكنولوجياوالخدمات

لضمانالمطلوبةساتالسياتطبيقعلىوتركزالتجارية،قوانينكيرميديكالفريسنيستراقب

فريسنيسلىعملموسةتبعاتلهايكونقدالتجارةلقوانينمخالفةأي.التجارةقوانيناتباع

.فيهاالمتورطيناألشخاصوعلىكيرميديال

يرفريسنيس ميديكال ك

سلوكياتنا14



المنافسة بعدل .4.4

جميع قوانين نتبع مبادئ المنافسة العادلة، ونمارس أنشطة أعمالنا بطريقة تتفق مع

.مكافحة االحتكار، وقوانين التعامل المنصف السارية

وك، يرجى في حال كانت لديكم أي شك. قد تكون تبعات أي مخالفة ملموسة عليكم وعلينا

.يباالتصال على مسؤول الشؤون القانونية العالمي للحصول على المشورة والتدر

:نحن ملتزمون ب

1

2

3

مات نقدم لمرضانا وعمالئنا مجموعة من أفضل المنتجات والخد

.ذات الجودة العالية بأسعار منافسة

مالء نسعى لترويج الكفاءة واالبتكار وتحقيق مصالح الع

.والمرضى

المنافسة بعدل ضمن االشتراطات المقررة من جانب أحكام

.القانون الساري

4

5

قة عدم السعي للحصول على أي ميزة أو منفعة، بطري

ريق غير منصفة، باستخدام أساليب احتيالية أو عن ط

.تدليس الحقائق المثبتة

سرار عدم االستخفاف بالمنافسين، وتجنب استخدام األ

.التجارية للغير بطريقة غير مشروعة

اختيار الموردين .4.5

العاليةةالجودعلىالتركيزمعموثوقة،وخدماتمنتجاتمصادرعلىألعمالناممارستناتعتمد

.التوريدواستمراريةالمنافسة،والتكالفة

تنطوي . ستدامةعند اختيار الموردين والمقاولين، نطبق العمليات بشفافية، ونراعي معايير اال

التفاق مع ما ال استراتيجية الشراء التي نطبقها على التركيز، إلى الحد المعقول عمليا، على ا

نطلب من .يقل عن اثنين من المصادر للمنتجات والخدمات الحرجة من حيث التوريد والسعر

توريد بناء على الموردين تطبيق أعلى المعايير األخالقية في ممارسة عملياتهم، وفي سالسل ال

ات أو على الموظف الذي يطلب أي خدم. ما هو مقرر في مدونة قواعد السلوك للمورد الدولي

اخلية ذات الصلة منتجات اتباع هذه المعايير، مع مراعاة لوائح القانون باإلضافة إلى سياستنا الد

.بالمشتريات

رفريسنيس ميديكال كي
سلوكياتنا15



تضارب المصالح .4.6

اة  المطلوب نمارس العمل بالطريقة التي تحقق أفضل مصالح فريسنيس ميديكال كير، مع مراع

ارج فريسنيس من وقت آلخر، قد تكون هناك حاجة إلى تأسيس عالقات أو ترتيبات خ. لحماية سمعتنا

.ميديكال كير، مما قد يؤدي إلى حدوث تضارب مصالح مع الشركة

:ةفي حال تحقق أي من الظروف التالي« تضارب المصالح»على سبيل المثال، قد ينشأ 

و يحتمل قد يكون لك أو ألي فرد من أفراد أسرتك عالقة مالية مع منظمة يكون، أو يتوقع أ•

نيس ميديكال أن يكون، لفريسنيس ميديكال كير أي تعامالت أعمال معها أو قد يكون لفريس

ذلك هذه العالقة المالية قد تأخذ العديد من األنماط، بما في. كير منافسة معها من أي نوع

، أو عالقة توظيف، أو عالقة ملكية أو عالقة شراكة أو عالقة مشاركة كعضو مجلس إدارة

ركة على سبيل المثال، إن كنت مديرا وموظفا في نفس الوقت لدى ش. أي عالقة أخرى

.مصالحمنافسة، أو مع أي مورد لفريسنيس ميديكال كير، قد يكون هناك وضع تضارب

حية اتخاذ قد يكون لك أو ألي فرد من أفراد أسرتك أي عالقة قد يكون لها تأثير على صال•

د تسمح لك على سبيل المثال، ق. القرار من جانبك كموظف لدى فريسنيس ميديكال كير

د من أفراد وظيفتك بتقديم توصية بإحالة أي أعمال إلى شركة يكون لديك أو لدى أي فر

.أسرتك عالقة مصلحة أو عالقة عمل، في هذه الحالة يكون لديك تضارب مصلحة

الشخصبحيصحالماعليكمالمشرفإلىلديكممصالحتضاربأيعناإلفصاحمنكمنتوقع

(االمتثالإدارةمندعممع)المشرفيتحمل.المصالحتضاربحالةبحدوثعلمعلى

شخصاللحمايةإجراءاتاتخاذإلىالحاجةلتقديرالضروريةالخطواتاتخاذعنالمسؤولية

أيمنكيرالميديكفريسنيسمصالححمايةإلىباإلضافةالمصلحةلتضاربيتعرضالذي

.صحيحةغيرأومضرةتكونقدقرارات

رفريسنيس ميديكال كي
سلوكياتنا16



معلوماتنا0 . 5

إجراءاتوتطبيقالدقيقة،والبياناتبالمعلوماتباالحتفاظملتزموننحن

ألغراضالشركةمعلوماتنستخدم.السريةللمعلوماتالحمايةتأمين

ريةالسالملكيةوبمعلوماتالفكريةبملكيةاالحتفاظإن.فقطاألعمال

.ألعمالناأساسياأمرايعتبرالشركةلصالح

رفريسنيس ميديكال كي فريق عملنا17



السجالت والدفاتر الدقيقة .5.1

تحقيقفيعدناتساأنهاحيثلعملياتنا،األساسيةالمتطلباتمنالدقيقةاألعمالسجالتتعتبر

كافةإلىاإلضافةبوآنية،ودقيقةكاملةبطريقةالماليةالتقاريربتقديمعليناالمقررةااللتزامات

فياعدةللمسضروريأمرالدقيقةالسجالتإن.القانونبموجبالمطلوبةاألخرىاإلفصاحات

.بنجاحالصحيحةالوجهةأعمالناتوجيهوفياألعمال،قراراتاتخاذ

بأمانةكستعأنعلىقادرةالمعدةوالحساباتوالسجالتالدفاترجميعتكونأنالضروريمن

هذهلتشم.والدقيقةالكافيةبالوثائقمدعومةتكونوأناألعمال،معامالتتفاصيلودقة

وسجالتات،المصروفوتقاريروالفواتيروالقسائمالزمن،وقوائمالمالية،البياناتالسجالت

.القةالعذاتاألخرىالشركةبياناتوكافةاألداء،وتقييماتالمكافآت،وسجالتالرواتب

معيتفقمابالمطلوبةاإللكترونيةوالسجالتاألوراقبجميعاالحتفاظمسؤوليةعليك

وذلكية،الداخلالرقابةبمتطلباتااللتزامأيضاعليك.القانونأحكامومعسياساتنا،

.دقيقةبطريقةمعدةالماليةالحساباتالسجالتتكونأنلضمان

ممارسات الفوترة .5.2

بفوترةيتعلقافيموكاملةوصحيحةدقيقةإجراءاتبتطبيقكيرميديكالفريسينستلتزم

أساسعلىتالسجالجميعتعدأنيجبالدقيقة،الفوترةممارساتدعمفي.وخدماتنامنتجاتنا

إجراءاتمدتعت.المباعةأوالمشتراةالمنتجاتأوالمقدمةالخدماتلكافةالموثوقةالمستندات

عنمسؤولينالاألشخاصجميعطرفمنواالنتباهالعنايةعلىأيضاواآلنيةالدقيقةالفوترة

.السجالترعاية

.محددكل شخص مسؤول عن إعداد وتقديم المعلومات الكاملة والموثوقة والدقيقة في الزمن ال

الخصوصية والبيانات الشخصية .5.3

يقة جادة، وتحترم تنظر فريسنيس ميديكال كير إلى المسائل ذات الصلة بالخصوصية واألمن بطر

ن خصوصية جميع الجهات ذات المصلحة، سواء كانوا مرضى أو موظفين أو عمالء أو موردي

.  أو أي أطراف أخرى ذات صلة

ة األعمال للقيام نقوم بجمع البيانات الشخصية فقط عندما يكون لدينا أساس قانوني ومشروع لحاج

إن استخدام . لمجالنمارس الشفافية ونتعهد بااللتزام بالقوانين والسياسات السارية في هذا ا. بذلك

.  ور تماماالبيانات الشخصية ألغراض غير مشروعة أو لتحقيق مزايا أو مصالح شخصية محظ

را في جميع يظل اإلطالع على البيانات الشخصية بما في ذلك بيانات المريض والموظف مقتص

.األوقات على األطراف المخولة على أساس الحاجة إلى المعرفة

:أنت مسؤول عن

1

2

3

ية ألغراض متابعة البيانات الشخصية بالعناية المناسبة، ومعالجة البيانات الشخص

.مشروعة فقط

.ة إلى المعرفةتقاسم البيانات الشخصية مع المتلقي المفوض فقط، وعلى أساس الحاج

مع مزودي التأكيد على تطبيق جميع ضوابط الحماية التعاقدية مع األطراف األخرى و

.الخدمات

ـا18 ــ ــ ــ ــ ــ معلوماتن

رفريسنيس ميديكال كي



حماية سرية البيانات واألسرار التجارية .5.4

لى من الضروري المحافظة على المعلومات السرية واألسرار التحارية للشركة ع

نفت الدام باعتبارها أصوال سرية، بغض النظر عما إن كانت تلك المعلومات قد ص

سارية إن التزامات السرية المقررة عليكم تظل. أم ال« مقيدة»أو « سرية»على أنها 

.وملزمة حتى بعد انتهاء عالقة عمل الموظف مع فريسنيس ميديكال كير

الملكية الفكرية .5.5

األسرار التجارية، البراءات، والعالمات التجارية، وحقوق الطبع والنسخ و)تعتبر الملكية الفكرية 

ة حقوق إن حماي. من بين أكثر األصول أهمية للشركة( والمعلومات والمعارف الفنية والعلمية

يسنيس ميديكال الملكية الفكرية الخاصة بالشركة أمر حيوي لتقوية روح االبتكار، ولمساعدة فر

.كير في تقديم المنتجات والخدمات الميزة لتحسين نوعية حياة المريض اليومية

أينسخأولىعباالستيالءنسمحوالباآلخرين،الخاصةالفكريةالملكيةحقوقنحترم

ميديكالسنيسفريأنعلىالتأكيدمعتفويض،دونباآلخرينخاصةفكريةملكيةحقوق

.عقوباتأوغراماتأيإلىالخضوعبتجنبوتهتمموثوقشريككير

:أنت مسؤول عن

1

2

3

، استخدام أصول وبيانات الشركة ألغراض األعمال فقط

رورة ومن أجل تنفيذ مهام واجباتك الوظيفية فقط، مع ض

.بةالتعامل مع تلك األصول والبيانات بالعناية المطلو

تطبيق جميع إجراءات الحماية الضرورية لضمان حماية

ة الحاسب اآللي الذي تستخدمه وكافة األجهزة األلكتروني

األخرى ضد أي دخول غير مرخص، وضد أي محاولة 

ند استخدام أو وصول إلى أو تعديل أي برمجية وخصوصا ع

.التعامل مع المعلومات السرية الخاصة بالشركة

ن اإلبالغ عن أي فقدان أو سرقة أو تلف أو أي مساس بأي م

على األجهزة المملوكة للشركة أو أي من المعدات التي تحتوي

مسؤول المعلومات السرية للشركة إلى المدير المباشر، أو إلى

نية االمتثال المحلي أو اإلقليمي أو إلى إدارة الشؤون القانو

.العالمية

4

5

6

7

8

وأتعديلأوإخفاءمحاولةأيفياشتباهايعناإلبالغ

.بياناتأووثائقأيإتالفأوتزييفأوتغيير

.لوماتالمعتقنيةإلدارةالسيبرانياألمنتعليماتاتباع

وكافةة،الفنيوالتفاصيلالمشاريعحولالمعلوماتتقاسم

معفقطبالشركةالخاصةاألخرىالسريةالمعلومات

.مشروعةبطريقةعليهااإلطالعالمخوليناألشخاص

األسرارتداولمعالبيانات،منونسخمخطوطاتإعداد

مهامتنفيذأجلمنمطلوباذلككانإنفقطالتجارية

.وظيفتكوواجبات

إلىودتعسريةمعلوماتأيعناإلفصاحأواستخدامتجنب

وظيفتكمهامأداءأثناءثالثطرفأليأوعملربأي

.كيرميديكالفريسنيسلدى

19
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ال تعامل ذاتيا .5.6

ول أي مزايا كجزء من التزامنا بالعمل بما يحقق أفضل مصالح الشركة، ليس لك الحق في الحص

.  يفتكأو منافع شخصية من استخدام معلومات األعمال التي حصلت عليها أثناء ممارسة مهام وظ

يكال كير أي فرص أعمال تحصل عليها أثناء ممارسة شؤون وظيفتك إنابة عن فريسنيس ميد

.تؤول لصالح الشركة، وليس لصالحك أنت

تداوالت المطلعين .5.7

ورتفرانكفبورصةعلىمدرجةإيهجيكيهوشركاهجيإيهكيرميديكالفريسنيس

(DAX30)،نيويوركبورصةولدى(NYSE)،الموجهةالمبادئباتباعملزمةفهيوعليه

.المذكورةالبورصاتعلىالمدرجةالشركاتأعمالبإدارةالصلةذات

وأسواقالمالأسواقبالمتعلقةبالقوانينباالمتثالتاماالتزاماملتزمةكيرميديكالفريسنيس

.الداخليةماتبالمعلويتعلقفيماالمطلعينتداوالتعلىالقيودذلكيشمل.الماليةاألوراق

تأثيرلهانيكوأنيتوقعللعامة،أتيحتإنالتي،المعلوماتهيللشركةالداخليةالمعلومات

واألرقامراتالتقديالداخليةللمعلوماتالشائعةاألمثلةمن.الماليةاألوراقأسعارعلىملموس

اذاتواالستحواالندماجاتأنشطةحولوالمعلوماتاألسواق،توقعاتمنالمشتقةالمالية

.القانونألحكامخطيرةمخالفاتوأيالكبرى،

من.راميةإجممارسةالداخليةالمعلوماتعنالمشروعغيرواإلفصاحالمطلعينتداوالتتعتبر

وحمايتناكيركالميديفريسنيسمنكللحمايةنسعىسياستنا،وبأحكامبالقانوناالمتثالخالل

.المحتملةاإلجراءاتضدجميع

:  أمثلة السلوكيات التي ننصحك بتجنب الدخول فيها

1

2

ستغاللاأوكير،ميديكالفريسنيسمعلوماتأوممتلكاتاستخدام

أومنفعةأيعلىللحصولكيرميديكالفريسنيسلدىوظيفتك

أيوأثالثطرفأليميزةأومنفعةأيلتأمينأوشخصيةميزة

.الذاتيالتربحصيغمنأخرىصيغة

الفرصتلككانتحالفيشخصيةبطريقةأعمالفرصأياتباع

ديكالميفريسنيسلدىوظيفتكأعمالممارسةسياقفيناشئة

ىإلتؤولالصفةبتلكتنشأأعمالفرصةأيأنحيثكير،

.الشركة

:نطلب منكم

فيفقطالداخليةالمعلوماتعناإلفصاحأواستخدام—

واجباتمهامتنفيذأجلمنمطلوباذلككانحال

.وظيفتك

يسفريسنحصصمنأيشراءأوبيععناالمتناع—

بالقيامرآخشخصأليتوصيةأيتقديمأوكيرميديكال

.داخليةمعلوماتأيعلىتحصلعندمابذلك

لكذيكنلمماداخليةمعلوماتأيتقاسمعناالمتناع—

تثالباالمذلكيكونوأنالشركة،بأنشطةعالقةعلى

.الساريةوبالقوانينبسياساتنا
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اتصاالتنا6.0

نحن ملتزمون بالتواصل مع الكيانات الخارجية 

ا إن سمعتنا تعتمد على كونن. بطريقة شفافة وأمينة

.منفتحين وصادقين في تواصلنا

21
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المعلومات المطلوبة من طرف السلطات الحكومية .6.1

ذلك، فنحن نسعى بناء على. تمارس فريسنيس ميديكال كير نشاط أعمالها بطريقة شفافة وممتثلة

في . الصحيحةإلى الرد على جميع متطلبات التدقيق والمراجعة والتحقيقات الحكومية بالطريق

تك حال تلقيت طلبا من أي سلطة حكومية، ورأيت أن ذلك الطلب ال يقع ضمن مسؤوليا

.ة العالميةالروتينية، عليك على الفور االتصال على المشرف وعلى إدارة الشؤون القانوني

مطلوب . كوميةتركز إدارة الشؤون القانونية العالمية على تنسيق جميع الردود على الطلبات الح

بات غير منك االتصال على إدارة الشؤون القانونية العالمية على الفور عند استالمك ألي طل

ممثل روتينية أو أي طلبات تتوقع أن يكون لها تأثير عكسي من أي وكالة حكومية أو أي

.حكومي، مثل أمر إحضار، أو مذكرة توقيف أو أي طلب إجراء تحقيق

ميديكال في حال تلقى الموظف اتصاال من أي سلطة فرض قانون خارج نطاق فريسنيس

ريسنيس كير فيما صلة بفرينسيس ميديكال كير أو أي وظيفة أو أي تعاقد من طرف ف

ن ميديكال كير، مطلوب من الموظف على الفور إخطار المستشار الداخلي المسؤول ع

ى الموظف اإلقليم أو الدولة التي يعمل فيها الموظف، ما لم تكن الجهة المعنية قد حظرت عل

.المعني إبالغ تلك المعلومات

اتصاالتنا مع اإلعالم .6.2

ا ومساهمينا يعتبر التواصل المفتوح واألمين شرطا مسبقا الكتساب ثقة مرضانا وعمالئن

والجهات ذات المصلحة األخرى 

متفقة مع المبادئ تسعى فريسنيس ميديكال كير إلى التأكيد على أن تكون أي عملية تواصل

ا من المقررة فقط في حال كانت المعلومات المطلوب تزويد اإلعالم بها معتمدة مسبق

.  طرف إدارة اتصاالت الشركة لدى فريسنيس ميديكال كير

في حال تلقيت طلبا من أي من وسائل اإلعالم للحصول على أي معلومات تخص

ر تحويل تلك على كل مدي. فريسنيس ميديكال كير، عليك إحالة الطلب إلى مديرك المباشر

.الطلبات إلى إدارة اتصاالت الشركة

اإلعالن والترويج .6.3

.  ة صارمةتخضع أنشطة أعمال وترويج منتجات فريسنيس ميديكال كير إلى رقاب

يع نسعى من أجل إعداد وتطبيق السياسات المحددة للتأكيد على أن تكون جم

القانون ممارسات األعمال والتسويق وأنشطة الترويج ممتثلة بهذه المدونة، وبأحكام

يجب مراجعة واعتماد جميع المواد الترويجية ذات الصلة بمنتجات. الساري

.فريسنيس ميديكال كير وذلك بما يتفق مع سياسات الشركة

:عند ترويج منتجاتنا وخدماتنا، أنت مسؤول عن

1

2

3

4

جنب أن تتأكد دائما من أن تكون صادقا ودقيقا وت

.التضليل

مزايا تقديم الوصف المنصف والمتوازن لجميع ال

.والمخاطر

التأكيد على أن تكون أي إفادات مقدمة مدعومة 

بالمعلومات السريرية والمعلومات العلمية 

.الصحيحة

سق مع عرض البيانات الترويجية بطريقة تت

ها استخدامات المنتج المعتمدة أو المسموح ب

ي من طرف الحكومة في بلدك، على أن يجر

القوانين تداول تلك اإلفادات بطريقة تمتثل ب

.السارية
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استخدام الوسائط االجتماعية .6.4

.  ية لموظفيناتمثل الوسائط االجتماعية جزءا أساسيا من نشاط األعمال اليومي، والحياة الشخص

مفتوحة تشمل الوسائط االجتماعية الشبكات االجتماعية، والمدونات، ومصادر المعلومات ال

.  ، وتطبيقات الرسائل، ومواقع البث المباشر للفيديو(ويكي)

المعلومات عند استخدام الوسائط االجتاعية، يتحمل كل مستخدم المسؤولية عن رعاية أمن

.الداخلية والمعلومات السرية للشركة

:أنت مسؤول عن

1

2

3

.ماعيةأن تكون أمينا ودقيقا عند استخدام الوسائط االجت

لوسائط التعبير عن اآلراء والتعليقات الشخصية عبر ا

يس أي االجتماعية الشخصية مستخدما اسمك الشخصي ول

ال كير، اسم أو صفة أو هوية تزودك بها فريسنيس ميديك

كال كير أو مثل عنوان البريد اإللكتروني لفريسنيس ميدي

.كأي عنوان بريدي، ما لم تحصل على تفويض بذل

ص اإلفصاح عن أنك تعبر عن آرائك الشخصية كشخ

ديكال فرد، عند اإلحالة إلى أو استخدام اسم فريسنيس مي

.كير

4

5

6

7

قديم نفسك االلتزام بسياستنا وبأحكام مدونة قواعد السلوك هذه عند ت

ر أي أي عند عرض أو نش)كموظف لدى فريسنيس ميديكال كير 

(.مواد تخص أعمال الشركة على الوسائط االجتماعية

وصية االنتباه دائما إلى حقوق اآلخرين بما في ذلك حقوق الخص

.خواألسماء التجارية والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنس

فتوحا مراعاة كل ما تقوم بعرضه أو نشره على االنترنت باعتباره م

.لالطالع من قبل أي شخص

وادا االنتباه إلى أن العرض أو النشر على االنترنت، سواء كانت م

نيس شخصية أو تتعلق باألعمال، قد تكون ذات صلة دائما بفريس

سنيس ميديكال ميديكال كير، حتى وإن لم يتم اإلفصاح عن ارتباطك بفري

.كير

:نطلب منك تجنب

أويةسريرأنشطةألياالجتماعيةالوسائطاستخدام—

علىالحصولبعدإالبالمريضتتعلقأنشطةأي

يركميديكالفريسنيسطرفمنمحددتفويض

.األعمالتلكلممارسة

أواتبيانأيتحويل/تقاسم/تداول/نشر/تخزين—

.االجتماعيةالوسائطعبرسريةمعلومات

أومنتجاتبمراجعةتتعلقمعلوماتأيتقديم—

أومنتجاتأيأوكيرميديكالفريسنيسخدمات

ديكالميفريسنيسلدىكموظفين)منافسةخدمات

.(هلكينمستمجردولسناطبيعي،انحيازلديناكير،

طةأنشأيممارسةفياالجتماعيةالوسائطاستخدام—

مثل)يركميديكالفريسنيسبأعمالتتعلقرسمية

إنابةوأعنرسميةبياناتتقديمأواالستقدامأنشطة

علىالحصولقبل،(كيرميديكالفريسنيسعن

مديركأوعليكالمشرفطرفمنمسبقاعتماد

.المباشر

أيأوبالمريضتتعلقمعلوماتأيعناإلفصاح—

.شخصيةبيانات
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النشاطات السياسية .6.5

معقدةعمالناأعلىتأثيرلهايكونقدالتيوالرقابيةالتشريعيةوالعملياتاإلجراءات

معية،الرقابالجهاتمعدوريةبصفةمناقشاتالشركةتجريأنالمفيدمن.ومتنوعة

الجهودتجميعفيالمساعدةأجلمناألخرىاألطرافمعوالتعاونالمشاركة

خبراءوتوجيهإشرافتحتأعالهإليهاالمشاراإلجراءاتجميعتتمأنيجب.المماثلة

.الساريةبالقوانيناالمتثالعلىالتأكيدضرورةمعالمحلية،الحكوميةالشؤونفي

افيةالشفبمبادئااللتزامعلىالتأكيدضمانفيالمجتمعمصلحةأيضانراعي

.واالنفتاح

يجب.يةشخصبصفةسياسيةنشاطاتأيةفيالشركةموظفيمشاركةبحقنعترف

االنتباهجبي.ومستقلةمنفصلةبصورةالفرديةالسياسيةالنشاطاتهذهتتمأنمراعاة

ريسنيسبفأوالموظفبمنصبللموظفالشخصيةالسياسيةالنشاطاتربطعدمإلى

الشركةمعداتأوممتلكاتأووقتباستغاللالشركةلموظفييسمحال.كيرميديكال

.للموظفينالشخصيةالسياسيةالنشاطاتممارسةفي
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نيةمسؤولياتنا المجتمعية كشركة وط7.0

لىوعاألعمالقطاععلىاإليجابيالتأثيربتحقيقملتزموننحن

.مجتمعاتنا

رفريسنيس ميديكال كي
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البيئةحماية.7.1

يعنيهذا.ةمستدامبطريقةوالخدماتالمنتجاتاستخداموعرضوإنتاجبتطويرملتزموننحن

الضروريةالمعاييرتطبيقعلىنؤكد.البيئةعلىتأثيرألعمالنايكونأنيمكنكيفإلىاالنتباه

أيعنواإلبالغ،بالبيئةالصلةذاتبالقوانيناالمتثالضمانمعالبيئة،علىالمخاطرلتقليل

أيبكفاءة،الخاموالموادوالمياهالطاقةمثلالموارداستغاللأجلمننسعى.ذلكعلىبناءوقائع

نتيجةالسلبيةيراتالتأثخفضكيفيةعلىباستمرارنركز.التدويرإعادةعملياتتطبيقخاللمن

.بيئةبالالصلةذاتبالمسائلالوعيتعزيزعلىالعملمعالبيئة،علىأعمالناأنشطة

بأحكامزاموااللتالسارية،بالقوانيناالمتثالضرورةعلىالتأكيدعنمسؤولوننحن

ميعجتطبيقمعالبيئة،بحمايةالصلةذاتوالسياساتهذه،السلوكقواعدمدونة

.البيئةعلىتأثيرذاتوقائعأيحدوثلتجنبالضروريةالتحوطات

والرعايةالتبرعات.7.2

أجلمنردالموااستغاللعلىالتأكيدمعجيدة،وطنيةكشركةأنفسناتقديمفينجتهد

الخيريةراضاألغتحقيقفيالموارداستغاللإلىباإلضافةالصحيةالرعايةمبادئتطوير

تطويرمنهاالغرضيكونالتيالتبرعاتوتحديداالتبرعات،بعضنقدمقد.األخرى

المنظماتلىوإالخيريةاألعمالإلىتبرعاتنقدماألحيانبعضفي.الطبيةالرعايةمبادئ

أيقدمنال.فيهاأعمالناأنشطةنمارسالتيالمجتمعاتإلىالخدماتتقدمالتيالمدنية

حصولالأولتأمينأوأعمال،فرصبأياالحتفاظأوعلىللحصولمساهماتأوتبرعات

رعايةالوأنشطةالتبرعاتكافةتكونأنيجب.مشروعةغيربطريقةميزاتأيعلى

مسبقااعتمادابتتطلاألنشطةهذهمثلبأنعلماالسارية،والسياساتالقوانينبجميعممتثلة

بأنشطةيتعلقماكلفيالشفافيةمبادئباتباعمتلزموننحن.المحليينخبرائناطرفمن

.والرعايةالتبرعات

منظماتقبلمنتنظمتعليميةأنشطةأيفيماليةمشاركاتأومساهماتندفعقدأحيانا

يكونحيثالمعروفين،المناسباتمنظميطرفمنأوالمرموقة،الصحيةالرعاية

أوالعلميةرعايةبالالصلةذاتالمسائللفهمأوالطبيالتعليمألنشطةالترويجمنهاالغرض

.يةالطبالرعايةتحسينفيمساهمةلهايكونالتيالصحيةالرعايةأوالسريرية

فريسنيس ميديكال كير
مسؤولياتنا المجتمعية كشركة وطنية 26



امتثالنا8.0

عنمسؤولكيرميديكالفريسنيسفيشخصكل

.ممتثلون«بطبعنا»جميعنا.االمتثال

امتثالنا27



السياسات.8.2

إليها من أجل إنجاز تسعى فرينسيس ميديكال كير لتزويدك بالمعلومات التي قد تكون في حاجة

:  ةيشمل ذلك المصادر التالي. واجباتك الوظيفية، وذلك بطريقة مشروعة وأخالقية

مدونة قواعد السلوك وأخالقيات المهنة

تتضمن تعالج هذه المدونة المفاهيم والمعايير العامة ذات الصلة باالمتثال، كما أنها

.الخطوط العريضة للسلوكيات المتوقعة

:السياسات

كيفحولةالضروريالتوجيهاتتتضمنالتيالسياساتكيرميديكالفريسنيسأعدت

هذهأعدت.المدونهذهفيالمقررةالعامةالمبادئمعالعمللمهامأداءكامتثالتضمن

القوانينمعتفقيبماوذلكدولة،كلفيتجريالتيالعملياتمعتتنسجمبطريقةالسياسات

.حدةعلىدولةكلفيالساريةالمحلية

نبذة عامة .8.1

:  يتكون برنامج االمتثال من العناصر األساسية التالية

.السياسات واإلجراءات والمعايير•

.التدريب والتعليم حول االمتثال•

ط االمتثال القنوات المختلفة إلبالغ المسائل ذات الصلة باالمتثال، بما في ذلك خ•

.المباشر السري

.الرقابة والمراقبة الداخلية•

.إرشادات االنضباط القياسية•

.هااالستجابة العاجلة واإلجراء التصحيحي ألي مخالفات يتم التعرف علي•

به إن كنت في شك عما يجب عليك فعله، أو ما إن كان اإلجراء الذي تنوي القيام

:  صحيحا أم ال، يرجى اتباع الخطوات التالية

.كيرميديكاللفريسينيسهذهالسلوكقواعدمدونةسياساتمراجعة•

.الفورعلىالمباشرالمديرأوالمشرفمناالستفسار•

االمتثالارةإدعلىأوله،تتبعالذياإلقليميأوالمحلياالمتثالمسؤولعلىاالتصال•

.اإلقليميأوالمحليالداخليالمستشارعلىأوالشركةلدى

تعلقيفيمامرتاحغيرأنكشعرتحالفيالمباشراالمتثالخطعلىاالتصال•

.تكهويإخفاءمعاإلبالغفيترغبكنتأوإليهاالمشارالمواردمنأيباستخدام

ة، في اتخاذك ألي قرارات تتعلق بأعمال الشرك

:يرجى مراعاة المبادئ التالية

1

2

3

هل هناك شك في ما إن كان 

السلوك المعني مشروعا أم ال؟

هل ممارسة نشاط األعمال يتفق 

مع أحكام هذه المدونة، ومع 

يس القوانين ومع سياسة فريسن

ميديكال كير؟ 

هل ممارسة السلوك المتعلق 

باألعمال مفيد أم مضر لسمعة 

المية؟فريسنيس ميديكال كير الع

فريسنيس ميديكال كير
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:مبدأ عدم االنتقام

علىءبنامخالفةأيعنيبلغشخصأيضدانتقاممحاوالتأيتاماحظراالشركةتحظر

أوالمدونة،لهذهأوالقانونألحكاممخالفةفياشتباهوجودفيمعقولةقناعاتأوأسس

أوتحرشةمحاولأيوجودفيتعتقدكنتإن.كيرميديكالفريسنيسسياساتأوإلرشادات

يمكنك،محتملةأوفعليةمخالفةأيعناإلبالغنيةأواإلبالغنتيجةضدك،انتقاممحاولة

الشركة،باالمتثالإدارةإلىأواإلقليمي،أوالمحلياالمتثالمسؤولإلىاألمرهذاعناإلبالغ

.المباشراالمتثالخطعبرأوبلدكفيالمحليةالبشريةالمواردإدارةإلىأو

التدريب.8.3

.  تك بطريقة صحيحةتقدم فريسنيس ميديكال كير التدريب لمساعدتك في أداء واجباتك وظيف

ومات تركز إجراءات التدريب على مناقشة مكونات هذه المدونة، كما أنها تزودك بالمعل

.  حول القوانين السارية على أنشطة أعمالنا والقوانين السارية في بلدك

والتسويق مثل المبيعات)قد تحتاج العديد من الوظائف والمهام في فريسنيس ميديكال كير 

رتيبات التي سيتم إخطارك بالت. إلى تدريبات متخصصة إضافية( والفوترة والسداد وخالفه

.تخص وظيفتك في حال كانت وظيفتك تتطلب تدريبا إضافيا

.التدريب على االمثتال إلزامي

اإلبالغ عن المخالفات المحتملة .8.4

ممارستناتحكمتيالوبالقوانيناألعمال،بأخالقياتصارماالتزاماملتزمةكيرميديكالفريسنيس

هذهألحكاممخالفاتأيأوللقانونالمخالفاتجميعفيتحقيقاالشركةتجريعليه،.لألعمال

.االمتثاللسياساتأوالمدونة

الشركة،لسياسةأوالمدونةهذهألحكامأوللقانونمحتملةمخالفاتأيعناإلبالغيمكنك

علىالمباشرالمشرفإلىصحيحة،غيرأوأخالقيةغيرأعمالممارساتأيأو

فيلبشريةاالمواردفريقإلىأوالقانونيةالشؤونإلىأواالمتثالإدارةإلىأووظيفتك،

معاتمخالفأيعناإلبالغأيضا(المعنيةاألخرىاألطرافجميعمع)يمكنك.وقتأي

(محليالالقانونبموجببهمسموحاذلككانحالفي)الهويةعناإلفصاحعدماشتراط

.للشركةالتابعالمباشراالمتثالخطإلى

:: إن كانت لديك أي استفسارات حول اإلبالغ عن أي مخالفات محتملة

أي إن كنت ترغب في اإلبالغ عن أي مسألة، أو كانت لديك

:  استفسارات يرجى زيارة الموقع

www.fresenius.ethicspoint.com

:أو االتصال على

complianceactionline@fmc-ag.com (دوليا ما عدا الواليات المتحدة وروسيا  )

(compliance.ActionLine@fmc-na.com (الواليات المتحدة األمريكية) أو ،

complianceactionline-russia@fmc-ag.com(روسيا)

فريسنيس ميديكال كير

ـا29 ــ ــ ــ ــ ــ ــ امتثالن

http://www.fresenius.ethicspoint.com/
mailto:complianceactionline@fmc-ag.com
mailto:compliance.ActionLine@fmc-na.com
mailto:complianceactionline-russia@fmc-ag.com


الدعم-مسؤولو االمتثال .8.5

ؤولين تتكون إدارة االمتثال من مجموعة من أشخاص احترافيين في مجاالت االمتثال، مس

تخدام هذه يمكنك اس. عن تقديم الدعم إلى جميع إدارات العمل في فريسنيس ميديكال كير

.الموارد في حال واجهت موقفا يشير إلى احتمال وجود مسائل تتعلق باالمتثال

ثال بطريقة مفتوحة، تتوقع فريسنيس ميديكال كير أن تتم مناقشة المسائل ذات الصلة باالمت

ع اتخاذه صحيحا علما بأن االستفسار يعتبر أفضل السبل لتحديد ما إن كان اإلجراء المتوق

.أم ال

ا، توقف في حال كنت غير متأكد مما إن كان اإلجراء الذي تنوي اتخاذه صحيحا أو مناسب

.حتى تستفسر وتتأكد من ذلك، قبل أن تواصل في تنفيذ اإلجراء

توقعاتنا ومسؤولياتكم .8.6

تتفقبطريقةيةالوظيفواجباتهممهامممارسةموظفيهاجميعمنكيرميديكالفريسنيستتوقع

ونالقانأحكامومعالمدونة،هذهومعالسياسةومعالعالميةالقيمومعالشركة،غرضمع

.الساري

:التالينطلب من أي شخص في فريسنيس ميديكال كير االلتزام ب

1

2

3

4

األداءوبالتعاونيتعلقفيماالعالميةبقيمنااالهتمام

.وميةاليالعملياتفيوالتميزوالموثوقيةاالستباقي

نونالقاومعالمدونة،هذهأحكاممعيتفقبماوالعملفهم

لواجباتأدائكعلىالساريةالشركةسياساتومع

.وظيفتك

قةالموافأوتشجيعأوتحملأوالمشاركةأوالدخولعدم

ذههألحكاممخالفةعلىينطويإجراءأوسلوكأيعلى

.الساريالقانونأوالشركةسياساتأوالمدونة،

منأيعلىأووظيفتكعلىالمشرفمعالتواصل

لديككانتحالفيالمدونة،هذهفيالمقررةالجهات

.األعمالسلوكياتأوممارساتحولشكوك

5

6

لي أو إخطار المشرفين على وظيفتك، أو مسؤول االمتثال المح

رية أو اإلقليمي، أو إدارة االمتثال بالشركة، أو إدارة الموارد البش

ك شكوك االتصال عبر خط االمتثال المباشر، في حال كانت لدي

أو في وجود أي مخالفة ألحكام هذه المدونة أو لسياسة الشركة

.  أحكام القانون

.الدعم والمساعدة في أي تحقيقات في حال طلب منك ذلك

فريسنيس ميديكال كير
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:  نشجع المديرين والمشرفين أيضا على مراعاة التالي

1

2

3

4

5

.القدوةدورأداء

يتفقبماالعملعلىإشرافكتحتالموظفينمساعدةعلىالتأكيد

القانونومعالشركة،سياساتومعالمدونة،هذهأحكاممع

.الساري

.والشفافنواألميالمفتوحالتواصللتشجيعالعملبيئةتحسين

األسئلة،وطرحاالستفسارممارساتلتشجيعالعملبيئةترقية

علمإلىتردالتيبالنزاهةالصلةذاتالمسائلوتناول

.المشرف/المدير

أيوجوديثبتعندماالتصحيحياإلجراءاتخاذإلىالمبادرة

.السياسةأوالمدونةهذهألحكاممتابعةعدمأومخالفة

6

7

ةإدارإلىأواالمتثالإدارةإلىمخالفاتأيعناإلبالغ

.االرتباطحسبالبشريةالموارد

يبلغصشخأيضدانتقاميةأفعالأيتجنبعلىالتأكيد

هذهألحكاممشتبهةأوفعليةمخالفاتأيإلىيشيرأو

ةمخالفأيأومقنعة،أسبابأوأسسعلىبناءالمدونة؛

.الساريالقانونألحكامأوالشركةسياساتمنألي

امتثالنا31
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فريسنيس ميديكال كير
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