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مطوية االمتثال
لشركاء أعمال

فريسينس ميديكال كير

Convenience Translation



 فريسينس ميديكال كير )يشار إليها فيما بعد ب«فريسنيس«( ملتزمون باتباع
 التعامالت األخالقية، وبالتأكيد على االمتثال بالقوانين واللوائح السارية، وبقواعد
 ممارسة األعمال الجارية. تطالب فريسينس ميديكال كير شركاءها في األعمال

 بضرورة التأكيد على االمتثال بجميع ما سبق ذكره. يشير مصطلح »شريك
 األعمال« إلى أي شخص أو جهة أو منظمة تتعامل مع فريسينس ميديكال كير

 ممن هم ليسوا شركات تابعة لها أو موظفين أو مسؤولين أو أعضاء مجلس
.إدارة لدى فريسينس ميديكال كير

 يلعب شركاء أعمالنا الموقرون أدوارا حيوية لضمان نجاح أعمال الشركة، إال
 أن تلك العالقات قد تنطوي على مخاطر تتعرض لها فريسينس ميديكال كير. قد
 تتحمل فريسينس ميديكال كير أو أي من الشركات التابعة لها المسؤولية عن أي

 فعل أو إجراء يقوم به أي من شركاء األعمال. من أجل التأكيد على تخفيف
 تداعيات تلك المخاطر، تؤكد فريسينس ميديكال كير على ضرورة مراعاة النزاهة

 .باعتبارها أمرا أو عنصرا محوريا في عالقاتها مع شركاء األعمال
 تؤكد فريسينس ميديكال كير أيضا على ضرورة مراعاة السلوك األخالقي

 كأساس لكل ما يقوم به شركاء األعمال إنابة عن فريسينس ميديكال كير أو أي
 .فعل أو إجراء على صلة بنشاط أعمال الشركة

 هذه المطوية تحتوي على المعلومات الضرورية حول توقعات فريسينس
 ميديكال كير ذات الصلة بممارسات األعمال األخالقية، وذلك من أجل تسهيل

.تأسيس عالقة األعمال الناجحة مع شركاء أعمالها

خلفية
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االمتثالفريسينس ميديكال كير ية  مطو



 عقود من الخبرة في الغسيل الكلى، واألبحاث المبتكرة،
 كشركة رائدة عالميا في تقديم خدمات الغسيل الكلى

 والمنتجات ذات الصلة- هذه هي فريسينس ميديكال كير.
 يمكن للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلي التطلع قدما
 بثقة أكبر بفضل االبتكارات التكنولوجية والتطور في مفاهيم

 العالج التي نقدمها. إننا نسعى لمنحهم المستقبل، المستقبل
.الذي يؤمن لهم أفضل فرص ممكنة للتمتع بجودة الحياة

رؤيتنا

 تسعى فريسينس ميديكال كير إلى تحقيق االستدامة المثالية
 في المعايير السريرية ومعايير الجودة والتكنولوجيا فيما

 يتعلق برعاية المريض، وذلك من خالل االلتزام بتطوير
 المنتجات وممارسات العالج المبتكرة. إن الوضع المميز الذي

 تتمتع به فريسينس ميديكال كير قد تأسس على سنوات طويلة
 من الخبرة االحترافية واإلبداع المستمر. لذا، فإن تركيز جهودنا
 البحثية والتطويرية يستهدف رعاية التفوق التقني والسريري
 المطلوب من أجل استحداث منتجات ابتكارية وأساليب عالج

 .معززة

رسالتنا
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 والمقررة في الوثائق المشار إليها،
 باإلضافة إلى جميع القوانين واللوائح

 والممارسات الشائعة في عالم األعمال. نحن
 ملتزمون بتطوير أعمالنا بما يتوافق مع

 القوانين واللوائح السارية ومع الممارسات
 الشائعة في عالم األعمال، وذلك ألننا نؤمن

 بأن هذا هو الشيء الصحيح. من خالل مراعاة
 النزاهة، نسعى الكتساب ثقة الجهات ذات

 المصلحة بما في ذلك العمالء ومهنيي الرعاية
 الصحية والجهات الرقابية وشركاء أعمالنا

 اآلخرين. إن الثقة هي الدافع الرئيس
 لنجاحاتنا، عليه فإن الثقة وااللتزام المشترك

 بالمعايير السارية تعتبر ضمن العناصر التي ال
 تنازل عنها في تأسيس عالقات العمل الناجحة

 بين فريسينس ميديكال كير وشركائها في
.األعمال

 إن النجاح الذي يمكن تحقيقه- من طرف
 فريسينس ميديكال كير وشركاء أعمالها- إنما

 يعتمد على القدرة على تحقيق األهداف
 التجارية، وكيف يمكن تحقيق تلك األهداف.
 من خالل االلتزام بأعلى المعايير األخالقية،

 يمكننا تعزيز المعايير السارية في عالم
 األعمال باإلضافة إلى تطوير قدرتنا على

 .األداء
 يرجى قراءة هذه المطوية بعناية. يمكنكم

 أيضا استخدام التفاصيل الواردة في المطوية
 كمصدر في حال تلقيتم أي استفسارات. إن

 كانت محتويات هذه المطوية ال تتضمن
 المعلومات التي تتطلعون للحصول عليها،

 يرجى عدم التردد في االتصال على الشخص
 المسؤول لدى فريسينس ميديكال كير أو
 بمسؤول االمتثال المحلي. يمكنكم أيضا
 تقديم أي استفسارات لديكم عبر الموقع

.www( اإللكتروني لفريسينس ميديكال كير
freseniusmedicalcare.com(، حيث 
 تستطيعون الحصول على المزيد من
 المعلومات حول سياسة االمتثال لدى

 .فريسينس ميديكال كير

 نسعى في فريسينس ميديكال كير كل يوم
 من أجل تحسين حياة المرضى حول العالم،

 وذلك من خالل تقديم منتجات وخدمات
 استثنائية. يتوقع المرضى والعمالء والممولون

 والمستثمرون والجهات الرقابية ذات الصلة
 بأعمالنا منا ممارسة األعمال بنزاهة، وبما
 يتوافق مع القوانين واللوائح السارية ومع

 قواعد الممارسة الشائعة، كما يتوقعون منا
 تأسيس نجاحنا المستمر وسمعتنا على

.االلتزام بالعمل بما يتفق مع ما سبق ذكره
 تخضع أعمالنا للرقابة المستمرة كما أنها

 تمارس بموجب العديد من القوانين واللوائح
 .والممارسات الشائعة في عالم النشاط

 نحن ملتزمون بتطوير أعمالنا بما يتوافق
 مع تلك المعايير، وعليه نتوقع من شركائنا في

 األعمال اتباع نفس تلك المبادئ المبينة تفصيال
 ضمن هذه المطوية، قواعد الممارسة

 األخالقية وممارسات األعمال لفريسينس
 ميديكال كير )»القواعد«(، باإلضافة إلى
 اإلرشادات والسياسات المتبعة من قبل
 فريسينس ميديكال كير، والسارية على

 أعمالنا. إن العجز عن اتباع المبادئ المقررة
 في هذه المطوية قد يعرض فريسينس
 ميديكال كير واألفراد المعنيين لديها إلى

 غرامات وإلى سحب التراخيص وإلى إجراءات
 .أخرى أكثر خطورة

 نحن في فريسينس ميديكال كير ننظر إلى
 قواعد االمتثال بجدية، ونصر على أن يراعى

 شركاؤنا في األعمال تلك القواعد بنفس
 .المستوى

 يعمل الموظفون لدى فريسينس ميديكال
 كير بموجب سياسات وإرشادات وتوجيهات

 ممارسة العمل اليومية. ال تطلب فريسينس
 ميديكال كير من شركائها في األعمال اتباع

 القواعد أو السياسات أو اإلرشادات ذات الصلة
 بممارسة األعمال حرفيا، وإنما تتوقع منهم

 ،اتباع مبادئ الممارسة األخالقية الجيدة

االلتزام المشترك
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 قوانين مكافحة الفساد العالمية،10
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 أسست فريسينس ميديكال كير برنامج االمتثال الصارم. نحن
 فخورون بتقاسم تفاصيل هذا البرنامج مع شركائنا في
 األعمال، وذلك من أجل مساعدتهم في تلبية االلتزامات

 القانونية والرقابية واألخالقية المقررة عليهم. مع أن االمتثال
 بالقوانين واللوائح والممارسات السارية في عالم األعمال
 مسؤولية كل فرد، إال أنكم أنتم- شركاء أعمال فريسينس

 ميديكال كير- تتحملون التزاما خاصا بضرورة اتباع تلك
 المعايير للتأكيد على عدم تعريض فريسينس ميديكال كير

 إلى أي مخاطر أو التزامات غير ضرورية. تأخذ فريسينس
 ميديكال كير هذا االلتزام بجدية. إن استمرار التعامل معكم

 يعتمد على قدرتكم على االلتزام بالقوانين واللوائح
 والممارسات السارية في عالم األعمال، وعلى اتباع مبادئ

 السلوك واإلرشادات والسياسات األخرى ذات الصلة والمقررة
.من قبل فريسينس ميديكال كير والمقدمة إليكم

مقدمة

 من أجل مساعدة شركائنا في األعمال في

 تحقيق تطلعاتهم، توفر فريسينس ميديكال كير

 :عددا من الموارد

 اإلرشادات والسياسات ذات الصلة بالممارسة
 .الصحيحة لألعمال

 التدريب على االمتثال بمبادئ ممارسة
 األعمال المتوقعة التي نتطلع إليها من

 .جانبهم

 القنو ات التي يمكن استخدامها من أجل اإلبالغ
.عن المسائل ذات الصلة على أساس السرية

 التدقيقات الضرورية إلثبات االلتزام بالمعايير
.المقررة أعاله
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توقعاتنا 
ومسؤولياتكم

 اإلبالغ عن أي مخالفات فعلية أو مشتبه
 بها ألي قوانين أو لوائح أو ممارسات

 أعمال أو لقواعد السلوك واإلرشادات
 والسياسات المقررة من قبل فريسينس

 ميديكال كير. لتنفيذ االلتزام المقرر
 عليكم بموجب هذا البند يمكنكم

 التواصل مع مسؤول األعمال المحلي
 المعتمد من قبل فريسينس ميديكال كير،

 أو مع مسؤول االمتثال المحلي، أو
 باالتصال مباشرة مع مسؤول االمتثال

 .المسؤول لدى الشركة

التعاون مع أي تحقيقات أوتدقيقات/
 إجراءات رقابية الغرض منها قياس

 التزامكم بالمعايير السارية، بما في ذلك
 المعايير المتفق عليها في أي من العقود

 أو اإلجراءات اإلضافية أو التصحيحية
.المبرمة من قبلكم

 العمل بنزاهة من أجل حماية سمعتكم
 .وسمعتنا أيضا

 قراءة وفهم والعمل بما يتفق مع مبادئ
 السلوك، ومع إرشادات وسياسات

 فريسنيس التي نقدمها إليكم، ومع
 فحوى وروح جميع االلتزامات القانونية

 والرقابية وممارسات األعمال السارية
.عليكم

 تقديم األسئلة واالستفسارات في حال
 كنتم غير متأكدين من كيفية التعامل مع
 موقف ما ينطوي على التزام بأي قانون

 أو الئحة أو ممارسة أعمال أو سلوك
 مقررة في قواعد السلوك أو في هذه

 المطوية. تشجعكم فريسينس ميديكال
 كير على مناقشة استفسارتكم مع

 مسؤول األعمال لدى فريسينس ميديكال

 كير، أو مع مسؤول الرعاية الطبية
 المحلي المعتمد من قبل فريسينس
 ميديكال كير، أو مع مسؤول االمتثال
 المباشر المقرر من قبل فريسينس

.ميديكال كير

:أنتم مسؤولون عن

1

2

3

4

5
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لم نطلب منكم اعتبار االمتثال أولوية؟

 بما في ذلك مخاطر التعرض إلى تداعيات
 التفاضي واإلجراءات القانونية وإلى تأثيرات

 سلبية عليكم أو على أعمالكم، في حال عدم
 اتخاذكم لإلجراءات الفعالة لتجنب الممارسات

.غير الصحيحة
 والسبب كذلك أن لدينا جميعا مصالح

 حيوية: كمواطنين عاملين، علينا أن نتحمل
 المسؤولية عن المشاركة في تأسيس

.المجتمع الخالي من الفساد
 باإلضافة ذلك، ال يكفي االعتراض على كون

 ممارسة األعمال غير قانونية أو غير أخالقية،
 وإنما يلزمنا العمل نحن مع شركائنا على منع

 وتتبع والرد على مثل هذه الممارسات دون
 .تنازل

 السبب في ذلك أن هذا األمر من ضمن
 اهتماماتنا: كشركة، ال يمكننا أن نتحمل ربطنا

 بأي ممارسات أعمال غير أخالقية أو غير
 قانونية، كما أننا ال نقبل القيام بأي ممارسات

 بهذه الصفة. عليه، نحتاج إلى التعرف على من
 نتعامل معه، كما أننا نحتاج إلى أن نكون على
 يقين من قدرة شركائنا على االلتزام بممارسة

 .األعمال بطريقة ال تشوبها شوائب
 والسبب كذلك أن هذا األمر من ضمن

 اهتماماتكم أيضا: كشريك أعمال، مطلوب
 منكم معرفة المآزق المحتمل أن تتعرضون
 لها. إن التزامكم بتحقيق االمتثال يعتبر أمرا

 حيويا لضمان نجاحكم في استمرار التعامل
 معنا )ومع الشركات األخرى كذلك(. أنتم كشركة

 مع موظفيكم قد تعرضون أنفسكم إلى
 ،مخاطر محتملة
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تاريخنا

 ليس بمقدورنا أن نغير التاريخ، إال أننا
 ملتزمون التزاما صارما بالتعلم مما حدث. نفخر

 بأننا استطعنا تأسيس ثقافة حية من االمتثال
 ضمن إطار الشركة، مع تطبيق إجراءات
 الحماية المناسبة- بحيث يصبح ازدهارنا

 المستقبلي مؤسسا على قواعد صارمة من
 .الممارسة األخالقية والنزيهة لألعمال

 تؤمن فريسينس ميديكال كير إيمانا قاطعا
 بأن من مصلحة كل شخص رعاية بيئة

 ممارسة األعمال المنصفة والنظيفة والشفافة،
 بحيث يمكن تبادل أفضل المنتجات والخدمات

.بأفضل األسعار المتاحة

 في 2019، بعد سنوات من التحقيقات في
 وقائع جرت خالل الفترة بين 2007 و2016،

 كشفت التحقيقات عن أن فريسينس ميديكال
 كير قد دفعت أمواال إلى مسؤولي الرعاية
 الصحية فيما ال يقل عن 17 بلدا من خالل

 مجموعة من المشاريع بطريقة غير الئقة، بما
 في ذلك عبر عقود استشارات صورية، تزييف

 وثائق، ودفع رشاوي من خالل مجموعات
 الوسطاء. أجبرت تداعيات تلك الممارسات
 فريسينس ميديكال كير على التوصل إلى

 تسويات مع وزارة العدل األمريكية ومع هيئة
 األوراق المالية والبورصات األمريكية، والتي

 وافقت الشركة بموجبها على دفع غرامة بمبلغ
 231 مليون دوالر أمريكي، مع الخضوع

 .لبرنامج رقابة
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 في هذا القسم من المطوية، نتناول نوعين من
 الممارسات غير الصحيحة والشائعة والتي تمارس

 :في العادة بالتزامن
 .الفساد/الرشوة وتضارب المصالح

 قوانين مكافحة الفساد العالمي
وتضارب المصالح

10

2فريسينس ميديكال كير لقسم  ا



 إساءة استخدام السلطة التي يؤتمن بها الشخص للحصول على

 :مكاسب شخصية. يشمل ذلك

 .تقديم الرشوة إلى السلطات للحصول على العطاءات
 .الحصول على الرشوة مقابل إحالة أو بيع المنتجات، وخالفه

 ال توافق فريسينس ميديكال كير على، وال تتحمل أي أسلوب من
 أساليب أو ممارسات الفساد، بصرف النظر عما إن كانت تلك األساليب

 أو الممارسات تنطوي على صلة أو مشاركة من قبل مهني الرعاية
 الصحية أو أي مسؤول حكومي أو أي شخص أو طرف آخر، أو كان

 الغرض هو شراء أو بيع أي من السلع أو الخدمات التي تقدمها
 .فريسينس ميديكال كير

 نتوقع من شركائنا في األعمال تنفيذ ممارسات األعمال واتخاذ القرارات
 أو تلبية المسؤوليات المقررة عليهم على أساس السعر والجودة

.والخدمة حصريا

 كشركة عالمية، مطلوب من فريسينس ميديكال كير االلتزام بجميع

 قوانين مكافحة الفساد السارية في العديد من جهات االختصاص، بما

 :في ذلك

  قانون الممارسات األجنبية الفاسدة لحكومة الواليات المتحدة
)FCPA(؛ 

 ؛)UKBA( قانون الرشوة لحكومة المملكة المتحدة
القانون الجنائي األلماني؛ و

 قوانين مكافحة الفساد السارية في كل بلد من البلدان التي نعمل
.فيها

أ. مكافحة الفساد/مكافحة الرشو

 العناصر الرئيسة لقوانين ولوائحما هو الفساد؟

مكافحة الفساد

 :تحظر قوانين مكافحة الفساد والرشوة

 تقديم أو الوعد بتقديم أو تفويض تقديم
 أو منح أي شيء ذا قيمة )بما في ذلك

 أي سلعة أو خدمة أو أي شيء آخر،
 سواء كان ذلك بصفة ميزة/مصلحة
 شخصية أو خالفه( إلى أي شخص

 )مسؤول حكومي، أو مهني رعاية صحية
 أو أفراد أسرهم أو خالفه(، سواء كان
 ذلك مباشرة أو غير مباشرة من خالل

 شركائنا في األعمال، من أجل تأمين أو
 الحصول على أي ميزة أو االحتفاظ بأي

.أعمال
 طلب أو الموافقة على الحصول على أو
 قبول أي شيء ذا قيمة بصفة شخصية

 أو ألي غرض آخر أو لصالح أي كيان آخر
 من أجل تأمين أو ضمان الحصول على

 ميزة بطريقة غير مشروعة أو التأثير
 على أي قرارات تتعلق بممارسة

 .األعمال

ما هي الرشوة؟

 تقديم أو الوعد بتقديم أو الحصول على أي
 شيء ذا قيمة إلى أو من أي شخص من
 أجل التأثير على أي قرار أو منح أي ميزة

 نتيجة أي ممارسات غير مشروعة في
 .الماضي

 :تشمل الرشوة

 النقد وما يعادله؛
 الهدايا )النقدية أو العينية(؛

 الوجبات أو الترفيه أو رعاية المناسبات؛
.مصروفات السفر وخالفه

تطلعات فريسينس

 :ميديكال كير تجاه شركائها في األعمال 

 
 يتوقع من جميع شركائنا في األعمال االلتزام بفحوى وروح القوانين

 واللوائح السارية والممارسات الشائعة في ميدان األعمال. تنص هذه
 المطوية على أن عجز أي من شركاء أعمالنا في االلتزام بما سبق قد
 يؤدي إلى تحميل فريسينس ميديكال كير التزامات. على سبيل المثال
 قد تواجه فريسينس ميديكال كير التزامات بموجب قانون الممارسات
 األجنبية الفاسدة لحكومة الواليات المتحدة نتيجة دفع أي مبالغ مالية

 يقوم بتقديمها أي من شركائنا في األعمال فيما له صلة أو عالقة
 باألعمال التي يمارسها مع فريسينس ميديكال كير. لن نوافق على
 تأسيس أو االستمرار في ممارسة أي عالقات أعمال مع أي شريك

 أعمال يسعى إلى الدخول في أو المشاركة في أو ممارسة أي
 .ممارسات غير مشروعة أو غير أخالقية
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 س. أعمل موزعا لمنتجات فريسينس ميديكال
 كير. مدير عيادة طب الكلى في منطقتي عبر

 عن تقديره ألزرار األكمام التي أرتديها، حيث
 أنها غالية الثمن، مع أني استخدمها منذ أكثر

 من عام. شجعني المشرف على عملي على
 النظر في إمكانية تقديم األزرار إلى مدير

 العيادة كبادرة تقدير دعما لعالقات األعمال
 .المستقبلية بيننا

 ج. ال، بغض النظر عما يقوله المشرف على
 عملك، تتوقع فريسينس ميديكال كير منك

 االمتناع عن تقديم أي شيء ذا قيمة كهدية،
 حيث أن ذلك قد يكون له تأثير على سمعة

 فريسينس ميديكال كير. األهم دائما هو
 االمتناع عن تقديم أي هدية في حال شعرت

 أن الهدية بتلك الصفة قد يكون لها تأثير
 مرغوب على عالقات األعمال، أو في حال كان

 ذلك سيكون هو شعور المتلقي )وإن كان
 .)ضمنيا

 س. أمارس العمل كوكيل مبيعات فرديا،
 وملتزم بمساعدة فريسينس ميديكال كير في

 تحقيق مستهدفات المبيعات الطموحة. لدى
 وزير الصحة في بلدي ابنة على وشك الزواج
 في غضون عدة أشهر. في حال وافقت على

 استقبال احتفال زواج ابنة الوزير في فيال
 الشاطئ الخاصة بي، فإن ذلك يساعدني في

 الحصول على معاملة ضخمة مع الوزير
 لماكينة غسيل كلى جديدة في مستشفيات

 عامة تخدم جميع البالد. هل يمكنني الموافقة
 على ترتيب االحتفال علما بأن ذلك لن يكلف

 فريسينس ميديكال كير أي مبالغ مالية؟
 ج. ال، ألن هذا قد يعتبر فعال ينطوي على تأثير
 غير مشروع بناء على جميع المعايير السارية.

 تتوقع فريسينس ميديكال كير من جميع
 شركائها في األعمال االمتناع عن مثل هذه

 الممارسات بغض النظر عما إن كانت
 .الممارسة تنطوي على تحمل أي تكاليف أم ال

 :أمثلة على حاالت
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 ينشأ تضارب المصالح عادة عندما يكون للمصالح الشخصية
 تأثير أو تأثير محتمل أو قد ينظر إليها باعتبار أن لها تأثيرا

 محتمال، على تقييمك لألعمال أو على عملية اتخاذ القرار. من
 .الضروري تجنب الدخول في مثل هذه المواقف

 :قد تشمل أمثلة تضارب المصالح الشائعة

 العالقات الشخصية مع موظفي فريسينس ميديكال كير
 التي قد يكون لها تأثير غير مرغوب فيه عن أسلوب

 ممارستك أنت أو أسلوب أداء الموظف المعني لواجبات/مهام
 .عمله

 إحالة أحد أقربائك للتوظف لدى فريسينس ميديكال كير، مع
 استخدام وظيفتك التجارية للتأكيد على حصول ذلك القريب

 .على الوظيفة
 قبول العمل كعضو في مجلس اإلدارة أو في مجلس الرقابة
 لشركة منافسة أو عميل لشركة منافسة لفريسينس ميديكال

 كير مع استخدام المعلومات التي لديك كشريك أعمال
 .لفريسنيس من أجل مصلحة المنافس

 العمل لدى أي من عمالء فريسينس ميديكال كير مع كونك
 على عالقة بتقديم الدعم للمبيعات المقدمة إلى ذلك

 .العميل لصالح فريسينس ميديكال كير
 كونك موظفا لدى فريسينس ميديكال كير باإلضافة إلى

 تعاملك كعميل أو وسيط مبيعات لدى فريسينس ميديكال
 كير، مع السعي الستخدام أو إساءة استخدام المعلومات

 الداخلية التي لديك حول فريسينس ميديكال كير، بطريقة
 تؤثر سلبا على مصالح فريسينس ميديكال كير، أو لصالح

.وظيفتك كعميل/وسيط مبيعات

 الشفافية هي األساس. من الضروري اإلفصاح عن تضارب
 المصالح الفعلي والمحتمل إلى فريسينس ميديكال كير.

 سنقوم بتقييم األمر لتحديد ما إن كان هناك احتمال لتأسيس
 عالقة عمل بالتوازي، أو في حال كانت هناك ضرورة لتطبيق

 أي ضوابط أو ضمانات حماية للتأكيد على اتخاذ قرارات األعمال
 بطريقة منصفة وغير متحيزة. يرجى االتصال بالمسؤول عن

 األعمال لدى فريسينس ميديكال كير أو بمسؤول االمتثال
.المحلي في منطقتك

  تضارب المصالح عبارة عن ممارسة أو مصطلح مستقل عن
 مصطلحي الرشوة والفساد، إال أنه يمارس عادة أو يفهم منه

 عموما أنه على ارتباط بالفساد. إن وجود الفساد أو الرشوة
 عادة ما ينطوي على عالقات شخصية )غير مفصح عنها(-

 .والعكس صحيح

كيف يمكنني أن أتعامل مع تضارب المصالح؟ما هي األمثلة الشائعة لتضارب المصالح؟

ب. تضارب المصالح

13

مطوية االمتثال 2 لقسم  ا



 س. سأقوم بترتيب مناسبة خارج الموقع لترويج منتجات
 فريسينس ميديكال كير، وأحتاج إلى خدمات مشتريات، ستقوم
 فريسينس ميديكال كير بتحمل سداد قيمتها. حيث أن شقيقي
 يمتلك مطعما، رأيت أنه يمكنني االستفادة من ميزة رابح-رابح

 وذلك بالحصول على خصم لصالح فريسينس ميديكال كير،
 وذلك بمنح شقيقي جزءا من العملية. هل هناك مشكلة في

ذلك؟
 ج. قبل التعاقد مع مطعم شقيقك كمورد، تتوقع فريسينس

 ميديكال كير منك اإلفصاح عن تلك العالقة إلى فريسينس
 ميديكال كير، للتأكيد على أال تنطوي العملية على تضارب مع

 مصالح الشركة. تقوم فريسينس ميديكال كير بمراجعة الوضع
 وتحديد األسلوب األمثل إلدارة أي تضارب مصالح محتمل عن

.ذلك الوضع

 س. أنا متعاقد مستقل كاستشاري إدارة عيادة، وأقدم المشورة
 لفريسينس ميديكال كير حول برنامج الكفاءة للعيادات. لدي

 شركة أخرى تقوم بتوزيع منتجات فريسينس ميديكال كير،
 باإلضافة إلى منتجات شركات أخرى تصنع المعدات الطبية. لدي

 عالقة صداقة وطيدة مع المسؤول لدى فريسينس ميديكال
 كير، الذي أكد لي أن هذا األمر ال غبار عليه من جانب فريسينس
 ميديكال كير. هل هناك مشكلة في حال استمررت في ممارسة

األعمال مع فريسينس ميديكال كير؟
 ج. هذا الوضع قد ينطوي على تضارب مصالح محتمل. تتوقع

 فريسينس ميديكال كير منك توضيح هذا الموقف مع المشرف
 على صديقك، بحيث تستطيع فريسينس ميديكال كير اتخاذ
 القرار دون محاباة. قد تقترح فريسينس ميديكال كير اتخاذ

 .إجراءات معينة من أجل معالجة العالقات المشتركة

 س. أذهب للتنزه مع مسؤول االتصال الرئيس لدى فريسينس
ميديكال كير كل أسبوع. هل هناك مشكلة؟

 ج. قد تكون هناك مشكلة في حال عجزت أنت ومسؤول
 االتصال عن اإلفصاح عن تلك العالقة الشخصية إلى المشرفين

 المباشرين مع اتباع التوجيهات التي يزودونكم بها. قد يكون
 لدى رب عملك معالجات محددة لتضارب المصالح مطلوب منك

 اتباعها. كمبدأ، عليك أن تحتفظ بسجالت إلفصاحاتك والردود
 التي تتلقاها من المشرف المباشر من أجل تجنب وجهة النظر
.التي ترى أنك تستهدف االحتفاظ بتلك العالقة سرا للمستقبل

 س. لدي صديق لديه شركة نقل محلية في مكان قريب، وقد
 طلب مني مؤخرا دراسة ما إن كان يمكنني مساعدته في

 الدخول في عالقة عمل مع فريسينس ميديكال كير، ماذا أقول
 له؟

 ج. يمكنك في هذه الحالة تقديم صديقك إلى مسؤول األعمال
 لدى فريسينس ميديكال كير؛ علما بأن فريسينس ميديكال كير

 تتوقع منك اإلفصاح عن عالقاتك الشخصية والمهنية مع ذلك
 .الصديق ومع أعماله

 س. عملت في بيع منتجات فريسينس ميديكال كير لمدة
 10سنوات. ابني يسعى للحصول على فرصة عمل كمتدرب

 لفترة االمتياز. نتيجة لعالقتي الطويلة مع فريسينس ميديكال
 كير، طلبت من مدير المبيعات لدى فريسينس ميديكال كير

 توظيف ولدى كمتدرب. هل أقوم بإرسال السيرة الذاتية لولدي
أم ال؟

 ج. عملية التوظيف لدى فريسينس ميديكال كير هي مسؤولية
 إدارة الموارد البشرية المباشرة. لدى فريسينس ميديكال كير

 إجراءات صارمة للتعاقدات الداخلية، علما بأن االختيار يتم بناء
 على المتطلبات واللوائح الداخلية السارية. على جميع

.المرشحين التنافس ضد بعضهم اآلخر دون أي تمييز أو محاباة

أمثلة على حاالت؟
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 من الضروري إبداء حذر خاص عند التعامل
 مع المسؤولين الحكوميين، ومع مهنيي

 الرعاية الصحية )الذين قد يكون الواحد منهم
 مسؤوال حكوميا في نفس الوقت، خصوصا

 الذين يعملون في المستشفيات العامة(.
 العديد من األطر القانونية تفرض المزيد من

 القيود الصارمة عندما يصبح المسؤولون
 الحكوميون هدفا لممارسات غير مشروعة من

 قبل الشركات. باإلضافة إلى ذلك، فإن الحدود
 بين ما هو مسموح وما هو غير مسموح

 بتقديمه إلى المسؤول الحكومي قد يكون
 أقل كثيرا من الحدود عند التعامل مع األفراد

.شخصيا
 في القسم التالي نقدم بيانا تعريفيا حول
 بعض المصطلحات الرئيسة، تليها إرشادات
 حول كيفية يمكن التعامل مع العالقات مع

 .الطرف الثالث ذي التأثير

 تبدأ عملية تجنب الفساد وتضارب المصالح
 بكون الشخص ئأصبح على وعي حول

 العالقات مع والمنهجية المتبعة في التعامل
 مع األفراد والجهات التي قد يكون لها تأثير

 .على أعمالنا
 ال يجوز السعي للتاثير على أو محاولة

 »إقناع« أولئك الذين لديهم الصالحية في اتخاذ
 القرار أو التأثير على القرار حول ترسية

 األعمال على فريسينس ميديكال كير أو على
 شركائها في األعمال على سبيل المثال، التخاذ

 .قرار أو إجراء معين
 من الضروري تأسيس  الحجج التي تخدم
 مصالح فريسينس ميديكال كير أو مصالح

 شركائها في األعمال، على شروط منصفة،
 وبناء على أسعار السوق للخدمات والمنتجات
 ذات الصلة، وال يجوز أن تكون مستمدة من أي
 .مصدر آخر بخالف عالقات األعمال المشروعة

 من الضروري االنتباه إلى أن تؤسس
 القرارات دون أي محاباة لصالح فريسنيس

.للرعابة الطبية أو أي من شركائها في األعمال

الطرف الثالث في وضع التأثير
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 :المسؤول الحكومي

 المسؤول الحكومي هو الفرد، سواء تم اختياره أو تعيينه أو توظيفه في خدمة
 عامة، والذي يعمل إنابة عن أي حكومة محلية أو إقليمية أو والئية أو وطنية )مثل

 الصحة أو الجمارك أو الضرائب أو المسؤول القضائي أو اإلداري(، باإلضافة إلى: )أ(
 الفرد الذي يمارس العمل إنابة عن أي مشروع مملوك أو تحت سيطرة الحكومة

 )مثل األطباء والموظفين في المستشفيات العامة أو الجامعات(؛ )ب( األفراد الذين
 يمثلون األحزاب السياسية أو المرشحين لمنصب سياسي؛ و)ج( األفراد الذين يعملون

 إنابة عن المنظمات العالمية العامة )مثل األمم المتحدة أو البنك الدولي أو منظمة
 .)»OECD« التعاون والتنمية االقتصادية

مهني الرعاية الصحية

 هو الفرد الذي يكون عضوا في أي مهنة طب أو طب أسنان أو صيدلة أو تمريض،
 والذي، في سياق ممارسة أنشطة أعماله المهنية، قد يكون مسؤوال عن وصف أو
 شراء أو توريد أو التوصية باستخدام أي جهاز طبي أو أي منتج طبي. ألغراض هذا

 التعريف يشمل مصطلح »مهني الرعاية الصحية« )أ( أي مسؤول أو موظف في أي
 حكومة أو وكالة أو منظمة )سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا(، قد يكون مسؤوال عن
 وصف أو شراء أو توريد أو التوصية باستخدام أي معدات طبية أو منتجات طبية؛ و)ب(

 أي موظف لدى فريسينس ميديكال كير تكون وظيفته األساسية ممارسة مهنة
 الرعاية الصحية، علما بأن ذلك ال يشمل )أ( جميع موظفي فريسينس ميديكال كير

 .اآلخرين؛ و)ب( تجار الجملة والموزعون لألجهزة الطبية أو المنتجات الطبية

:مصدر اإلحالة المحتمل

 المصدر المحتمل لإلحالة هو الشخص أو الكيان الذي يكون في وضع يسمح له
 بإحالة المرضى أو األعمال ذات الصلة إلى فريسينس ميديكال كير. من أمثلة أؤلئك

 األطباء أو أفراد أسرة الطبيب المباشرين أو مساعدي األطباء، أو المستشفيات أو
 بيوت الرعاية أو مرافق التمريض الماهرة، أو مستشفيات التأهيل، أو موظفي

 .المستشفيات أو اإلداريين، ضمن آخرين
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 عند التعامل مع شخص في وظيفة ذات
 تأثير على أعمال فريسينس ميديكال كير،

 :تسري المبادئ التالية
 من الضروري توفر حسن النية مع وجود

 الوثائق المطلوبة بتفاصيل السلع
 والخدمات التي يرغب شركاء األعمال

 .في بحث إمكانية توفيرها
 ال يجب أن تكون المعاملة على عالقة أو
 ارتباط بأي حوافز أو مزايا غير مشروعة

 عن معامالت فريسينس ميديكال كير
.في الماضي أو الحاضر أو المستقبل

 يجب أن يكون لدى أي شريك أعمال يتم
 التعاقد معه لتطوير أعمال فريسينس
 ميديكال كير الخبرة والتجربة والموارد

 المطلوبة لتقديم الخدمة المطلوبة
 بطريقة صحيحة ومناسبة وفي الوقت

.المقرر
 ال يجوز الدخول في تعاقدات أعمال مع

 أي شريك أو أي من أفراد األسرة
 المباشرين )األب أو األم أو اإلخوة أو

 األوالد أو األصهار(، أو أي شخص على
 صلة مباشرة قد يكون لديه تأثير غير

 مباشر أو قد ينطوي على ميزة لصالح أي
 .من األشخاص المذكورين أعاله

 من الضروري التأكيد على تقديم أو
 الحصول على السلع والخدمات على

 الدوام بسعر السوق المنصف، على أن
 يكون القرار مؤسسا على الجودة

والسعر

 س. التقيت مدير قسم أمراض الكلى في
 مستشفى حكومي لعرض استخدام وبيان

 أهمية منتجات فريسينس ميديكال كير. طلب
 مني تزكيته للمشاركة كموفد إلى مؤتمر اتحاد

.أطباء الكلى
 ج. تتوقع فريسينس ميديكال كير منك أن تبين
 له أنه ال يمكنك دعم مثل هذه الطلبات، حيث
 أن ذلك يخالف معايير االمتثال المطلوب منك

 مراعاتها، والمطلوب االلتزام بها من قبل
 الحكومة أو من قبل نشاط أعمال األجهزة

 .الطبية

 س. هل يمكنني عرض بيع منتجات
 فريسينس ميديكال كير إلى مهني رعاية
 صحية بسعر يقل بنسبة %5 عن القيمة

 السوقية المنصفة، وذلك من أجل استقطابهم
 كعمالء لي؟

 ج. يجب أن تباع منتجات فريسينس ميديكال
 كير بسعر السوق المنصف، علما بأنه يجب أن

 يكون القرار مؤسسا على الجودة والسعر
 معا. من الضروري مراعاة استخدام سالح

 الخصومات كحافز مشروع من أجل تطوير
 .العالقات المستقبلية

 س. لدي مكتب استشارات خاص بي، والذي
 من خالله أتعاقد مع فريسينس ميديكال كير

 لتقديم النصائح حول استراتيجية المبيعات.
 في نفس الوقت أعمل في إدارة المشتريات
 لدى موزع معدات أمراض كلى، علما بأنني

 لست مسؤوال عن شراء أو بيع منتجات
 فريسينس ميديكال كير بهذه الصفة. هل أنا

ملزم بإخبار أي شخص؟
 ج. تتوقع فريسينس ميديكال كير منك إبالغ

 المشرف عليك لدى الموزع أو مسؤول اتصال
 األعمال لدى فريسينس ميديكال كير، الذين قد

 يكون لديهم خطط إلجراء أي تغييرات على
 هياكل الشركة للتأكيد على تجنب أي تضارب

 .مصالح فعلي أو محتمل

 متى قد يحتمل أن تواجه شريك

أعمال في وضع تأثير؟

 
 قد يكون شريك األعمال المشار إليه في الفقرة

 أعاله شريكك في تقديم الخدمات أو شراء
 السلع )مباشرة أو غير مباشرة(، أو قد يكون

.مقاول الباطن المتعاقد معه من طرفك

اعتبارات رئيسة أمثلة على حاالت
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 مصروفات السفر والسكن هي التكاليف ذات
 الصلة بالمواصالت واإلسكان و/أو  رسوم

 التأشيرات المطلوبة بغرض ممارسة األنشطة
 ذات الصلة باألعمال بعيدا عن مكان ممارسة

 .الشخص ألعماله العادية

مصروفات السفر والسكن

 ال يسمح بسداد أي مصروفات بما في ذلك مصروفات السفر
 والسكن ألي شريك أو فرد من أفراد األسرة أو ألي ضيف من

 .ضيوف شريك األعمال

 .يجب حجز السفريات لشركاء األعمال على الدرجة السياحية

 تخضع مصروفات السفر والسكن لألفراد في وضع التأثير
 .للمراقبة واإلشراف

 من الضروري تسجيل وتوثيق جميع مصروفات السفر
 والسكن القابلة للسداد بصورة كاملة ودقيقة في دفاتركم

 .وسجالتكم

:تسري المبادئ التالية فيما له صلة بالسفر والسكن

 يجب أن تكون مصروفات السفر والسكن على عالقة
 مشروعة بغرض األعمال، على أن تقدم تلك المزايا بما

 يتفق مع القوانين واللوائح المحلية السارية، ومع قواعد
 .ممارسة األعمال الشائعة

 يعتمد استحقاق الحصول على مصروفات السفر
 والسكن فقط بعد إثبات أن القيمة معقولة )ال تنطوي
 على تكاليف سكن فاخر(، وأن تكون مناسبة لغرض

.ممارسة األعمال

 ال يجوز عرض أو سداد مصروفات السفر والسكن بنية
 تأمين أو الحصول على ميزة غير مشروعة أو ميزة أعمال

 .غير مناسبة
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 تلعب هدايا النجاح والضيافة مثل الوجبات والترفيه التي تقدم إلى المسؤولين الحكوميين في العادة دورا مهما في ممارسات
 الفساد والرشوة. الوجبات الفاخرة والترفيه والهدايا التي تقدم إلى كبار العمالء وصناع القرار أو شركاء األعمال والتي تستهدف

 »تحفيزهم« التخاذ قرار لصالح عرض أو مشروع معين أو لترسية أي عرض أو مشروع عن قرار سابق، تعتبر من المصادر
 .الشائعة لممارسات الفساد والرشوة في مواقع العمل

 لذا من المهم التأكيد على أن يكون تقديم الهدايا أو الوجبات أو الترفيه متفقا مع القوانين واللوائح السارية ومع الممارسات
 الشائعة في ميدان األعمال. تشجع فريسينس ميديكال كير شركائها في األعمال على تجنب حتى أي مظهر من مظاهر الممارسة

 غير المشروعة. اسأل نفسك: ما هو االنطباع الذي تتركه الهدية أو الوجبة أو الترفيه في تفكير الشخص المحايد؟

هدايا األعمال والوجبات والترفيه

الهدايا

 تشمل الهدايا أي غرض ذا قيمة نقدية
 أو غير نقدية يقدم كإشارة للتعبير عن

 التقدير. الهدايا ال تشمل ترويجات
 المنتج وال التبرعات وال التمويالت التي

 تخضع للنقاش في مكان آخر ضمن
 .سياسات فريسينس ميديكال كير

 ستقدم فريسينس ميديكال كير لكم
 المعلومات ذات الصلة حول المبادئ

 المقررة في تلك السياسات في حال
 كان لديكم ارتباط بأي من تلك

 الممارسات فيما له صلة بأعمال
.فريسينس ميديكال كير

الوجبات

 يقصد بالوجبات المصروفات التي
 .تدفع مقابل أي أطعمة أو مشروبات

 الترفيه

 يقصد بالترفيه أي مناسبة ثقافية أو
 اجتماعية أو رياضية أو أي حدث

ترفيهي أو استجمامي أو ترويحي

الضيافة

 تشمل الضيافة دفع مقابل الوجبات
 والترفيه. ال تشمل الضيافة مصروفات

 السفر أو السكن التي خضعت للنقاش
 .في القسم رقم 4

 ليس لك صالحية تقديم أو دفع أو قبول
 أي هدية أو ضيافة بنية تحقيق ميزة أو
.فائدة لألعمال بطريقة غير مشروعة
 من الضروري االنتباه إلى أن تقديم أو

 الحصول على هدية أو ضيافة ال يفسر
 .كرشوة

 يجب تقديم أو استالم الهدايا أو الضيافة
 بطريقة مفتوحة وشفافة، مباشرة وليس

 .من خالل الوسطاء
 ال يسمح بتقديم أو الحصول على أو

 الوعد بتقديم أي هدايا بالنقد وما يعادله
.))مثل البطاقات أو الشيكات أو القسائم

 ال يجوز تقديم أي هدايا أو ضيافة إلى
 الشركاء في العالقة االجتماعية أو األقارب
 أو األصدقاء ما لم يكن لدى المتلقي مبرر

 أعمال مستقل ومشروع للحصول على
 .مثل تلك المزايا

 في حال تقرر تقديم أي وجبات، يجب أن
 تكون الوجبة بقيمة معتدلة ومناسبة بما

 يتطابق مع وظيفة المتلقي أو مع
 .المناسبة

 تقديم أو عرض استخدام المرافق يجب
 أن يكون بغرض تقديم أي معلومات أو

.عقد مناقشات حول األعمال
 نشجع شركائنا في األعمال على حظر
 تقديم الترفيه بغض النظر عن قيمته،

 ونتوقع منهم تسجيل تفاصيل أي ترفيه
 .يقدم ضمن دفاتر وسجالت أعمالهم

االعتبارات الرئيسة
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 س. ما هي الهدايا المقبولة وغير المقبولة؟
 ج. أكثر األمثلة شيوعا للتعرف على األصناف المقبولة كهدايا هو

 تحديد القيمة النقدية للغرض المقرر تقديمه كهدية، علما بأنه
 من الضروري تجنب تقديم أي هدية في حال ثبت أن الغرض
 من تقديم الهدية غير مبرر أو غير مشروع. في العادة يسمح
 بتقديم الضيافة التقليدية كتعبير عن التقدير لكن بصورة غير
 متكررة، باإلضافة إلى الهدايا الصغيرة ذات القيمة المعتدلة أو

 ذات الطبيعة الترويجية التي تحمل شعار أو إعالن الشركة. ترى
 فريسينس ميديكال كير أنه من غير المناسب تقديم أي هدايا
 في شكل نقدي أو أي هدية مصاحبة لعملية شراء أو عملية

 .اتخاذ قرار مرتقب

س. أود دعوة مهني رعاية صحية له رأي مهم حول منتجات/
 خدمات فريسينس ميديكال كير إلى غداء عمل. طلب مني

 مهني الرعاية الصحية الذي أرغب في دعوته إن كان من
 الممكن اصطحاب زوجته إلى الغداء. من األمور الشائعة أن

 يطلب مهني الرعاية الصحية من الشركات األخرى نفس الطلب.
 هل من المسموح به المضي قدما في تنفيذ المطلوب؟

 ج. تأمل فريسينس ميديكال كير منك أن تشرح لمهني الرعاية
 الصحية أن هذا األمر غير مسموح به بموجب سياسات الشركة،

 وأنه ال يسمح لك بقبول ذلك الطلب، بغض النظر عما إن كان
.هذا األمر شائعا بين الشركات أم ال

 س. هل من المسموح لي أن أدعو عميال إلى غداء عمل؟
 ج. يجوز تقديم أو قبول الوجبات من طرف أو إلى شركاء

 األعمال فقط في حال كان ذلك على عالقة بغرض يخص
 األعمال. يجب أن تكون الوجبة المقدمة ذات قيمة متوضعة،
 بحيث ال يكون لها تأثير على الشخص المدعو، أو على القرار

المطلوب من المدعو

 اتخاذه فيما يخص األعمال، كما أنها يجب أن تناسب وظيفة
 المتلقي والمناسبة أو الحدث. يرجى االنتباه إلى أنه من ضمن

 مبادئ سياسة الشركة أنه، في حال كان المدعوى مسؤوال
 .حكوميا، فإن القانون قد يحظر مثل تلك الدعوات

 س. أرغب في تقديم عرض إلى عميل في شكل تذكرتين
 لحضور افتتاح كأس العالم، حيث أنه ال يمكنني الذهاب. هل

 يجوز لي تقديم التذاكر كهدية؟
 ج. قد ال يكون من المناسب لك تقديم التذاكر بتلك الصفة في

 حال كان األمر ليس على صلة مباشرة بأعمال فريسينس
 ميديكال كير. قد ترى فريسينس ميديكال كير أن التذاكر لحضور

 افتتاح كأس العالم هدية باذخة. يجوز تقديم أو قبول الدعوات
 لحضور المناسبات الترفيهية فقط في حال كان المدعو

 سيتحمل قيمة الدعوة بقيمة السوق المنصفة، وال يكون على
 .مقدم العرض تقديم التذاكر كميزة تفضيلية

 س. هل عرض أو الحصول على الترفيه محظور؟ ماذا عن
 الترفيه ذي القيمة المنخفضة الذي ال يمكن اعتباره رشوة

 محتملة؟
 ج. الرشوة قد تأخذ العديد من األشكال، سواء كانت في صيغة

 نقدية أو غير نقدية، وقد تشمل أي شيء ذا قيمة. الترفيه
 عموما قد يكون له تأثير على الطبيعة المهنية لالجتماع أو

 المواجهة. في ظروف معينة، قد يفسر الشيء المعروض حتى
 ولو كان ذا قيمة منخفضة كرشوة، حيث أنه قد يكون له تأثير
 على قدرتك أو على قدرة اآلخرين على اتخاذ القرار. باإلضافة

 إلى ذلك، ال يجوز عرض الترفيه إن لم يكن مقبوال أو معتدال من
 حيث القيمة. بمراعاة جميع االعتبارات المشار إليها أعاله، فإن

 مبادئنا تنص على ضرورة تجنب تقديم الترفيه لجميع
 .األشخاص

أمثلة على حاالت
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 الطريقة التي تمارس بها فريسينس ميديكال كير أنشطة أعمالها وتروج منتجاتها
 وخدماتها تخضع لرقابة مسؤولة. طورت فريسينس ميديكال كير سياسات محددة

 للتأكيد على أن تكون ممارسات األعمال، باإلضافة إلى األنشطة التسويقية
 والترويجية، ممتثلة بالقوانين واللوائح السارية، وبالممارسات الشائعة في ميدان
 األعمال. من الضروري التعامل مع جميع المواد الترويجية ذات الصلة بمنتجات أو

 .خدمات فريسينس ميديكال كير بالعناية المطلوبة

 أثناء تداول تفاصيل منتجاتنا وخدماتنا، نتوقع

 من شركاء األعمال وموظفيهم والشركات

 :التابعة لهم، ومقاوليهم

 أن يكونوا على الدوام صريحين ودقيقين
 وأن يتجنبوا التضليل أثناء عرض أو وصف

 المنتجات والخدمات؛
 تقديم عرض صحيح ومتوازن حول المزايا

 .والمخاطر
 تقديم البيانات المدعومة بالمعلومات

.السريرية المناسبة فقط
 التأكيد على أن تكون جميع المعلومات ذات
 الصلة بمواد الترويج متفقة مع استخدامات

 المنتج المعتمدة أو المعتمدة من قبل
 السلطات الحكومية في البلد، وأن

 المعلومات ذات الصلة بالمحتوى وأسلوب
 التوزيع أو النشر تتفق مع القوانين

 .والقواعد واللوائح السارية
 تجنب عرض المزايا التي قد ينظر على أن

 الغرض منها الرشوة أو التأثير على
.المتلقي

العمالء واإلعالن والترويج

 أين يمكنني الحصول على

 المعلومات حول منتجات فريسينس

 ميديكال كير؟

 
 يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني لفريسينس

 ميديكال كير أو االتصال على مسؤول األعمال
 .لدى الشركة أو فريق العمليات السريرية
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 من الضروري أن تعد جميع السجالت ذات الصلة بأعمال فريسينس ميديكال
 كير بطريقة دقيقة وأن تكون قادرة على عكس طبيعة والغرض من كل

 معاملة. يجب تسجيل كل معاملة ذات صلة بفريسينس ميديكال كير بطريقة
 شفافة وسرعة ضمن في حسابات صحيحة. نتوقع منكم رعاية والمحافظة على

 الضوابط الحسابية الداخلية الالزمة لحماية نزاهة السجالت والحسابات المالية
 .ذات الصلة بأعمال فريسينس ميديكال كير

 نتوقع منكم االحتفاظ بجميع األوراق والسجالت اإللكترونية بما يتفق مع
 القوانين السارية حول رعاية البيانات، وبناء على التعليمات التي ترد إليكم من

 .فريسينس ميديكال كير

 ال يجوز لكم إنشاء أو تقديم أو اعتماد أي سجالت زائفة أو مضللة أو غير
 دقيقة فيما له صلة بأعمال فريسينس ميديكال كير. هذه االشتراطات تسري

 حتى في حال كنتم ترون أن هناك إجراءات أخرى قد تخدم مصالح فريسينس
 .ميديكال كير

الدفاتر والسجالت
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 تشجع فريسينس ميديكال كير شركاء أعمالها بحماس على
 اإلبالغ على الفور عن أي مخالفات أو انتهاكات محتملة أو

 فعلية ألي قانون أو الئحة أو أي من الممارسات الشائعة في
 ميدان األعمال، أو لقواعد السلوك وممارسة األعمال المطبقة

 .من قبل الشركة

 تشمل مخالفة قواعد االمتثال المحتملة
 :التالي

 الرشوة والفساد واالحتيال والسرقة وتزوير
 الوثائق؛

 اإلفصاح غير المشروع عن معلومات
 المريض أو الشركة؛

 السلوك غير األخالقي مثل انتهاك القوانين
 أو اللوائح أو قواعد ممارسة األعمال أو

 قواعد السلوك وممارسة األعمال المطبقة
 من قبل فريسينس ميديكال كير؛

 أي مسألة أخرى يعتقد الشخص المبلغ بنية
 حسنة، أنها قد  تسبب ضررا ملموسا ألعمال

 أو لمبادئ النزاهة لدى فريسينس ميديكال
 .كير

اإلبالغ عن المخالفات المحتملة

 ليس لشركاء األعمال الحق في غض النظر
 في حال تعرضوا لموقف يبدو أنه غير صحيح

 أو غير قانوني. في كثير من األحيان، قد يكون
 اإلجراء الصحيح هو أن يتم إخطار المشرف أو
 مسؤول االمتثال. إال أنه في بعض األحيان، قد

 ال يكون من الواضح إلى من يوكل األمر، أو من
 هو الشخص المناسب الذي يملك صالحية

 .إصدار القرار أو التوجيه المناسب
 في حال كان هناك اشتباه، أو في المواقف

 التي يبدو منها أنه لم يتم التعامل بصورة
 صحيحة مع اإلخطارات التي سبق تقديمها إلى

 الشخص المسؤول، فإننا نشجع شركائنا في
 األعمال على استخدام خط اتصال االمتثال

 المعد والمطبق من قبل فريسينس ميديكال
 كير. إداة اإلبالغ هذا مدعومة بمزود خارجي

 يعمل إنابة عن فريسينس ميديكال كير، والذي
 يمكن االتصال به عبر الهاتف أو عبر الموقع
.www.fresenius.ethicspoint( اإللكتروني

com(، ما لم يكن ذلك محظورا بموجب 
 القانون الساري، وذلك عبر جميع مواقع

 .فريسينس ميديكال كير
 خط اتصال االمتثال يعمل 24 ساعة في اليوم،

 7 أيام في األسبوع بصورة مستمرة. لدى
 فريسينس ميديكال كير فريق عمل مختص
 في رئاسة مكاتب الشركة في ألمانيا، وذلك

 للتأكيد على التعامل مع جميع اإلخطارات
 .واإلبالغات والشكاوى بالطريقة الصحيحة

 نعم، علما بأن اإلبالغ دون إفصاح عن
 الهوية غير ال يكون مقبوال في بعض األحيان
 تحت القانون المحلي في بعض الدول )مثل
 أسبانيا(. أيضا قد يساعد اإلفصاح عن الهوية
 أحيانا في متابعة التحقيقات في حال وافق
 المبلغ عن اإلفصاح عن هويته، مع الموافقة

 على متابعة االتصاالت الالحقة من أجل
 التعامل مع االستفسارات المطلوبة إليضاح

 .األمر
 حتى وإن وافق المبلغ عن اإلفصاح عن

 هويته، فإننا نضمن اتخاذ جميع اإلجراءات
 المطلوبة والقانونية المنسبة من أجل حماية

.سرية هوية الشخص المبلغ

 ما الذي يجب علي القيام به في حالما هي المخالفة المحتملة؟

 علمت بوجود مخالفة محتملة؟

 هل يمكن للشخص اإلبالغ مع عدم

اإلفصاح عن هويته؟
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 ما المطلوب من شركاء األعمال
القيام به؟

)أمثلة غير شاملة(

 اتباع المبادئ المقررة في هذه المطوية،
 باإلضافة إلى أي إرشادات أو توجيهات

 أخرى تزودك بها فريسينس ميديكال كير؛

 اتباع قواعد السلوك المحلية السارية في
 ميدان األعمال باإلضافة إلى اللوائح

 والقوانين المحلية القابلة للتطبيق على
 أعمالهم؛

 التعرف على، مع إخطار موظفيهم
 والشركات التابعة لهم ومقاوليهم،

 تفاصيل المعايير الجارية، مع تقديم
 التدريب المطلوب والمقرر من قبل

  فريسينس ميديكال كير؛

 رعاية واالحتفاظ بالسجالت والدفاتر بما
 يتفق مع اشتراطات المحاسبة المحلية؛

 االلتزام بالمصادقات الممنوحة لشريك
 األعمال على أساس سنوي؛

 اإلبالغ عن أي مخالفات محتملة إلى
 فريسينس ميديكال كير؛

 عدم التردد في طرح األسئلة
 .واالستفسارات المعقدة

ملخص

 ما الممنوع على شركاء
األعمال القيام به؟

)أمثلة غير شاملة(

 دفع أو تقديم أو عرض أي شيء ذا
 قيمة للحصول أو االحتفاظ باألعمال؛

 تبادل المعلومات الحساسة الخاصة
 بفريسينس ميديكال كير مع األطراف

 الخارجية؛

 المشاركة في العطاءات إنابة عن
 فريسينس ميديكال كير قبل الحصول

 على خطاب تفويض منها؛

 تقديم الفواتير دون الوثائق الثبوتية
 الداعمة؛

 االحتفاظ بعالقات أعمال غير مفصح
 عنها ضمن عالقات األعمال المتعاقد

 عليها مع فريسينس ميديكال كير؛

 التعاقد مع وكالء إعادة بيع/مقاولي
 باطن قبل الحصول على اعتماد مسبق

 من فريسينس ميديكال كير؛

.انتهاك شروط االتفاقية

 ماذا يحدث لو أصبحت فريسينس ميديكال كير على علم بأي

 ممارسة غير مشروعة من قبل أي من شركاء أعمالها؛

 
 نتوقع من شركائنا في األعمال ممارسة أعمالهم بطريقة قانونية وأخالقية. في
 حال ارتكاب أي من شركاء األعمال ألي مخالفة أو انتهاك للقوانين أو اللوائح أو

 قواعد ممارسة األعمال أو سياسات االمتثال المتبعة من قبل فريسينس
 ميديكال كير، فقد يواجه الشريك المعني إيقاف أو إنهاء عالقة العمل مع
 فريسينس ميديكال كير، أو قد يواجه إجراءات التقاضي بناء على ما تقرره

 .السلطات الحاكمة
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ضوابط الحماية لشركة فريسينس ميديك ال كير
ما المتوقع منك كشريك أعمال عند التعامل معنا 

 تتبع فريسينس ميديكال كير الخطوات المعقولة عند اختيار الوسطاء، الذين يوافقون على االمتثال
.بالقوانين وبقواعد السلوك األخالقي

 في هذه المطوية، رأينا أن االعتراض العام على أي سلوك غير مشروع ليس كافيا، ولذا فإن فريسينس ميديكال كير تتوقع من
 شركائها في األعمال العمل بنشاط لمنع والتحقق من واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل مع أي سوء سلوك محتمل. يرجى

 االنتباه إلى ضوابط الحماية لشركة فريسينس ميديكال كير والمطلوب استخدامها في منع والتحقق من أي سلوك غير مشروع من
 .قبل أي من شركاء أعمالها، مع التأكيد على أن تتم عملية تقييم وإدارة العالقات مع شركاء األعمال بطريقة مسؤولة

العناصر الخمسة لشركة فريسينس ميديكال كير إلدارة امتثال الطرف الثالث

 إدارة امتثال الطرف
 الثالث لدى فريسينس

ميديكال كير

 تقييم مخاطر العناية
الواجبة

المراجعة والتقييم الذاتي
لشريك األعمال 

 أحكام مكافحة الفساد
والرشوة في العقود

التثقيف والتدريب
لشريك األعمال 

شريك األعمال
الشهادة

1

2

34

5
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 التأكيد على االمتثال بجميع القوانين واللوائح
 السارية ذات الصلة بمكافحة الفساد باإلضافة

 إلى قواعد السلوك الشائعة في ميدان
 األعمال، والتأكيد على التزامهم باالمتثال

 بالتوقعات التنظيمية اإلضافية المقررة من
 قبل فريسينس ميديكال كير فيما يتعلق

 .بمجاالت االمتثال

 الرد على أي سوء سلوك من طرف أو إنابة عن
:شركاء أعمالنا

 تتضمن سياسة فريسينس ميديكال كير ذات
 الصلة بعدم التسامح إجراءات صارمة للرد على

 أي سلوك غير قانوني من قبل شركائها في
 األعمال، أو من طرف موظفيهم أو وكالئهم أو
 الشركات التابعة لهم أو مقاوليهم أو مقاوليهم

 من الباطن. تتعهد فريسينس ميديكال كير
 باتباع جميع اإلجراءات القانونية المتاحة في

 .هذا السياق

 :تدقيقات شركاء األعمال
 ضمن المنهجية المرتكزة على المخاطر، تؤكد

 فريسينس ميديكال كير على التركيز على
 عالقات األعمال المستمرة مع شركاء األعمال،
 للتأكيد على ضمان عدم حدوث أي انتهاكات أو

 أي أنشطة غير مشروعة فيما له صلة باألعمال
.التي يقومون بها مع فريسينس ميديكال كير

:التعرف على من نتعامل معه
 كجزء من عملية فحص العناية الواجبة، نقوم

 باختيار شركاء أعمالنا بناء على المؤهالت
 والمصداقية وااللتزام بالقوانين السارية، ومع

 قيم شركتنا. نقوم بتطبيق إجراءات لتحديد
 المخاطر المحتملة على شركائنا في األعمال،
 وعليه نتوقع منهم العمل على تطبيقها فيما

 له صلة بأعمالنا. نتخذ الخطوات المطلوبة
 بعناية عند اختيار شركاء األعمال، كما أننا

 نقوم بإجراء المراجعات المناسبة من وقت
 .آلخر

 :االلتزامات التعاقدية للتأكيد على االمتثال
 بناء على اتفاقيات خطية، وذلك الحقا لمطالبة
 شركاء األعمال بالتأكيد على االلتزام المطلوب

 من جانبهم بالقوانين السارية، وبفحوى
 ومبادئ قواعد السلوك ذات الصلة بأحكام

 .مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد

 مطالبة شركاء األعمال بإجراء التقييم الذاتي
 :والتأكيد على اتباع السلوك الصحيح

 هذا العنصر ضمن المصادقة السنوية على
 تأهيل شريك األعمال يتطلب من شريك

األعمال
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 يستغرق األمر زمنا أقل لتنفذ“
 األمر بطريقة صحيحة مما قد

 يتطلبه األمر منك لتشرح لِمَ نفذته
“بطريقة خاطئة

هنري وادزوارث لونغفيلو 

:إخالء مسؤولية
 المفاهيم المنشورة ضمن مطوية االمتثال هذه تعتبر التزامات إضافية، وليست بديال عن أحكام
 أي اتفاقية أو عقد قانوني بين شريك األعمال، بأي صفة كان، وبين فريسينس ميديكال كير، أو

 .أي من الشركات التابعة لها
 نتوقع من كل من ومن جميع شركاء أعمالنا العمل بالتعاون معنا باتباع اإلرشادات المقررة
 ضمن مطوية االمتثال هذه، مع إلزام شركائهم في األعمال على اتباع المعايير المقررة في

 .مطوية االمتثال هذه
 لتجنب أي شكوك، فإن الغرض من مطوية االمتثال هذه ليس منح أي ميزة أو حق لفائدة أي

 طرف ثالث مستفيد أو لصالح أي عمالء أو وسطاء أو موردين أو مقاولي باطن، وال ألي من
.الموظفين التابعين لهم أو إلى أي طرف ثالث

 :الصور ملك

Stocksy: S. 2, 21, 26: Lumina, S. 6: MaaHoo Studio, S. 8: Alto Images, S. 12: Victor Torres,  
S. 16: Studio Firma
Adobe Stock: S. 7: kasto, S. 9: Morakot, S. 10: successphoto, S. 15: goodluz, S. 18: Flamingo Images,  
S. 22: rogerphoto

  :األيقونات

Adobe Stock: S. 16: Erhan Ergin, S. 16: antto, S. 19: t-vector-icons, S. 19: nadiinko, S. 23: 123levit, 
Noun Project: S. 24: iconcheese, S. 25: il Capitano, Ayub Irawan, Atif Arshad, Cantasia
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