لقد صُمم هذا الكتاب لجعل أوقاتك في شركة فاين؛ قيّمة ،وال ُتنسى ،واألهم من ذلك متسقة.

 ،It's Fineهي مدونة أخالقيات وسلوكيات العمل

3

رسالة من الرئيس التنفيذي:

هناك مقولة متداولة تقول" ،ما استغرق بناءه عقو ًدا  ،يمكن أن يدميره في يوم واحد" .وهي حقيقة ،ال سيما
عند الحديث عن سمعة الشركات .خذ على سبيل المثال شركة إنرون  ،Enronو آرثر آندرسون Arthur
 .Andersonإتها قائمة طويلة من شركات كانت يوما ً عظيمة لكنها انهارت يوما ً ما بسبب حادثة واحدة
من الممارسات التجارية المشكوك بها.
أهم جزء من عملنا في مجموعة فاين الصحية القابضة هو الحفاظ على الصورة الرائعة التي بنتها شركتنا
على مدى العقود الستة الماضية ،والتي بدأها مؤسسها ،إيليا نقل ،واستمرت خالل األجيال المتعاقبة من
القادة .الحفاظ على سمعة شركتنا وتعزيزها هو الركن األساسي لبقاءنا على مدى العقود الستة القادمة.
تكون البداية بفعل الشيء الصحيح ،تحت نعلم جميعنا بطبيعتنا ما هو الصواب ونصبو إلى أن تفعل شركتنا
الشيء القويم  ،ليس فقط من أجل سمعة شركتنا ،بل أي ً
ضا لحماية موظفينا وعدم تعريضهم لمواقف محرجة.
ال نود أب ًدا أن يتنازل أحد عن القيم والنزاهة .لكن ،يمكن أن تكون هناك "مناطق رمادية" في أي جزء من
العمل ،وأحيا ًنا يكون "الشيء الصحيح" غير واضح تمامًا .ولهذا السبب ،قمنا بتطوير هذا الدليل الشامل أو
مدونة أخالقيات وسلوكيات العمل "."CoBE
بسبب هذه األهمية القصوى لنجاحنا القائم ،لن نوزع هذا الدليل فحسب ،بل سيُلحق به ورش عمل
واختبارات سنوية لجميع الموظفين .وسيكون هذا إلزاميا ً .إنه ذلك ذو أهمية خاصة .نحن نرغب بحمايتك
وحماية شركتنا.
أحيانا ً يكون من الصعب القيام بالشيء الصحيح .بصفتي رئيسكم التنفيذي ،أريدكم أن تسمعوها مني:
نحن نفعل الشيء الصحيح .وسوف أساندكم دوما ً في اختيار الصواب األصعب عوضا ً عن األسهل.
جيمس مايكل الفيرتي

4

ال يُصنع قادة األعمال العظماء في كلية هارفرد
لألعمال أو أي برنامج إدارة أعمال آخر .بل يصنعون
من خالل المواقف
جيمس مايكل الفيرتي

5

مع المضي قدما ً ستبدأ المصطلحات في التزايد.
6

 :CoBEمدونة أخالقيات وسلوكيات العمل
أقرباء مقربين :األزواج ،الوالدين ،األبناء ،األشقاء ،األنسباء ،أبناء وبنات األشقاء ،العمات
واألعمام.
توخيا ً للوضوح ،جميع القواعد المطبقة على األقارب المقربين تنطبق بالمثل على أي موظف لديه
عالقة حميمية أو صداقة شخصية وثيقة.
موظف /موظفون :يشمل المدراء؛ موظفو الدوام الكلي أو الجزئي ،المستشارون المتعاقدون
موظفون بصفة مؤقتة ،المتدربون والمنتدبون.
شركة :FHH /مجموعة فاين الصحية القابضة
قانون /قوانين:
أ) جميع القوانين الفيدرالية والمحلية للبلد؛
ب) أنظمة وقوانين السلطات التنظيمية الحكومية؛
ت) قانون المملكة المتحدة للرشوة  2010وقانون الممارسات األجنبية الفاسدة األمريكي.
طرف /أطراف ثالثة :المتعاقدون ،المتعاقدون الفرعيون /العُمالء ،الموزعون ،المزودون،
ً
بنيابة
البائعون ،المستشارون .بعبارة أخرى ،أي شخص (عدا الموظفين) أو مؤسسة تقوم بأي عمل
عن فاين الصحية القابضة.

7

طريق فاين
لفك شيفرة
مدونة أخالقيات وسلوكيات العمل
 .1المقدمة 10
ابدأ من هنا
8

 .2ماذا ُيتو ّقع
منك؟
18

 .5االحترام في مكان
العمل ولحقوق
اإلنسان

59
51

60

24

 .6النزاهة
المالية 68

 .4النزاهة الشخصية
والعملية 36
 .7االستخدام السليم
-3اإلبالغ عن المخالفات

28

 -نحن نرفع أصواتنا

ألصول فاين الصحية
القابضة

74

72

30
 .8السرية وأمن
المعلومات 78

9

النهاية

.1

المقدمة
ال أرغب بأن أجد نفسي
في الجانب الخاطئ من
السياج...

10

ألنك بت تملك مدونة أخالقيات
وسلوكيات العمل إلرشادك
فقط اتبع الخط

ابدأ من هنا
11

قيم فاين الصحية القابضة
قيم فاين الصحية القابضة
هي حجر األساس
مدونة أخالقيات وسلوكيات العمل لشركتنا .تمثل هذه المدونة من نحن وما نؤمن به.
وهي تضمن انعكاس التزامنا لقيم فاين الصحية القابضة في حياتنا اليومية ،وممارسات
عملنا ،وعالقاتنا مع بعضنا البعض .إنها تجسيد ألعلى معايير األخالق والنزاهة
والشفافية والمساءلة والجودة والتنوع التي نؤيدها في فاين الصحية القابضة .هي كل ما
يجعلنا فخورين لكوننا أعضاء في عائلة فاين الصحية القابضة.
من خالل االمتثال لقيم فاين الصحية القابضة ،نحن نهدف إلى إنشاء معيار جديد لثقافة
العمل والذي سيصبح مرادفا ً السم " "FINEويجب أن يتم نقله من جيل إلى جيل .هدفنا
هو جعل حياة اآلخرين أفضل ،سواء في ذلك عمالئنا و مستهلكينا من خالل توفير
منتجات عالية الجودة يمكنهم الوثوق بها وإحضارها إلى منازلهم؛ أو موظفينا في فاين
الصحية القابضة عن طريق خلق بيئة عمل داعمة ومحترمة ومتعاطفة والتي تهتم
بالفردية.

12

1
نحن نفعل
األمر الصحيح
دائما ً
نحن ال نتنازل عن األخالق والسمعة على
اإلطالق .نحن نتبع نص القانون وروحه ونؤيد
قيم فاين الصحية القابضة .نحن مواطنون
مسؤولون في هذا العالم وملتزمون بحماية البيئة
وخدمة المجتمعات التي نعمل فيها.
عُد إلى االقتباس في
الصفحة رقم 5
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2
نحن ننفق
أموال الشركة
كأنها أموالنا
نحن أوصياء على المصالح الفضلى للشركة ونعمل
دائما ً على المدى الطويل .نحن نحمي
أصول الشركة وننفق مواردها وأموالها كما لو كانت
ملكا ً لنا.

 3نحن
نعتنق
الجـدارة
والتـنـوّ ع
نحن مرنين وسريعي الحركة .نحن نناقش
بقوة ونشاطر وجهات نظرنا ،ولكن ما إن يتم
اتخاذ قرار ،فإننا نتماشى معه بنسبة .٪100
ال توجد مناورات خلف الكواليس .نحن فريق
واحد ،وحلمنا واحد .األمر كله يتعلق باألداء
والنتائج.
هذا ما سيفتح األبواب للتقدير
والمزيد من الفرص

14

نحن نحتفل بالتنوع ومنظمتنا تحترم وتدعم
تفردك بكل الطرق.

عندما تكون قيمك واضحة
لك يصبح اتخاذ القرار أمراً
أكثر سهولة
روي ديزني

!

هل فكرت يومًا كيف
يبدو العيش على الحافة؟

 4نحن
ُنجازف
نحن نطمح للقمة ،مع علمنا أننا حين نقوم بهذا
قد نقع في بعض األحيان .ال بأس في هذا.
نحن لسنا خنوعين وخائفين .نحن شجعان
وجريئين .ألن الجرأة تجلب أفكارً ا ونتائج
مذهلة.

األشخاص هم مفتاح نجاحنا .نحن نبقي
توقعاتنا عالية وسنكون عديمي الرحمة
عندما يتعلق األمر بالمعايير العالية .لكن
أولئك الذين يُضمون للفريق سيتم االعتناء
بهم...كما يجب .نحن نرغب بمؤسسة "يحب
األشخاص االنضمام لها ويكرهون تركها"
كرر الجملة األخيرة مرتين،
واآلن انتقل للجزء 6

15

الفشل ليس خياراً

 " 5إذا اعتنينا
باألشخاص،
سيعتني العمل
بنفسه"

 7نحن نحقق أهدافنا
نفوت .بال شك نحن ال نستثمر أي طاقة
نحن ال ّ
من أجل استحضار تبريرات لتفويتنا .بدالً من
ذلك ،نحن نتحمل مسؤولية أفعاال ونركز طاقاتنا
على تحقيق األهداف

 6نحن نتقن
مقوماتنا
نحن األفضل فيما نفعله .نحن نهتم
بالتفاصيل ونقوم بالتنفيذ ببراعة .نحن
ال نؤمن بالقيام بأي شيء بهمة فاترة.
نحن ُندرك ما هو مُتوقّع منا ونحن
نمنحه  %100من جهدنا" .جيد بما
فيه الكفاية" ليس مقبوالً في فاين
الصحية القابضة
غذاء للفكر...

إذا كان جيد بما فيه الكفاية،
فهذا يعني أنه
ليس جيد وال كافي

توجه إلى الصفحة
 29ثم عد وأكمل
المسار

هل تنطبق مدونة أخالقيات
وسلوكيات العمل عليك؟
مدونة أخالقيات وسلوكيات
العمل تنطبق على أي شخص
يقوم بأعمال بالنيابة عن فاين
الصحية القابضة .وهذا يتضمن
جميع موظفي الشركة
والطرف /أطراف ثالثة

<<<
ُعد إلى الصفحة  7من
أجل المصطلحات
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تثبيت سنوي
ستخضع سنويا ً الختبار عبر اإلنترنت من أجل
التأكد من أن لديك معرفة جيدة وفهم كامل
لمدونة أخالقيات وسلوكيات العمل .عند
اجتيازك االختبار والتوقيع على الشهادة ،فإنك
تؤكد من جديد التزامك بمتابعة مدونة أخالقيات
وسلوكيات العمل .من الواجب اإلقرار بأي
تضارب في المصالح كل عام عند التوقيع على
الشهادة.

هل تعلم؟

17

االختبارات السنوية
تساعدنا في تقييم
أداءك ،تطورك
الوظيفي ،وإجمالي
إنجازاتك

 .2ماذا ُيتوقع منك؟
أنا أُدرك أهمية أخالقيات
وقيم فاين الصحية
القابضة ،كيف يمكن أن
أدمجها مهنياً؟

18

ببساطة،
اتبع مدونة أخالقيات وسلوكيات العمل

19

تابع هنا

كموظف في فاين الصحية
القابضة ،يتوقع منك معرفة وفهم
ومتابعة مدونة أخالقيات
وسلوكيات العمل في جميع
األوقات .يقع على عاتقك مسؤولية
الحفاظ على قيم فاين الصحية
القابضة المضمنة في مدونة
األخالق وقواعد السلوك الوظيفي
من خالل تنفيذها ليس فقط بنصه،
بل أي ً
ضا بروحه.

ُندرك بأنه لدى بعض الموظفين مصالح خارجية مثل األعمال الخارجية ،الطموحات الشخصية أو
المشاريع .هذا أمر مقبول ،شريطة أن:
( )Iاإلفصاح قدر اإلمكان عن تضارب المصال؛
( )IIال تتداخل مع عملك في فاين الصحية القابضة أو تتضمن انشغاالت خالل ساعات العمل؛

المسائلة

نتوقع أن فاين الصحية القابضة
توفر مصدر دخل رئيسي لجميع
الموظفين ،وأنها أولويتهم من
جانب حياتهم المهنية .انخرط
بشكل كامل في عملك وال تقوم
بأنشطة شخصية تتجاوز المستوى
المعتاد؛ وتأكد أنها ال تتدخل في
تنفيذ واجبات وظيفتك بنجاح.

الشفافية

ركز على
20

المثال الذي وضعه السيد
جيمس مايكل الفيرتي

( )IIIعدم استخدام أصول فاين الصحية القابضة أو موظفيها أو خدماتها بشكل غير مالئم في
سبيل تحقيق المصالح الخارجية.
إن المدير التنفيذي لشركتنا السيد جيمس مايكل الفيرتي هو مثال تقليدي لذلك .حيث أنه يمارس
أعمال التدريب والقاء المحاضرات خارج فاين الصحية القابضة .وفي سبيل الشفافية ولتجنب أي
تعارض فعلي أو محتمل للمصالح قام باإلفصاح عن ذلك لمجلس اإلدارة لفاين الصحية القابضة قبل
قبول منصب في الشركة .وقد وافق المجلس على أن يستمر السيد الفيرتي بهذه األعمال .ولكن
بشرط أن يتجنب أي تضارب مصالح ،وأن ال يتم القيام بأي عمل خارجي بالتعاون مع أي منافس
لفاين الصحية القابضة ،وأن أي محاضرة يتم القاءها تكون في وقت اإلجازة الشخصية للمدير
التنفيذي .ولضمان الفصل الكامل  %100لعمل السيد الفيرتي كمدير تنفيذي لفاين الصحية القابضة
عن أعماله في القاء المحاضرات والتدريب ،قام السيد الفيرتي بتوظيف مساعد إداري على نفقته
الخاصة ألعماله األخرى.

ذكر نفسك

الشفافية توّ لد الشرعية

21

اتبع القانون
يجب عليك االلتزام بج ّد بالقوانين واللوائح التي تنطبق على الشركة وأعمالها ونفسك
والوفاء بكافة التزاماتك القانونية وف ًقا ألدق وأعلى المعايير الممكنة .يجب أن تكون أفعالك
مشروعة وصادقة وأخالقية في جميع األوقات.
من المهم أن تتذكر أنه قد تطبق قوانين دولة أجنبية عليك وعلى الشركة حتى إذا كنت تقوم
بأعمال تجارية أو تقيم خارج هذه البلدان ،مثل قانون المملكة المتحدة للرشوة 2010
وقانون الممارسات األجنبية الفاسدة األمريكي.

فريق واحد
حلم واحد
22

قد تواجه حاالت قد ُتعتبر فيها بعض الممارسات في ظل ظرو ٍ
ف معينة أعرافا ً ثقافية (مثل
الرشاوى الصغيرة) ،أو قد تكون مقبولة أو "مبررة" في سياق ثقافات أو بيئات معينة؛ لكنها
قد تتعارض مع قيم فاين الصحية القابضة والمعايير األخالقية لمدونة أخالقيات وسلوكيات
العمل .يجب عليك أن تتذكر دائما ً أنك ملزم دون لبس بمدونة أخالقيات وسلوكيات العمل.
بغض النظر عن الظروف ،ال يمكن أبداً أن تكون احتياجات العمل سببا ً مقبوالً إلهمال
قوانين أو سياسات فاين الصحية القابضة .يجب عليك التقيّد بمدونة أخالقيات وسلوكيات
العمل  ،وال يجوز ألي شخص في أي مستوى في فاين الصحية القابضة أن ينتهك أو يوجه
أو يوافق على انتهاك موظف آخر أو طرف ثالث لقوانين وأنظمة وسياسات فاين الصحية
القابضة أو مدونة أخالقيات وسلوكيات العمل.

أفعالك

23

يجب أن تكون مشروعة
وصادقة وأخالقية في
جميع األوقات

وقت
البطاقة الجامحة

DiSC

اقرأ الجمل في األسفل واختر منها أكثر ما يعكس شخصيتك:

C

S

i

عاد ًة ما أفكر مليا ً
بالقرارات التي أتخذها

أنا شخص صبور

أنا شخص متفاءل للغاية

محادثاتي قصيرة،
وتصب مباشرة في
صُلب الموضوع

أنا أؤثر على الناس من
حولي بشكل إيجابي

الناس يقولون أني أملك
شخصية قوية

أنا متحمس دوما ً لتجربة
أمور جديدة

أنا اجتماعي

أنا مُقنع للغاية

أنا أستمتع بكوني مركزاً
على هدفي ومنافسا ً

يتك

أنا خجول وأشعر أنني أحب اتمام العمل
بالسرعة التي تناسبني
أرغب بأن أكون
منطويا ً
أنا أفكر في عملي
أنا ال أتعامل بسهولة
باستمرار
مع الحياة
هذا االختبار لك لتق ّيم
نفسك
ال توجد إجابة صحيحة
أو خاطئة .فقط اختر
االجابات التي تناسبك
أكثر .اجمعهم ثم توجه
لصفحة  59لتكتشف
ماذا حققت!
24

تقييم سلوك الشخصية

أنا أكتب الخطة،
أراجعها ،ثم أعدلها،
ثم أراجعها ،ثم أعدلها،
ثم أقرأها مجد ًد
 -ثم أتجه لتنفيذ المهمة

أنا أميل ألن أكون
شخصا ً ودوداً

D

من الطبيعي أن تملك خليط من أكثر من صفة واحدة .اختر أيها
األقرب إليك

افعل األمر
الصحيح
-دائما ً

"

يمكن أن يستغرق بناء السمعة
 20سنة وخمس دقائق لتدميرها،
فإذا كنت تضع هذا األمر ُنصب
عينيك ؛فسوف تفعل األشياء
بشكل مختلف
وارن بافيت

"

ال يمكن لمدونة أخالقيات وسلوكيات العمل التنبؤ بجميع المواقف التي قد تواجهها أثناء العمل.
إذا كنت غير قادر على العثور على إجابة مباشرة لسؤالك في مدونة أخالقيات وسلوكيات العمل
 ،يجب عليك أن تتجاوز معناه الحرفي وتأخذ التوجيه من قيم فاين الصحية القابضة وروح
المدونة .المدونة هي صوت أفكارك .عندما تكون في موضع شك ،عد لها واسأل نفسك :هل
تعكس أفعالك قيم المدونة؟ ما هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله؟ كيف ستؤثر أفعالك على
اآلخرين؟ هل ستكون قادراً على الحديث عن أفعالك بفخر لزمالئك وإدارتك وحتى لعامة الناس؟
هل ستؤثر أفعالك بأي شكل من األشكال على اسم ونزاهة الشركة؟

انتقل إلى الصفحة 28
ثم عد وتابع المسار
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إذا كنت ال تزال غير متأكد ،فقم بمناقشة الموضوع مع مدير شؤون االمتثال .في الظروف
النادرة للغاية حيث تعتقد أن هناك استثنا ًء لمدونة أخالقيات وسلوكيات العمل  ،يجب عليك
التوجه إلى مدير شؤون االمتثال وطلب الموافقة قبل اتخاذ أي إجراء.

بلّغ دون خوف
يقع على عاتق كل موظف في الشركة
أن يبلغ بحُسن نية عن أي سلوك سيء
سواء صدر عن موظف مثله أو أي
طرف ثالث تنطبق عليه المدونة .سوف
تتم حمايتك من أي شكل من أشكال
االنتقام أو الثأر وستتم المحافظة على
سرية شخصيتك في جميع األوقات.

It's Fine
ال تقلق ،نحن
نوفر لك
الحماية !
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عواقب خرق المدونة

المتوقع من المدراء.

سيتم التحقيق بعمق في المخالفة المبلغ
عنها من قبل مدير شؤون االمتثال ،وفي
حالة ثبوت المخالفة سيتم اتخاذ العقوبات
التأديبية بحق المخالف .األفراد الذين
يخفقون في االلتزام بمدونة أخالقيات
وسلوكيات العمل قد يواجهون عقوبات
تأديبية تصل أو تتضمن إنهاء العمل.
وإذا تضمن الخرق انتهاكا ً للقانون،
جناية أو ما شابهها فيجب إخطار
السلطات القانونية فوراً بذلك.

أن تكون مديراً يعني أنك قدوة لآلخرين.
عليك تحديد توقعاتك من اآلخرين بنا ًء
على المعايير التي تحددها استناداً إلى
تصرفاتك أنت نفسك .على المدراء أن
يعرفوا ويفهموا ويلتزموا بمدونة
أخالقيات وسلوكيات العمل بأنفسهم ،بل
أيضا ً أن يتأكدوا من ذلك لدى جميع
أعضاء الفريق .عليك دائما ً االستماع
ألعضاء الفريق ودعم أولئك الذين يبلغون
عن قلقهم من السلوك السيء أو ممن
يحتاجون التوجيه في االلتزام بقوانين
وتشريعات الشركة.

االهتمام بالمجتمعات والبيئة
قيمنا األساسية تدفعنا لحماية البيئة وخدمة المجتمعات التي نعيش ونقوم بأعمال فيها . .يجب
أن تكون دائمًا على دراية باالهتمامات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الفريدة للمجتمع
ً
نشطا في تحسين المجتمعات المحلية.
الذي أنت جزء منه وتلعب دورً ا

الحياة التي تستحق العيش
هي الحياة التي تعيشها من
أجل اآلخرين

من شراء عجينة ورق معتمدة من مجلس رعاية الغابات قابلة للتدوير ومن مصادر أخالقية
إلى إعادة تدوير مياه الصرف واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مصانعنا ،نحن نعطي
األولوية التخاذ خيارات سليمة بيئياً.
نحن ندعم األسباب التي تعمل على تمكين األفراد وخلق الفرص والتأثير بشكل إيجابي على
مجتمعنا .نهدف إلى العمل في وئام مع أهداف ومبادرات الحكومة التنموية

ألبرت أينشتاين

يمكن لالهتمام أن
يحقق الكثير
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القوانين

3

قوانين يجب
اتباعها
دائما ً

-1
-2
-3
28

افعل األمر الصحيح
اتبع الخطوة رقم 1
كرر الخطوة رقم 2

كل حالة وكل مستهلك مهم،
نحن نربح في هذا القطاع،
انطالقا ً من متجر واحد ورف
واحد وعلبة واحدة ومستهلك
واحد في كل مرة.
جيمس مايكل الفيرتي
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قيمة الشغف
مساوية ل+10
نقاط من النمو

-3اإلبالغ عن المخالفات  -نحن نرفع أصواتنا!
شاهدت /سمعت أمراً
خاطئاً ،لكني غير
متأكد مما يجب علي
فعله...
30

حين تكون في موضع شك ،تحدث عن األمر!
سنضمن حكما ً جيداً

31

تابع هنا

إن رفع صوتك لمواجهة الممارسات غير القانونية وغير األخالقية قد يتطلب
منك الشجاعة ،خصوصا ً عندما يتعلق األمر بناس تعرفهم أو تعمل معهم.
في فاين الصحية القابضة نضمن لك بأن سياسة اإلبالغ عن المخالفات تحميك
ً
عالنية دون
وتدعمك وترسخ الشعور بالثقة التي تعطيك الجرأة الكافية للتحدث
خوف من ثأر أو انتقام.
وسنتأكد دائما ً من عدم اإلفصاح عن شخصيتك والحفاظ على السرية الكاملة
للمعلومات التي تزودنا بها .سيتم التحقيق بما يثير قلقك بعمق وبشكل
موضوعي من قبل مدير شؤون االمتثال ولن تواجه أي أحكام سلبية أو
مضايقة.

عندما يكون العالم كله
صامتا ً ،يصبح
الصوت الواحد قويا.
مالال يوسفزي
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It's Fine
ّ
اطلع على الصفحة
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هل حان وقت التحدث عن األمر؟
كموظف أو طرف ثالث لفاين الصحية القابضة فأنت مُلزم باإلبالغ عن أي سلوك سيء فعلي أو
مُحتمل قد تعرف عنه .قد يكون السلوك السيء خرقا ً لقوانين أو لوائح أو سياسات الشركة أو
مدونة أخالقيات وسلوكيات العمل .في أي حدث ،أنت مسؤول تجاه فاين الصحية القابضة
وموظفيها لإلبالغ عن االنتهاك والحفاظ على نزاهتهم وسمعتهم .إن إخفاء أو التغاضي عن الفعل
السيء هو أمر خاطئ أيضا ً.
بينما تكون بعض األمور سهلة للتعرف عليها على أنها انتهاك وخرق للقانون والممارسات
األخالقية للشركة ،مثل الرشوة ،االحتيال ،الفساد؛ إال أنه قد يكون هناك بعض المواقف التي تكون
غير سهلة التعرف وتتركك محتاراً .على سبيل المثال ،قد تشتبه باعتداء جنسي /ترهيب من قبل أحد
الموظفين زمالئك ،تنمّر أو خلل في المحاسبة .في مثل هذه الحاالت من عدم التأكد ،اتبع قاعدة
بسيطة" :حين تكون في موضع شك  ،تحدث عن األمر!" أبلغ عن األمر بحُسن نية لمدير شؤون
االمتثال .وتأكد بأنك لن تعاني من أي عواقب ألنك أبلغت عن قلقك ،حتى لو كنت مخطئا ً تماما ً فيما
اعتقدت.
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اإلبالغ بحسن نية
يتم التعامل مع أي انتهاك لسياسة اإلبالغ عن المخالفات بأكثر
الطرق صرامة إذا أظهرت التحقيقات أن التقرير قد صدر بنية
خبيثة .سياساتنا موجودة لحمايتك ،وليس لتزويدك بأداة لتسوية
حساباتك الشخصية أو السعي لالنتقام للمظالم الشخصية.

كرر كرر كرر

ارفع
صوتك!
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يمكنك اختيار أيا ً من القنوات السرية التالية:
ما يحدث في فاين،
يبقى في فاين...
 ...مجهول

البريد اإللكتروني لمدير شؤون االمتثالAhaider@finehh.com :
هاتف مدير شؤون االمتثال97156682708+ :
رقم الخط الساخن المجاني080022261 :
البريد اإللكتروني الساخنhotline@finehh.com :

التعاون مع التحقيقات
جميع موظفي فاين الصحية القابضة واألطراف الثالثة ملزمون بالتعاون مع
أي تحقيق داخلي أو خارجي بمنتهى الشفافية والصراحة .قد يؤدي عدم
القيام بذلك إلى التعرض إلجراءات تأديبية صارمة تتضمن إنهاء الخدمة.

تذكر هذا دائماً:

المعلومات التي تدلي بها يجب أن تكون دائما ً دقيقة وصادقة .أي محاولة
لتغيير أو إخفاء أو طمس األدلة سيتم النظر إليها على أنها "مساعدة
وتحريض" على االنتهاك المزعوم وقد ينتج عنها مسؤولية جنائية و/أو
عقوبة تأديبية.
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الجميع يخطئ ،في جميع األوقات .إال أن القادة،
هم أولئك الذين يتحملون المسؤولية وال يقاومون
االنتقادات مطلقاً .هم يتنازلون عن غرورهم
في أي وقت دون أي مبررات أو دفاعات .إذا
كان الشخص يرفض تقبل االنتقادات فإن هذا
يعني أنه يرفض النمو
جيمس مايكل الفيرتي

 .4النزاهة الشخصية والمهنية
أنا منقسم بين ما
يجب أن أفعله وما
أرغب بفعله
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قم دائما ً باألمر الصحيح....
نحن موجودون لندعمك
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تابع هنا

االحتيال
أي سلوك خاطئ في الخداع مثل االختالس أو سرقة أموال أو ممتلكات أو بيانات
تخص فاين الصحية القابضة؛ التالعب في المعلومات؛ تزوير المستندات
واإليصاالت؛ اختالق الحقائق واألدلة يعتبر احتياالً .يجب أن ال تكون طر ًفا في هذا
السلوك ويجب اإلبالغ عن االحتيال المشتبه به على الفور.

ليس مقبوالً أن
تدخل الجانب
المظلم .بمجرد
دخولك ،ال سبيل
للخروج...

ال يوجد مبرر إطالقا ً لالحتيال.
الشركة واضحة في أنها ستتعامل مع االحتيال بمنتهى الجدية وستالحق االحتيال
ألبعد الحدود القانونية.

اذهب لالقتباس
في الصفحة 25

تحتفظ الشركة بالحق ،وتوظف أدوات مثل اختبار كشف الكذب ،وبما تراه مناسبا ً
للتأكد من الحوكمة الجيدة لألدوار ذات الخطورة العالية وفي أماكن العمل.
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تضارب
المصالح

يمكن تعريف تضارب المصالح على أنه أي موقف تقوم فيه باستخدام منصبك في
فاين الصحية القابضة ،أو ،في حالة الطرف الثالث ،عالقتك بفاين الصحية
القابضة ،على أنها فرصة لك أو ألحد قريب منك لتحقيق مصالح أو مكاسب
شخصية (غير الحوافز والمكاسب األصيلة التي تمنحك اياها الشركة مقابل
خدماتك) .ينشأ تضارب المصالح أيضا ً حين تكون لك عالقة شخصية ،أو مالية أو
مصلحة أخرى قد تتعارض مع التزامك بالتصرف وحدك للمصلحة األفضل لفاين
الصحية القابضة.
تاليا ً بعض األمثلة على تضارب المصالح التي يجب اإلبالغ عنها:

العائلة
واألصدقاء
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المصلحة
المالية

عمل
خارجي

توظيف
خارجي

فرص
مؤسسية

جدار فاين الصحية القابضة
تعارض المصالح

العائلة واألصدقاء

اذا كان هناك خط إداري مشترك مباشر أو غير
مباشر بين أقرباء ،وأن يكون كالهما موظفين أو
موظف وطرف ثالث.
االمتثال إذا كان هناك قريب موظف في الشركة.
حتى لو لم يكن هناك خط إداري مشترك مباشر
أو غير مباشر.

المصلحة المالية

إذا كان هناك عالقة مقربة بين طرف ثالث
وموظف؛ أو بين موظفين ال يشتركون بنفس
الخط اإلداري؛ أو بين موظفين يشتركون بشكل
مباشر أو غير مباشر بنفس الخط اإلداري مع
بعضهم البعض.

في كل الحاالت ،عليك إبالغ مدير شؤون

40

عمل خارجي

إذا كان لديك قريب يعمل في فاين الصحية
القابضة أو يقدم الخدمات لها ،أو لديك أي
مصلحة مالية مع أي منافس أو شركة تتعامل
معها فاين الصحية القابضة ،ويتضمن ذلك أن
يكون مورداً أو موزعا ً.

اذا كان لديك مصلحة مالية
مع طرف ثالث ،منافس،
مورد أو أي شركة أخرى
تتعامل معها فاين الصحية
القابضة.

كما تم عرضه سابقا ً في مثال المدير
التنفيذي لدينا ،جيمس مايكل الفيرتي،
فإن مبدأ الشفافية واإلفصاح ينطبق على
جميع أعضاء المجلس ،وعلى الشركة
بأكملها دون استثناء.
إذا كان لديك أي مصلحة في عمل
خارجي ،أي مصدر دخل عدا فاين ،أي
التزام شخصي أو عائلي ينتج عنه أي
مقدار من الربح ،مهما كان صغيراً
فيجب اإلفصاح عنه بكل وضوح
ومصداقية.

توظيف خارجي

 .1أن تكون موظفا ً لدى منافس ،عميل
أو طرف ثالث لفاين الصحية
القابضة.
 .2أن تستخدم وقت الشركة ،أصولها
ومواردها لغايات عملك بالدوام
الجزئي.
 .3أن تتجاهل أو تقصّر في عملك
ومسؤولياتك لدى فاين الصحية
القابضة.

تذكير
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بموجب قوانين العمل والعمال للدولة التي
تعمل بها قد يكون بإمكانك العمل بدوام
جزئي مع جهة توظيف أخرى بعد الحصول
على إذن خطي من الشركة .رغم ذلك،
وتحت أي ظرف يُمنع:

فرص
مؤسسية
يتوجب عليك عدم استخدام المعلومات التي تحصل
عليها من خالل توظيفك أو أن تستغل فرصة تعود
أحقيتها للشركة من أجل مكاسب أو مصالح شخصية
لك (أو ألي من أقاربك) دون اإلفصاح عن ذلك لمدير
شؤون االمتثال والحصول على إذن خطي.

تحتفظ الشركة بالحق ،وتوظف أدوات مثل
اختبار كشف الكذب ،وبما تراه مناسبا ً للتأكد
من التنفيذ المالئم لألدوار ذات الخطورة
العالية وفي أماكن العمل.

اإلفصاح عن تضارب المصالح
دون أي استثناء ،على كل شخص تنطبق عليه هذه المدونة أن يلتزم باإلفصاح عن
أي تعارض فعلي أو محتمل للمصالح .المشكلة ليست في تعارض المصالح بل في
عدم اإلفصاح عنها.
إن وجود تعارض في المصالح ال يعني النهاية .حيث يمكننا العمل على األمر إليجاد
طريقة لحل التعارض .رغم ذلك ،فإن عدم اإلفصاح عن تعارض فعلي أو محتمل،
سواء كان مقصوداً أو بالنسيان ،هو أمر مهم جداً وسيؤدي لعواقب شديدة .إذا وجدت
نفسك في موقف فعلي أو محتمل لتعارض المصالح ،عليك اإلبالغ فوراً عن ذلك
لمدير شؤون االمتثال .إذا كنت تشعر بالحيرة فيما إذا كان هناك تضارب في
المصالح أم ال في وضع معين فقم باإلبالغ دائماً! فهو األمر الصحيح لتجنب الزلل
من جانبك باإلفصاح في حالة وجود احتمال تضارب في المصالح.
سيعمل مدير شؤون االمتثال على النظر في الحالة ويقترح حالً مالئما ً لحل
التضارب ،والذي قد يتضمن إما تغيير دورك أو تعديل خطك اإلداري.
وتحت كل الظروف ،سيكون الهدف هو التخلص من التضارب نهائيا ً أو تقليله إلى
مستويات مقبولة لضمان أن التضارب المحتمل لن يؤدي إلى أن يصبح تضاربا ً
فعليا ً.
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التسجيل السنوي لتضارب
المصالح
على الرغم من أنك ربما كشفت عن تضارب محتمل أو فعلي للمصالح لمدير
شؤون االمتثال ،من الضروري أن تسجلها سنويا ً عند اجتياز االمتحان عبر
اإلنترنت لمدونة أخالقيات وسلوكيات العمل والتوقيع على الشهادة.

المسألة ليست في امتالك تضارب،
بل في الفشل في اإلبالغ عنه!
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الرشوة والفساد
الرشوة ممنوعة بشكل قاطع وبكل أشكالها وأنواعها ألي شخص أو منظمة في
مجال العمل ،ويتضمن ذلك الموظفين والمسؤولين الحكوميين .كموظف في فاين
الصحية القابضة أو طرف ثالث يعمل لصالحها ،أو كممثل عن فاين الصحية
القابضة عليك أن ال تقوم أبداً بما يلي:
أ .تعرض ،تعِد أو تعطي أي هدية أو دفعات أو أي منافع أخرى ألي شخص
(بشكل مباشر أو غير مباشر) لتحفيز أو مكافأة سلوك غير مالئم أو التأثير أو
المحاولة على التأثير على أي قرار من قبل أي شخص لصالحك أو صالح فاين
الصحية القابضة.
ب .طلب ،قبول ،الموافقة على القبول أو استالم أي هدية ،دفعة أو أي مكسب آخر
من أي شخص (بشكل مباشر أو غير مباشر) كمكافأة أو تحفيز على سلوك غير
مالئم يؤثر أو المقصود به أن يعطي انطباع بأنه سيؤثر على قرارات الشركة.
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مجرد طلبها أو عرضها يعتبر
ليس شرطا ان يتم دفع الرشوة لتعتبر رشوة،
ّ
كذلك
الرشوة هي أي شيء له قيمة ،سواء مال أو خدمةُ ،تعطى أو يتم الوعد بها بنيّة
التأثير على الحكم أو سلوك شخص لتحصل على مكسب غير مشروع .بعض
األمثلة على الرشاوى تتضمن :الهدايا ،الرحالت ،الضيافة ،عروض التوظيف
لمسؤولي الحكومة أو أصحاب المصلحة الخارجيين ذوي العالقة (المنظمات غير
الحكومية على سبيل المثال) ،أصدقائهم أو عائالتهم ،العموالت أو فرص
االستثمار أو التبرعات للجمعيات الخيرية حين يتم طلبها للتأثير أو على أمل
التأثير على شخص.

أسوأ مرض في
العالم اليوم هو
الفساد .وهناك
عالج :الشفافية
-تيد توك

اآلثار القانونية
1

2

3

االشتراك في الرشوة أو أن
تبدو مشتركا ً في رشوة ،سواء
كانت مع موظف حكومي أو
جهة خاصة مثل الوكالء،
الموزعين والمزودين يمكن أن
يعرض فاين الصحية القابضة
ّ
لمسؤولية جنائية كبيرة
بموجب القوانين المحلية
والدولية.

قد تتحمل فاين الصحية القابضة
المسؤولية عن أعمال الفساد
لألطراف الثالثة التي تعمل نيابة
عنها.

يقع على عاتق المديرين وغيرهم
ممن لديهم مسؤوليات إشرافيه واجب
التأكد من أن الموظفين واألطراف
الثالثة الخاضعة إلشرافهم على دراية
بهذه السياسة وااللتزام بها .قد
تعرّ ض انتهاكات هذه السياسة الفرد
إلجراءات تأديبية ،بما في ذلك
الفصل من العمل وإنهاء العقد.

قوانين مكافحة الرشوة في
العديد من الدول لها تأثيرات
تتجاوز حدودها مما يجعلها
جريمة بأن يقوم مواطنوها بدفع
الرشوة حتى خارج البالد.
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لذلك ،فإنها سياسة صارمة لدى
فاين الصحية القابضة بأن يلتزم
جميع موظفي فاين الصحية
القابضة واألطراف الثالثة
الممثلة لها بقوانين مكافحة
الرشاوى في جميع الدول التي
تمارس فيها فاين الصحية
ً
إضافة إلى
القابضة أعمالها،
قانون المملكة المتحدة للرشوة
وقانون الممارسات األجنبية
الفاسدة األمريكي.

قد ُتفرض غرامات كبيرة مدنية أو
جنائية في بعض الحاالت على
الشركة والموظف أو الطرف الثالث
المسؤول إذا سمحت أو اشتركت في
انتهاك قوانين مكافحة الرشوة.

وهي عبارة عن دفعات صغيرة ألفراد
مسؤولين ،عادة بمستوى منخفض من
المسؤولية ،لضمان سير معاملة
حكومية روتينية.
بشكل مشابه لقوانين مكافحة الرشوة،
فإن مدفوعات التسهيل تعتبر مخالفة
للقانون في أغلب الدول ،بينما بعض
الدول مثل المملكة المتحدة تعتبر قيام
مواطنيها بذلك خارج البالد جريمة
أيضا.
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االستثناءات المسموح بها

ال مدفوعات للتسهيل
حين توفر مكاتب الحكومة أو
وكاالتها خيار "التعقب السريع"
رسميا ً والذي يمكن الحصول عليه
من خالل دفع رسم مالي لتسريع
طلب مشروع قانونيا ًُ ،يسمح للشركة
دفع هذه "الرسوم للتسريع" لضمان
سير األعمال بسالسة.
المحددات هي:
(أ) وجود نظام مُعتمد وأن تكون
الدفعة لمكتب حكومي أو وكالة وليس
لفرد؛ (ب) الدفعة فقط لتسريع
العملية" ،طريق سريع" افتراضي؛
(ج) الطلب المُقدم مشروع ،قانوني،
ومطلوب لتسيير الشركة ألعمالها،
و(د) الدفعة مقابل "الطريقة السريعة"
ال تتجاوز 100دوالر لكل إجراء.

أي مدفوعات ضرورية للحفاظ
على صحة ،سالمة وحرية
موظف قد تكون مقبولة .في هذه
الظروف االستثنائية حيث ال
بديل آمن عن الدفع ،عليك إعالم
مدير شؤون االمتثال وأن يتم
تسجيل الدفعة في سجالت
الشركة.

جميع االستثناءات يجب أن تتم
مصادقتها من قبل مدير شؤون
االمتثال وأن يتم الحصول على
إيصال مالي وتقديمه لسجالت
الشركة.

اإلبالغ ،التحقق والضبط
باإلضافة إلى عدم إعطاء الرشاوى
أو مدفوعات التسهيل للموظفين
الحكوميين ،عليك أن ال تسمح أبداً
لطرف ثالث القيام بذلك باسم
الشركة أو أن تشترك بأي صفقة
تش ّك فيها بأن الطرف الثالث يقوم
بدفع رشوة.
عليك أن تعرف أيضا ً "إشارات
الخطر" (مثل الدفعات المالية،
المدفوعات دون وثائق تثبتها ،الدفع
باسم طرف آخر) التي تشير إلى
احتمال وجود رشوات أو دفعات
تسهيل من قبل شخص في فاين
الصحية القابضة أو طرف ثالث وقم
باإلبالغ عنها لمدير شؤون االمتثال.
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المدراء
يتوقع من المدراء الحفاظ على
الضوابط لضمان عدم عرض
أي دفعات غير مالئمة أو القيام
بها ،قبولها أو استالمها من قبل
الموظفين أو أطراف ثالثة تعمل
باسم الشركة.

الضوابط يجب
أن تتضمن
1

"معرفة المزود" و"معرفة
إجراءات العميل".

2

أحكام مكافحة الرشوة ومكافحة
الفساد في جميع االتفاقيات مع
األطراف الثالثة.

"خالل بحثك عن ناس لتوظيفهم،
ابحث عن ثالثة مؤهالت :النزاهة،
الذكاء والنشاط .وإذا لم يكن لديهم
األولى ،فاالثنتين األخريين ستقضيان
عليك".
 -وارن بافيت
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الهدايا والضيافة
يجب توخي الحذر الشديد عند تبادل الهدايا أو
الضيافة مع أي شخص ،سواء كان من الحكومة أو
منظمة خاصة تمارس األعمال أو تسعى لممارستها
أو لها أي عالقات مع فاين الصحية القابضة .إن
عرض أو قبول أي ضيافة مهنية أو هدايا مقبول فقط
حين تكون جزء متكامل مع عالقة شخصية و/أو
أنشطة بناء عالقات العمل التي تصادق عليها الشركة
ومدونة أخالقيات وسلوكيات العمل.

وقت االختبار المفاجئ!
تخيل أنك عالق في حافلة والشخص الذي يجلس إلى يمينك يعرف أنك تعمل لدى فاين
الصحية القابضة ،فيسألك بعض األسئلة ثم يعرض عليك صفقة تبادل معلومات مقابل مبلغ
مالي جيد .ماذا ستفعل؟ (ال تفكر كثيراً – أوالً توجه إلى الصفحة  72ثم إلى الصفحة -28
ثم عُد إلى هنا إلكمال التسلسل).
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عند تبادل الهدايا والضيافة ،من المهم أن
تسأل نفسك األسئلة التالية:
.1

.2
.3

النية :هل النية تقتصر فقط على الحفاظ على عالقة العمل أو تقديم مجاملة عادية؟ هل هي تعبير عن االحترام أو االمتنان؟
أو ،هل هي بغرض التأثير على موضوعية الشخص اآلخر التخاذ قرارات مهنية محددة؟
هل هي على سبيل المعاملة بالمثل؟ هل تتم المعاملة بالمثل من قبل طرف آخر؟
هل الهدية أو الضيافة ذات قيمة متواضعة وال تتكرر كثيراً؟

 .4هل بادرة الضيافة معقولة ومتناسبة وهل تتالءم مع معايير مجال العمل؟
.5

هل تم منحها عالنية وبشفافية؟

.6

هل هي قانونية في بلدك ،وفي بلد الطرف اآلخر وتتماشى مع القوانين األمريكية والبريطانية؟

.7

هل هي مناسبة أخالقياً؟

 .8هل ستشعر باإلحراج بين زمالئك أو أمام مديرك لو عرف عن األمر؟
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النية ؟
قانونية؟ أخالقية؟

المعاملة بالمثل؟

اسأل
نفسك!
قيمة الهدية/
الضيافة؟

عالنية وبشفافية؟
تتالءم مع معايير
مجال العمل
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الهدايا والضيافة التي يمكن
قبولها أو عرضها بدون
موافقة مسبقة
نريد لجميع الموظفين واألطراف الثالثة أن تكون قادرة على ممارسة
أعمال الشركة بدون أي تأثيرات من أي نوع .وإجماالً نتغاضى عن
استالم أي هدايا قيمتها االسمية  5دوالرات أمريكية أو أقل ،مثال
على ذلك األقالم أو المفكرات.
االستثناء الواضح هنا هو تناول وجبات الطعام مع المزودين أو
األطراف الثالثة األخرى ذات العالقة .نحن ُندرك بأنه قد يكون هناك
حاالت (كتناول الطعام مع مزود) حيث تقوم احدى الشركات بالدفع.
انه من المقبول السماح لمزود في هذا الموقف بالدفع مقابل الطعام،
بشرط أن يكون هناك تفاهم متبادل بأن فاين الصحية القابضة ستدفع
في المرة القادمة ،وبهذا وبمرور الوقت سيكون مقدار المدفوعات
على الطعام من كال الطرفين دون أي تأثير في اإلجمال على أي
منهما.
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الهدايا والضيافة التي يمكن
قبولها أو عرضها بموافقة
مسبقة فقط
أي هدية ُتعطى أو ُتقبل بقيمة تتجاوز  5دوالرات أمريكية.
أي ضيافة ُتعطى أو ُتقبل وتتضمن السفر خارج البالد أو
اإلقامة في فندق.
أي هدية أو ضيافة تتضمن أي قطاع عام أو منظمة
حكومية أو موظفين ،بغض النظر عن طبيعة أو قيمة
الهدية أو الضيافة.
الهدايا والضيافة التي يتم تقديمها وتتجاوز الحد المسموح
ال يمكنك تجنب طلب الموافقة عليها من خالل دفعها على
نفقتك الخاصة.

الهدايا والضيافة المرفوضة
بشكل مطلق
ُترفض الهدايا والضيافة بشكل قاطع إذا كانت تتعارض مع قيم فاين
الصحية القابضة أو مدونة سلوكيات وأخالقيات العمل أو القانون.
وبشكل محدد ،أي تبادل من هذا النوع يجب أن ال يكون له تأثير
مادي على صفقة تدخل فيها الشركة؛ أو تجري بين األطراف
المشاركة في مناقصة أو عملية تقديم العطاءات التنافسية.
في حالة تم التماسها بشكل فعال أو طلبها فإنها تكون غالبا ً مقابل
شيء.
أن تكون غير مالئمة (غير محترم ،غير الئق ،فاضح جنسيا ً أو قد
ينعكس علينا بشكل سيئ فيما يتعلق بالثقافة المحلية).

هل تعلم؟
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إن منح أو قبول الهدايا في العمل
قد يكون أمراً معقداً ،إذا كانت
اآلداب المتعلقة بها غير
معلومة؟

الموظفين الحكوميين/
العموميين
من الممنوع محاولة التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على موظف
حكومي /عام من خالل تقديم أي هدايا أو ضيافة (أو مكاسب
شخصية) لهم أو أي شخص مثل أفراد عائالتهم ،صديق أو زميل.
الهدايا التي تقدم لموظفي الحكومة /العموميين والتي تتجاوز القيم
الرمزية نادراً ما تكون مقبولة.
االستثناء المسموح به :قد يكون هناك حاالت محددة يتم فيها تنظيم
رحلة لمسؤول حكومي لجهة /جهات ذات مصلحة ،وتكون مالئمة
بغرض إعارة فاين الصحية القابضة الخبرة أو وجهة النظر لمسألة
عالقة .ويمكن لذلك –على سبيل المثال -أن يتضمن رحالت سفر
لزيارة مواقع خارجية لفاين الصحية القابضة (مثل مصنع) للحصول
على منظور الستثمار محتمل ،وذلك بموافقة خطية مسبقة من مدير
شؤون االمتثال.
الرحالت المدفوعة لها المميزات التالية )i( :هي لزيارة موقع يتعلق
بفاين الصحية القابضة أو مصدر معرفة؛ ( )iiزيارة رسمية مجدولة
تم وضعها واعتمادها؛ ( )iiiجميع الرحالت تخضع لسياسات فاين
الصحية القابضة للسفر فيما يتعلق بتذاكر الطيران والفنادق ،و()iv
مصادقة مدير شؤون االمتثال على الرحلة.

االعتراف المشروع
بالعالقة والتعبير
عن االمتنان
ليس من غير الشائع أن تتطور التعامالت بين الناس في أماكن العمل غالبا ً إلى
عالقات اجتماعية وشخصية .نحن ُندرك أنه وبمرور الوقت قد تكون طورت
عالقات شخصية والتي تكون قد بدأت مهنيا ً فقط.
إن قوانين وممارسات العمل الدولية متوازنة في مناظيرها و ُتدرك أنه خالل
ممارسة األعمال قد تنشأ عالقات ودية ومبررات للتعبير المشروع عن االمتنان
تجاه جهات خارجية ذات مصلحة ،ويتضمن ذلك موظفين حكوميين .ال يوجد
قانون ،ومن ضمنها قانون المملكة المتحدة للرشوة وقانون الممارسات
تجرم مثل هذه المبادرات.
األجنبية الفاسدة األمريكيّ ،
ٌتدرك فاين الصحية القابضة بأن هدية بقيمة رمزية ،وغير مرتبطة بأي نية
للتأثير على قرار من جانب فاين الصحية القابضة قد تكون مالئمة .ويمكن
لذلك أن يتضمن أعياد الميالد ،األعياد الرسمية والمناسبات الحياتية الهامة؛ أو،
من أجل التعبير البشري المشروع عن االمتنان .في هذه الحاالت ،قد تسمح
الشركة بهدية بقيمة يبلغ أقصاها  100دوالر ل ُتمنح لكل حالة .أي استثناء يجب
المصادقة عليه من قبل مدير شؤون االمتثال.
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مالحظة للمدراء
بشكل عام يتم رفض الهدايا أو ارجاعها
ألنها تتعارض مع سياسة الشركة .رغم
ذلك ،متى كانت الهدية غير مناسبة أو
مسيئة فيمكن قبولها على أساس أنها
ستصبح من ممتلكات الشركة وتدوّ ن في
سجل الشركة .قد يُمنح الموظف خيار
شراء الهدية من الشركة بقيمتها السوقية
العادلة ناقصا ً ح ّد قيمة الهدية المحلي.

على الوطنية أال
تغمض أعيننا عن
رؤية الحقيقة،
فالخطأ خطأ بغض
النظر عمن يفعله أو
يقوله.
 -مالكوم إكس
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 1التعامل مع
المنافسين
فاين الصحية القابضة تنافس بقوة ،بإنصاف وأخالق وال تمارس أبداً العمل بشكل غير منصف أو مخالف للقانون.
نحن نؤمن بأن نجاحنا يستند على جودة منتجنا ونزاهة عالمتنا التجارية .نحن متمسكون بااللتزام بقوانين المنافسة ،والتي يُشار إليها بقوانين
مكافحة االحتكار والتي لها تأثير في جميع نواحي عملنا .هذه القوانين تختلف من بلد آلخر ،لكنها تهدف للحفاظ على منافسة حرة ومفتوحة
وتعزيز السوق التنافسي بشفافية.

تحذيرات خالل
نقاط االتصال
التفاعلي

يجب أن تكون جميع تعامالتك وتفاعالتك مع المنافس فوق الطاولة وبشفافية ،وعليك أن ال تتعاون أبداً أو حتى تظهر بمظهر المتعاون مع
منافس .إن خرق قوانين المنافسة في بلدك ومدونة سلوكيات وأخالقيات العمل قد يكون لها نتائج وخيمة عليك وعلى الشركة .لهذا ،عليك أن ال
تناقش أي من المواضيع التالية مع منافسيك:
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األسعار وسياسة التسعير .التكاليف والخطط االستراتيجية ،يجب أال يكون هناك محاوالت لتثبيت األسعار أو أي من عناصر
التسعير مثل الخصومات ،التنزيالت ،طرق التسعير ،شروط الدفع أو تغيير األسعار بنسبة مئوية.
مشاركة أي معلومات من شأنها أن تؤثر على تقليل المنافسة.
حد اإلنتاج أو القدرة االنتاجية.
المعلومات السرية أو المملوكة للشركة.
تقسيم العمالء ،األسواق ،المناطق أو الدول.
السلوك المشترك تجاه العمالء.
االتفاق على رفض جماعي أو مقاطعة بعض العمالء أو الموردين أو المنافسين.
التأثير على نتائج عمليات عروض األسعار التنافسية.
التحسينات التكنولوجية.
الترقيات واستراتيجيات التسويق.
معلومات المنافسين :يجب أن نجمع معلومات المنافسين فقط عن طريق وسائل مشروعة وقانونية وشفافة وبما يتماشى مع
قوانين وأحكام المنافسة.

وبشكل عام ،علينا تجنب التواصل مع منافس مباشر ،حتى ضمن اتحادات الصناعة المعترف بها .ومن ناحية المبدأ ،فأي شخص يحضُر
اجتماعات مع منافس مباشر عليه اإلفصاح عن االجتماع مسبقا ً لمدير شؤون االمتثال ،وعليه اصطحاب شاهد ليكون حاضراً للنقاش ،ويفضل
أن يكون من القسم القانوني.

 2التعامل مع
المزودين والوكالء

 3التعامل مع
تجار التجزئة والموزعين

عند التعامل مع المزودين والوكالء فمن
المتوقع منك بشكل مشابه أن تطبّق
المعايير األخالقية واإلنصاف وترك
المجال لهم للمنافسة بشكل عادل لصالح
عملك .إذا كنت بصدد القيام باختيار
لمزود أو وكيل ،فيجب أن يستند اختيارك
فقط على مزايا وعروض المزود أو
الوكيل.

قد يكون وضع قيود على قدرة بائع التجزئة أو الموزع
على إعادة البيع في األقاليم أو مجموعات العمالء ،أو
إنشاء قيود على أسعار إعادة البيع هو أمر غير قانوني
وانتهاك خطير لقوانين ولوائح المنافسة في بعض
البلدان.

وعليك أن تتبع خطوات وأنظمة عملية
الشراء المحددة من فاين الصحية القابضة
بشفافية وأن ال تسمح ألي قرار بأن ُي ّتخذ
بنا ًء على عالقاتك الشخصية مع المزود/
الوكيل أو المحاباة بسبب الهدايا والضيافة.
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االستثناء الملحوظ لذلك هو عندما تدخل الشركة رسميا ً
في اتفاقية توزيع حصرية لدولة أو منطقة معينة .هذه
االستثناءات مسموح بها ويتم فحصها من قِبل القسم
القانوني للشركة .ويرتبط القلق باالتفاقات غير الرسمية
وحتى الشفوية منها.
إن الحفاظ على سعر البيع بالتجزئة هي المكان الذي
يسعى فيه المزود -أو في الواقع -أن يسيطر أو يؤثر
(ويتضمن ذلك أن يكون بشكل غير مباشر ،من خالل
التهديدات و /أو الحوافز المالية) على األسعار التي يبيع
بها زبونه منتجات فاين الصحية القابضة .قد تختلف
القواعد من بلد إلى آخر ،لذلك من المهم أن تتعرف على
القوانين المحلية.

حكم الخبرة
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يمكننا محاولة التأثير على سعر البيع بالتجزئة اعتماداً على
إدراكنا لعالماتنا التجارية واألسواق .لكن علينا أن ال نسعى
أبداً لفرض سعر البيع النهائي على زبون .يمكننا التأثير
ولكن ال يمكننا بسط سيطرتنا.

تقييم سلوك
الشخصية DiSC

نشيط
مؤثر
حماسي
ودود
متفاءل

مركز على
األشخاص
ال يوجد جواب صحيح أو
خاطئ.
جميع اإلجابات صحيحة
بالنسبة لك
اختبار  DiSCهو اختبار
غير مطلق لألحكام المسبقة
يستخدم لمناقشة االختالفات
السلوكية للناس
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مسيطر
مركز على النتائج
صريح
تنافسي

المفتاح يكمن في
العثور على الصفات
التي تناسبك أكثر من
غيرها

مركز على
المهام
ملتزم
دقيق
حذر
تأملي
منتظم
مخلص
صبور
متواضع

متأمل
توضيح الصفات في تقييم سلوك الشخصية ديسك/https://www.discprofile.com/what-is-disc/overview .DiSCProfile.com .

 .5االحترام في مكان العمل وحقوق اإلنسان
العمل يسير بشكل
مماز .عدا ،أنني ال
أشعر بأنني محترم...
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من أجل نيل االحترام ،عليك تقديمه.
افعل األمر الصحيح ،ودعنا نضمن حقوقك
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تابع هنا

نحن نعتز
باختالفاتنا ونتعلم
من التنوع.

في فاين الصحية القابضة نعامل
بعضنا البعض باحترام وكرامة .نعتز
باختالفاتنا ونتعلم من التنوع.
فاين الصحية القابضة ملتزمة بتوفير
فرص متكافئة لجميع الموظفين من
خالل خلق يد عاملة قوية وشمولية
وفرض سياسة ال تقبل التمييز
العنصري والتنمّر واإلساءة إطالقا ً
ومن أي نوع.
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التنوع واالندماج

تفتخر فاين الصحية القابضة بأنها تحتضن قوى عاملة فيها ما يقارب  3600موظفا ً من أكثر من  20جنسية مختلفة.
بعقل متفتح نرحب بتفردك وتميزك .سواء كانت هيئة التفرد تكمن في الثقافة ،اللغة ،المعتقد الديني ،التوجه الجنسي/
النوعي أو النمط الشخصي .نحن نث ّمن التنوع الذي تجلبه لثقافة عملنا ونعتقد بأن هذا التنوع هو الذي يقودنا نحو
النجاح بأفكار جديدة ،منتجات وخدمات .فهو يزيد من قدرتنا على تحقيق أهدافنا ويعطينا ميزة تنافسية مستدامة.
نحن ال نسمح أبداً للعرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اإلعاقة أو الجنسية أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو
النوع االجتماعي أو الحالة االجتماعية أو الطبقة أو الدين أو السياسة أو اختيار أسلوب أو لغة بعينها أو أي خصائص
أخرى في حكمنا عندما يتعلق األمر بالتوظيف والتطوير والفرص.

هل تعلم؟
يحتضن التنوع قوة عاملة
وابتكارا.
إبداعا
أكثر
ً
ً
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المبادئ التالية يُنظر إليها على أنها نقاط تركيز هامة لتحقيق جهودنا بالتنوع:
 قبول واحترام الفروقات الفردية
 التركيز على الجوهر وليس على األسلوب (الخيارات الشخصية في االستمالة ؛ فن الجسد؛ اختيار الكلمات؛
االختالفات الثقافية)
 توفير مكان آمن ويرحب بالجميع
 االستثمار في الخلفيات المتنوعة والخبرات لموظفينا
 القيام بما هو صحيح وعدم السماح باإلساءة والتفرقة العنصرية
 معاملة موظفينا بكرامة ،احترام وإنصاف.
لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على "سياسة التنوع في مكان العمل لفاين الصحية القابضة".

منع اإلساءة والتنمر
يمكن النظر إلى اإلساءة على أنها أي فعل يخلق بيئة عمل
مسيئة أو مخيفة أو مهينة أو معادية تتعارض مع
إحساس الشخص النفسي والجسدي باألمان والثقة في
مكان العمل .قد تكون اإلساءة جنسية ،جسدية أو لفظية؛
بالفعل أو التهديد؛ وقد يتم القيام بها شخصيا ً أو من خالل
المالحظات المكتوبة أو الرسائل االلكترونية.
أي موظف يشهد أو يعايش بشكل مباشر مثل هذه
التصرفات أو أي سلوك غير مقبول بأي شكل آخر عليه
اإلبالغ فوراً عنه لمدير شؤون االمتثال.
كقيمة أساسية من قيم فاين الصحية القابضة ،من المهم
أن نكون قادرين على توفير بيئة عمل يشعر فيها
موظفينا باألمان واالحترام دائما ً.
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العنف في مكان العمل
العنف ،بأي شكل أو نوع ،ويدخل في معناه التهديد،
الترهيب والخوف هو أمر مرفوض في فاين الصحية
القابضة ويتعارض مع قيمها.
نحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة وعليك أن ال
تشترك أبداً ،أو تتساهل ،بأي شكل من أشكال العنف
كموظف في فاين الصحية القابضة أو كطرف ثالث.
إذا مررت بتجربة أو شهدت على تصرف عنيف أو
شككت بحادثة أو تهديد في مكان العمل عليك فوراً
إخطار مدير شؤون االمتثال.

ضمان الصحة والسالمة
في مكان العمل
موظفونا هم أغلى أصولنا ثمنا ً وفاين الصحية القابضة
ملتزمة بتوفير أعلى معايير السالمة لحماية العاملين
واألطراف الخارجية الذين يزورون العمل في مواقعنا.
ال شيء يبرر أبداً المساس باألمن والسالمة في موقعنا
وتجاهل قواعد السالمة .سواء كانت قوانين وأنظمة العمل
والعمال أو أحكام الشركة .سوف نعمل باستمرار للتأكد
بأن السالمة الجسدية لعاملينا هي على رأس األولويات.
سياساتنا ومعاييرنا مفهومة ،وبشكل خاص (قواعد
الصحة والسالمة والبيئة  )HSEالخاصة بالشركة كما
تمت اإلشارة إليها في (دليل معايير المجموعة ،)GSM
وتوفير التدريب الكافي بحيث يكون الجميع واعيا ً بمقاييس
الصحة واألمن والسالمة في مكان العمل.
يقع على عاتق كل موظف اإلبالغ فوراً عن ظرف عمل
فعليا ً غير آمن أو مشكوك فيه لمدير شؤون االمتثال.
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إذا كان لديك أي مخاوف حول صحتك وسالمتك في
العمل يرجى االتصال مع مدير شؤون االمتثال أو مدير
الصحة والسالمة والبيئة في الموقع.

مثل هذه األعمال
ستضمن إنهاء العمل
الفوري ومتابعة
إجراءات قانونية ضدك

تعاطي المخدرات
والكحول
نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة وصحية لموظفينا وهذا
يشمل ضمان أن مكان العمل خال من تأثير أي مادة يمكن
أن تضعف أداء عملك وكذلك وضع حياتك ،وحياة زمالء
العمل الخاص بك ،في خطر.
يعتبر استخدام الكحول أو العقاقير المحظورة أو المواد
الخاضعة للرقابة عمالً غير قانوني وسيتم إبالغ السلطات
القانونية بذلك على الفور .فإذا ثبتت إدانته ،سيتم إنهاء
عقد الموظف فوراً.
يجب عليك أي ً
ضا عدم استخدام الدواء بأي طريقة قد
تضعف قدرتك على أداء عملك بطريقة آمنة وسليمة
وتؤثر سلبًا على قدرتك على أداء واجباتك.
عالوة على ذلك ،وتحت أي ظرف ،سواء خالل ساعات
العمل أو بعدها ،عليك أن ال تحمل بشكل غير قانوني،
تبيع أو توزع الكحول ،المخدرات أو أي مواد مخالفة
للقانون.

استغالل
العمالة

يجب التأكيد مرة أخرى على أن هذه القواعد ملزمة ألي
أطراف ثالثة تمثل أو تجري أي عمل نيابة عن الشركة كما لو
أنها في الشركة نفسها.
عمالة األطفال :فاين الصحية القابضة تمنع وبشكل قاطع
استخدام عمالة األطفال في أي من منشآتها ،مصانعها أو أماكن
عملها؛ أو ،في أي فعالية مرتبطة بعملها .عليك التأكد من
االمتثال الصارم بالحد األدنى لعمر التوظيف كما هو موصوف
في القانون المعمول به في الدولة .في أي حالة ،من منظور
سياسة الشركة ومن أجل دعم إلغاء عمل األطفال بشكل فعال،
ال يمكن ألي شخص يعمل لدى الشركة أو يشارك في أي عمل
يتعلق بأعمال الشركة أن يكون بعمر يقل عن  18عاما ً.
العمل القسري  /غير الطوعي :ال يُسمح لك تحت أي ظرف
من الظروف إجبار أي فرد على أداء عمل للشركة باستخدام
العدوان أو التهديد أو القوة؛ أو أي وسيلة أخرى على اإلطالق.
االستخدام غير المشروع للعمالة الوافدة :يجب عليك االلتزام
الصارم بقوانين العمل المحلية في بلد عملك .دون استثناء ،ال
يجوز لك توظيف أي مهاجر مقيم بصورة غير شرعية في
البالد ودون الحصول على التأشيرة أو التصريح الالزم للسماح
له /لها بالقيام بعمل شرعي في البالد.
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"نحن نق ّدر التنوع الذي تحضره لثقافة
العمل لدينا ،ونعتقد أن هذا التنوع هو الذي
يتجه بنا نحو النجاح مع أفكار ومنتجات
وخدمات جديدة .إنها تزيد من قدرتنا على
تحقيق أهدافنا".
 -فاين الصحية القابضة
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 .6النزاهة المالية
تقاريري المالية
جميعها جاهزة ،ما هي
النواحي األخالقية
المناسبة التي ينبغي
علي اتخاذها بعين
االعتبار؟

68

طالما أنك صادق ،ودقيق ،وموضوعي .سنهتم
نحن بالباقي.

تابع هنا
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يعد التسجيل الدقيق والصادق والموضوعي وإعداد
التقارير للمعلومات المالية وغير المالية أمرً ا أساسيًا
لسمعة فاين الصحية القابضة وقدرتها على الوفاء
بالتزاماتها القانونية والضريبية والتدقيقية والتنظيمية
بدقة.

التقارير المالية وحفظ السجالت

تدقيق الحسابات

جميع البيانات التي تدوّ ن ،سواء كانت مالية أو
غير مالية ،يجب أن تكون دقيقة وصحيحة .أنت
مسؤول عن إعداد كشوف مالية شهرية وسنوية
كاملة ودقيقة .جميع البيانات المحاسبية يجب أن
تتوافق مع القوانين المعمول بها ،بمبادئ محاسبية
مقبولة عموما ً مثل معايير المحاسبة الدولية
ومبادئ وإجراءات المحاسبة لدى فاين الصحية
القابضة .ال يوجد مبرر كاف الرتكاب خطأ في
السجالت أو التمثيل الخاطئ للحقائق أو إخفاء
وتمويه البيانات.

من الضروري أن تكون مباشراً وتتعامل بشفافية
مع مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين في
فيان الصحية القابضة وأن تضمن أن جميع
المعلومات المقدمة لهم دقيقة وصحيحة ومرتبطة
بعملية التدقيق .ال يجب علينا تحت أي ظرف من
الظروف:

مثل هذه السلوكيات تعتبر احتياالً وينجم عنها
مسؤولية مدنية وجنائية.
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 .1تقديم معلومات للمراجعة التي نعرف،
أو يجب أن نعرف بدرجة معقولة ،أنها
مضللة ،غير كاملة وغير دقيقة.
 .2حجب أو إخفاء المعلومات التي نعرف
أنها ذات صلة بعملية التدقيق.

توثيق المعامالت
يجب أن تكون العالقات التعاقدية مع األطراف
الثالثة مسجلة بشكل خطي على هيئة عقود/
اتفاقيات يتم توقيعها وتنفيذها من قبل المفوضين
بالتوقيع لكل طرف .من المهم أن يتم التوقيع على
االتفاقيات فقط من قبل ممثلي كل طرف ممن
لديهم توكيل قانوني سليم يخوّ ل الممثل أن ينفّذ
اتفاقيات من هذا النوع والقيمة ويُنشئ التزامات
قانونية ملزمة لشركتهم.
يجب أن تكون المطالبات المتعلقة بالنفقات
والمبالغ المستردة والقسائم والفواتير
واإليصاالت دقيقة وبحسن نية ،وأن يتم تقديمها
في الوقت المناسب وف ًقا لسياسة الرحالت لدى
الشركة.
71

الضريبة
يجب أن نلتزم بجميع قوانين وأنظمة الضرائب
السارية في الدول التي نعمل فيها وأن نكون
منفتحين وشفافين مع السلطات الضريبية.
ال يجوز لنا تحت أي ظرف من الظروف التورط
في تهرب ضريبي غير قانوني متعمد أو تسهيل
هذا التهرب نيابة عن اآلخرين.
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"نحن نؤمن بأن نجاحنا يكمن في
جودة منتجنا وسالمة عالمتنا
التجارية".
 -فاين الصحية القابضة
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 .7االستخدام السليم ألصول فاين الصحية القابضة
تم استئماني على أصول
فاين الصحية القابضة؛
لكني أخشى أنني أسأت
استخدامها عن غير
قصد.
كيف يمكنني التأكد من
ذلك؟
74

نحن هنا لهذا السبب ،من أجل العمل كفريق
ومنع وقوع أي مخالفات
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تشمل أصول فاين الصحية القابضة :الممتلكات المادية والملكيات الفكرية،
واألموال  ،ختم الشركة والترويسة ،ومعلومات الملكية الخاصة بها ،والفرص
المؤسسية  ،المعدات ،المرافق والمنشآت ،واألنظمة.

الحراسة ضد إساءة االستخدام والسرقة
علينا أن نعمل جميعا ً لمنع إساءة االستخدام ،تدمير واختالس جميع أصول فاين
الصحية القابضة .ال يجب استخدام أي من أصول فاين الصحية القابضة أبداً
لتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة شخص آخر بطريقة غير مشروعة .وال يجب
استخدام أموال فاين الصحية القابضة  -سواء كانت نقداً أو بطاقات اعتماد -
ألغراض شخصية ما لم يتم التصريح بذلك ،مثل رحالت العمل.
جميعنا مسؤولون عن حماية واستخدام أصول مجموعة فاين الصحية القابضة التي
نؤتمن عليها بشكل مالئم .إن ختم الشركة وترويستها هي ملكيات ذات قيمة عالية
للشركة ،واالستخدام غير المشروع لها أو أي محاولة للتزوير أو االحتيال سوف
تواجه بأقصى اإلجراءات القانونية.
وليس عليك فقط حراسة المعلومات والبيانات المملوكة من قبل الشركة ،بل أيضا ً
التقنيات مثل األنظمة الحاسوبية والتطبيقات التي ُتخزن هذه البيانات عليها منعا ً
لتلفها ،تغييرها ،االحتيال ،السرقة والدخول غير المصرح به.
يجب عدم استخدام أصول أو تقنيات فاين الصحية القابضة (بما في ذلك الهواتف
وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة األخرى التي يمكنها الوصول إلى اإلنترنت) لتنزيل
أو استالم أو إرسال أي بيانات تتعارض مع قيم فاين الصحية القابضة مثل
البيانات المتعلقة بالتمييز العنصري أو الجنسية أو المسيئة منها.
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االستخدام الشخصي
واألنشطة
تتوقع فاين الصحية القابضة بأن أي
استخدام شخصي ألدوات الشركة هو
أمر عرضي ومحدود .نحن ّ
نحثك
على استخدام أجهزتك الخاصة
الستخداماتك الشخصية بهدف حماية
بيانات فاين الصحية القابضة .رغم
ذلك ،بفعلك ذلك عليك أن تتأكد أن
استخدامك ألجهزتك الخاصة
الستخداماتك الشخصية يجب أن
تكون قليلة ومحدودة؛ حيث يجب أن
يكون هذا االستخدام غير متضمن لما
هو غير أخالقي أو االستخدام السيء
لإلنترنت؛ وأن ال يكون منتهكا ً
لمدونة سلوكيات وأخالقيات العمل.
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حماية الملكية الفكرية
للشركة ،عالماتها
التجارية وابتكاراتها
ويتضمن ذلك براءات االختراع ،حقوق
النشر والتأليف ،العالمات التجارية ،حقوق
التصميم ،الشعارات ،المعرفة الفنية وأي
معلومات تعود ملكيتها للشركة .وتعتبر
الملكية الفكرية من أثمن أصول فاين الصحية
القابضة ،وألقصى حدود المساءلة القانونية.
تملك فاين الصحية القابضة الحقوق لجميع
الملكيات الفكرية المتعلقة بأعمالها والتي نقوم
نحن األفراد بابتكارها أثناء عملنا لدى فاين
الصحية القابضة .وسواء كانت الملكية
الفكرية قابلة للتسجيل كبراءة اختراع أو
حقوق نشر وتأليف محمية أو سر تجاري أو
عالمة تجارية أو أي قوانين ذات عالقة،
فيجب عليك أال تستخدم هذه الملكية الفكرية
بطريقة ال تتوافق مع ملكية فاين الصحية
القابضة لهذه الحقوق.

أصول األطراف الثالثة
يجب أن نظهر نفس االهتمام للملكية المادية
والفكرية الخاصة بالطرف الثالث ،كما
نتوقع منهم أن يظهروا الشيء نفسه تجاه
أصول فاين الصحية القابضة .علينا أن ال
نقوم أبداً بشكل متعمد أو بإهمال ما يلي:
 .1نتلف أو نسيء أو نستخدم بشكل
خاطئ األصول المادية للطرف
الثالث.
 . .2ننتهك براءات االختراع أو
العالمات التجارية أو حقوق النشر
والتأليف أو حقوق الملكية الفكرية
األخرى لدى الطرف الثالث بما
ينتهك حقوقه.
 - .3نقوم بأنشطة غير مصرح بها تؤثر
سلبا ً على أداء أنظمة أو موارد
الطرف الثالث.

 .8السرية وأمن المعلومات
وردتني معلومات
سر ّية...
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نحن نثق بأنك ستقوم باألمر الصحيح
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تابع هنا

ما هي المعلومات
السرية؟

منعطف

U
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عُد إلى الصفحة  72ور ّكز على
تعريف أن تكون .FINE

أمثلة

أي معلومات تتعلق بفاين الصحية
القابضة سواء كانت مادية ،الكترونية
أو شفوية غير متوفرة للعامة ،وأن
تكون ضمن معرفتك بسبب وظيفتك في
فاين الصحية القابضة .غالباً ،يمكن
تعريف المعلومات السرية بأنها تلك
المعلومات التي إن وصلت إلى علم
طرف ثالث فإنه يمكن لها أن تعرّض
مصلحة فاين الصحية القابضة للخطر
وبالتالي فإنها تحتاج للحماية والحراسة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

المبيعات ،التسويق وغيرها من قواعد
بيانات المجموعة.
بيانات العمالء.
قواعد بيانات معلومات الموظفين.
األسعار واستراتيجيات التسويق
وخططه.
معلومات المُنتج واألسرار التجارية.
بيانات األبحاث والتقنية.
بيانات تطوير منتج جديد.
أفكار العمل ،العمليات ،المقترحات،
االستراتيجيات ،البيانات المالية غير
المنشورة ونتائجها.
خطط الشركة.

الكشف عن
معلومات سرية
خالل فترة خدمتك في فاين الصحية القابضة ،قد يتم
اطالعك على معلومات سرية من خالل االتصاالت
أو الوثائق على هيئة ُنسخ ورقية أو إلكترونية أو
لفظية مثل المحادثات التي تسمعها في العمل .تذ ّكر،
أن تحفظ هذه المعلومات .يجب عليك وتحت أي
ظرف من الظروف أال تخرق هذه الثقة وتكشف عن
المعلومات السرية المتعلقة بمجموعة فاين الصحية
القابضة أو أعمالها ألي منظمة أو شخص (ليس
موظفا ً) دون تصريح مسبق من مدير شؤون
االمتثال.
سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد ،عليك
عدم مشاركة المعلومات السرية على وسائل
التواصل االجتماعي التي قد تعود بالضرر على
فاين الصحية القابضة ،أو قد تؤدي إلى حصول
المنافسين على أفضلية على فاين الصحية القابضة.
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الظروف التي ُيسمح
فيها بمشاركة
معلومات سرية بعد
الحصول على إذن
بذلك

.1

.2

.3

.4

للوكالء والموظفين وممثلي شركة
فاين الصحية القابضة والمساهمين
الذين يطلبون هذه المعلومات لتنفيذ
واجب أو عمل نيابة عنها.
ألي شخص ثالث أو منظمة في مجال
العمل وبشكل صارم وبموجب شروط
اتفاقية سرية مكتوبة أو تعهد على
النحو الذي وافق عليه رئيس الشؤون
القانونية.
بموجب أمر من محكمة مختصة أو
سلطة حكومية أو تنظيمية أو
إشرافيه.
متى وجب أن ُترسل المعلومات
السرية إلكترونيا ً .ومع ذلك ،ينبغي
االتفاق على المعايير التقنية
واإلجرائية مع الطرف اآلخر للتأكد
من وجود ضمانات ضد الحصول
غير المشروع على هذه المعلومات.

يجب منح القدرة على الوصول إلى المعلومات
السرية للموظفين الذين يحتاجونها للقيام بأعمالهم.
المعلومات السرية يجب أن ال يتم إخراجها خارج
حدود المكتب دون إذن مسبق من مديرك ويجب
تأمين المعلومات بشكل كا ٍ
ف.
عليك وفي كل األوقات أن تتأكد بأن أجهزة
الحاسوب خاصتك ،األجهزة اللوحية ،الهواتف،
ذاكرة الفالش أو أي جهاز الكتروني آخر يحمل
معلومات سرية ليست متروكة دون قفل أو دون
حراسة.

تأكد ًمن..

العمل دائما بنزاهة،
مصداقية وشغف.
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ال يجوز أبداً استخدام المعلومات
السرية التي تخص فاين الصحية
القابضة لمصلحتك المالية الخاصة أو
لصالح صديق أو قريب.

منعطف

الوصول إلى
وتخزين
المعلومات السرية

سوء استخدام
المعلومات السرية

U

عُد إلى الصفحتين  .41-40راجع،
تذكر ،وكرر.

البيانات الشخصية
تلتزم فاين الصحية القابضة وموظفوها
باالمتثال الكامل لقوانين حماية البيانات
المعمول بها في بلد عملهم في جميع األوقات
وبدون استثناء .يجب أن يقتصر الوصول إلى
البيانات الشخصية أو بيانات الموظفين
والزبائن على أولئك الذين لديهم حاجة عمل
مباشرة للوصول إلى هذه البيانات.

معلومات الطرف
الثالث
يجب أال نطلب أو نسعى بشكل مقصود
للحصول على أي معلومات قد تكون سرية
لطرف ثالث .لتجنب انتهاك االلتزام بالسرية،
سواء كان قانونيا ً أو تعاقدياً ،ويتوجب

عليك اإلبالغ عن أي انتهاك مشتبه
به أو فعلي لمدير شؤون االمتثال.

العالقات العامة
واإلعالم
كقاعدة عامة ،يجب أن يتم تنفيذ جميع اإلصدارات
الصحفية وإعالنات الشركات ووسائل اإلعالم
االجتماعية والمقابالت والتفاعل مع الصحافة ووسائل
اإلعالم من قبل المدير االعالمي للمجموعة ومدير
العالقات العامة في الشركة .يجب إحالة جميع
االستفسارات الصحفية فوراً إلى رنا كواليت  ،المدير
االعالمي و مدير العالقات العامة ،وال يجب أن يقوم
أي شخص آخر بذلك سوى رنا.
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وسائل التواصل االجتماعي
بينما ال نقوم ،ولن نقوم ،بمراقبة أنشطة التواصل
االجتماعي لموظفينا ،إال أنه عليك التفكير والتصرف
بمسؤولية .أي تعليقات غير مالئمة تصدر منك ومن شأنها
أن تؤثر على صورة الشركة أو وضعها قد تعرّ ض
الموظف إلجراءات تأديبية .على سبيل المثال ،أي منشور
تواصل اجتماعي يحوي:
 .1إفصاح عن معلومات سرية.
 .2يقلل من شأن الشركة أو العميل أو الموظف الزميل
أو أي شيء متعلق بفاين الصحية القابضة.
 .3يجاهر بالتمييز ،العنصرية ،الكراهية أو اآلراء
المتطرفة التي ال تتوافق مع قيم ومبادئ فاين
الصحية القابضة.

إذا تم اكتشاف تفاعل على مواقع التواصل
االجتماعي من هذا النوع فإنه سيتم فتح
تحقيق قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية.

النهاية

تذكر دائما ً

"إذا كنت في حيرة ،تحدث عن األمر!"
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تواصل مع مدير شؤون االمتثال لديك لمناقشة أي سيناريو قد ال تكون متأكداً بشأنه أو لم تتم
تغطيته في مدونة سلوكيات وأخالقيات العمل.
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هل تشعر
باإلرهاق مع كل هذه
المعلومات؟
هذا ما علينا جميعا ً اتباعه لتحقيق
النجاح في العمل وعلى الصعيد
الشخصي
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األفضل فقط يقدمون النتائج.
هم يجدون طريقة.
وال يستسلمون أبداً
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