
 International SOSمدونة قواعد سلوك مقدم خدمات 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 International SOS               مدونة قواعد سلوك مقدم خدمات 
 

 

 

 

بسمعتھا الطیبة حیث تشتھر بالنزاھة  International SOSتعتز 
ولقد استغرقنا .والنجاح الذي تحقق في العمل بفضل تلك السمعة الطیبة

سنوات في بناء ھذه السمعة الطیبة ویُعد الحفاظ علیھا أمًرا ضروریًا 
 .لنجاحنا

 
ع لجمی International SOSلقد ُوضَعت مدونة القواعد لتنقل توقعات 

ُمقدمي الخدمات لكي یلتزم جمیع ُمقدمي الخدمات التابعین للشركة 
ُصممت ھذه الوثیقة .بأعلى المعاییر األخالقیة عند ممارسة األعمال

، International SOSكنموذج لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة 
 .وھي متاحة بحیث یمكنك االطالع علیھا عند الطلب

 
تخاذ خطوات مناسبة لضمان التعریف یلزم على ُمقدمي الخدمات ا

 .بالقواعد في جمیع أنحاء مؤسساتھم وجعل المدونة متاحة لموظفیھم
 

عالقات العمل التي تقیمھا مع ُمقدمي  International SOSتُقدر 
الخدمات التابعین لھا وتلزمھم بمشاركة التزامنا، كحد أدنى، باالمتثال 

 :للمعاییر التالیة
 

 :التعریفات
 

International SOS " تعني شركةInternational SOS الخاصة 
أي شخص أو " الشركات التابعة"حیث تعني  .المحدودة وشركاتھا التابعة

 ، أو تسیطر علیھ شركة International SOSطرف یسیطر على 
International SOS  أو تحت سیطرة مشتركة معInternational 

SOS بشكل %50ك أكثر من ھنا تعني امتال" السیطرة"، حیث إن ،
أو غیرھا من حصص (مباشر أو غیر مباشر، من أسھم رأس المال 

الخاصة بشخص أو طرف في الغالب ) الملكیة، إذا لم یتعلق األمر بشركة
یكون لھ حق التصویت أو من ناحیة أخرى لدیھ الحق أو القدرة، بموجب 

 .سیاستھعقد أو خالف ذلك، على توجیھ إدارة ھذا الشخص أو الطرف و

تعني مدونة قواعد السلوك الخاصة بُمقدمي خدمات ” المدونة“
International SOS. 

 
والُمورد ) البائعون(ھو البائع  ”ُمقدم الخدمات“أو ” ُمقدمو الخدمات“
والوكیل ) المستشارون(والمستشار ) المقاولون(والمقاول ) الُموردون(
 .لحالیین والمستقبلیینوغیرھم من ُمقدمي السلع والخدمات ا) الوكالء(

 
 
 االمتثال لمكافحة الفساد .1
 

بالتعامل بشكل قانوني وأخالقي مع  International SOSتلتزم 
إن سیاسة الشركة، وقانون ممارسات .الحكومات في جمیع أنحاء العالم

الفساد األجنبیة بالوالیات المتحدة، وقوانین مكافحة الرشوة المماثلة 
موظفینا أو وكالئھم إعطاء أو عرض نقود أو حول العالم تحظر على 

سواء كان نقًدا أو ال، وسواء كان بشكل مباشر أو  -أي شيء ذي قیمة 
مثل، أي (ألي مسؤول حكومي  -غیر مباشر عن طریق اآلخرین 

موظف یعمل في أي حكومة أو أي مؤسسة أو ھیئة أو شركة مملوكة أو 
على التأثیر على أي إجراء  لحث ھذا المسؤول) ُمدارة من قِبَل الحكومة

أو قرار حكومي، أو لمساعدة الشركة في الحصول على أو االحتفاظ 
 .بعمل أو ضمان أیة میزة غیر مشروعة

 
ال یجوز لُمقدمي الخدمات التعامل بأي شكل، في عالقة عملھم مع 

International SOS  أو غیرھا، فیھ انتھاك لقانون ممارسات الفساد
تستخدم .ي أو غیره من قوانین مكافحة الفساد في العالماألجنبیة األمریك

ُمقدمي خدمات ال ینتھكون معاییرنا  International SOSھیئات 
األخالقیة من خالل الرشاوي أو العموالت أو غیرھا من المدفوعات 

 .غیر المشروعة أو غیر القانونیة المماثلة
 
 االمتثال للقوانین .2
 

الخدمات وعملیاتھم بامتثال تام لقوانین یجب أن یعمل موظفو ُمقدمي 
بلدانھم وجمیع القوانین الساریة األخرى، وجمیع المتطلبات التشریعیة 

باإلضافة لذلك، یضمن ُمقدمو الخدمات .والتنظیمیة والقانونیة األخرى
تخضع  International SOSأن المنتجات والخدمات الخاصة بشركة 

ا في التجارة الدولیة، وجمیع لجمیع قوانین االمتثال المعمول بھ
 .المتطلبات التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة األخرى

 
أو عمالئھا، فال یجوز  International SOSعند تقدیم الخدمات إلى 

لُمقدمي الخدمات التعامل مع أیة ھیئات أو منظمات أو أشخاص أو سفن 
 .خاضعة ألیة عقوبات ُمطبَّقة

 
 ریةالس/  معلومات الملكیة .3

 
یجب على ُمقدمي الخدمات احترام الملكیة الفكریة وأسرار التجارة 
وغیرھا من معلومات الملكیة أو المعلومات السریة أو الحساسة الخاصة 

، وال یجوز استخدام أي من ھذه International SOSبشركة 
المعلومات أو اإلفصاح عنھا إال ِوفق العقد الخاص بھم مع 

International SOS صالح ولInternational SOS. یجب على
ُمقدمي الخدمات التعامل مع أي معلومات أو بیانات تتعلق بعملیات 

International SOS  باعتبارھا سریة في جمیع األوقات إال إذا كانت
ھذه المعلومات تدخل في النطاق العام دون مشاركة ُمقدمي الخدمات في 

یتعلق بالمعلومات السریة  تتضمن التزامات ُمقدمي الخدمات فیما.ذلك
 :International SOSومعلومات الملكیة الخاصة بشركة 

 
عدم اإلفصاح عن ھذه المعلومات لألشخاص اآلخرین داخل  •

الحاجة "مؤسسات ُمقدمي الخدمات إال على أساس صارم من 
 ".الحاجة لالستخدام"أو " للمعرفة

 
عدم اإلفصاح عن ھذه المعلومات ألشخاص خارج مؤسسة  •

 .ُمقدمي الخدمات
 
عدم استخدام ھذه المعلومات لمصلحة ُمقدمي الخدمات الخاصة  •

 .أو لمصلحة أي شخص آخر
 

 قوانین الخصوصیة وحمایة البیانات .4
 

سوف یتخذ ُمقدم الخدمات تدابیر مناسبة لیضمن أن البیانات الشخصیة 
سیتم حمایتھا من  International SOSالتي یتعامل معھا نیابةً عن 

إلفصاح والوصول واالستخدام والتعدیل غیر المصرح بھ، وأن ھذه ا
البیانات سیتم استخدامھا فقط ألغراض تقدیم الخدمات ذات الصلة أو 

 .على النحو الذي یقتضیھ القانون
 

بحمایة المعلومات الشخصیة الخاصة  International SOSتلتزم 
بموظفیھا والمتعاقدین معھا والبائعین واألعضاء وفقًا لقوانین 

إذا لم تكن قد فعلت ذلك .الخصوصیة وحمایة البیانات المعمول بھا
بالفعل، فیُرجى التأكد من أنك قمت باعتماد الضمانات اإلداریة والمادیة 

بیانات الشخصیة المستخدمة والتقنیة الكافیة لضمان تأمین جمیع ال
، وأنَّ لدیك إجراءات تضمن International SOSبموجب اتفاقك 

امتثال أنشطتك لقوانین خصوصیة البیانات وحمایة البیانات المعمول بھا 
 .بشكل كامل

 
 التعامالت األخالقیة .5

إن التعامل الصادق مع العمالء وُمقدمي الخدمات شيء جوھري لبناء 
لتوفیر عوض عادل  International SOSتسعى .یمةعالقات عمل سل

تعتمد القرارات على معاییر موضوعیة مثل .لجمیع مقدمي الخدمات
السعر والجودة والقدرة على تقدیم الخدمات باإلضافة إلى موثوقیة 

یجب أن تعكس الفواتیر والتقاریر والتسویات .ُمقدمي الخدمات ونزاھتھم
 .تي تتم بیننا بشكل صحیحالمالیة المعامالت التجاریة ال

 
یلزم على ُمقدمي الخدمات إظھار التحلي بنفس ھذه المعاییر األخالقیة 

 .العالیة وإجراء جمیع المعامالت التجاریة بنزاھة وعدل
 
 الھدایا والترفیھ .6
 

یجب أن یكون ُمقدمو الخدمات على علم بأنھ من غیر المسموح لموظف 
تقدیم، أو الحصول على، ھدایا  International SOSیعمل في شركة 

أو مدفوعات أو أي مزایا أخرى قد تؤثر أو تظھر على أنھا تؤثر على 

وعلیھ فمن غیر الُمستَحب أن یقدم ُمقدمو .أي قرار یتعلق بالعمل
 .International SOSالخدمات أي ھدایا أو مزایا أخرى لموظفي 

 
ي الخدمات أنھ من المألوف لبعض ُمقدم International SOSتدرك 

والعمالء وشركاء العمل اآلخرین إعطاء ھدایا صغیرة أو عرض حدث 
ومع .ترفیھي متواضع بین الحین واآلخر لمن یمارسون أعمالھم معھم

ذلك، فمن المھم أال تؤثر ھذه الھدایا أو الفعالیات الترفیھیة على قرارات 
ت الموظف الخاصة بالعمل، أو تعطي انطباًعا بالتأثیر على قرارا

أو  International SOSیجوز لُمقدمي الخدمات، عند العمل مع .العمل
تقدیم ) أ:(ممارسة األعمال بالنیابة عنھا، وألغراض تجاریة مشروعة

 Internationalالھدایا أو الضیافة لُمقدمي الخدمات اآلخرین، أو عمالء 
SOS  قبول الھدایا أو الضیافة التي یعرضھا ) ب(أو شركاء العمل؛ أو

 :ُمقدمو الخدمات، بحیث تكون الھدیة أو الضیافة في كل حالة
 
 غیر مرغوب بھا؛   •
وال تُعتبر رشوة أو عمولة أو غیر ذلك من المدفوعات غیر   •

 المشروعة؛  القانونیة أو غیر
 غیر ُمقدمة مقابلة الحصول على أي تعویض؛ و  •
الھدیة یحق  بأن مانح) أو التزاًما فعلیًا أو ضمنیًا(ال تعطي انطباًعا  •

منحة عمل، أو أسعار أفضل أو لھ الحصول على معاملة ممیَّزة، أو 
 .تحسین شروط البیع

 
 الصحة والسالمة .7

للحفاظ  International SOSیتم تشجیع ُمقدمي الخدمات الذین یعملون مع 
 International SOSعلى التركیز على الصحة والسالمة بما یتوافق مع 

بیئة عمل آمنة وصحیة لجمیع الموظفین الذین یعملون كما یجب أن یوفروا 
 .بمواقعھم

باإلضافة لذلك، یلزم على مندوب ُمقدم الخدمات الذي یقدم الخدمات داخل 
االلتزام بمعاییر السالمة  International SOSالموقع في إحدى منشآت 

 .International SOSالخاصة بشركة 

یھم سیاسة مكتوبة فیما یتعلق ونتوقع من ُمقدمي الخدمات أن تكون لد
 .بالمخدرات والكحول وغیرھا من المواد المحظورة وأن یقوموا بتنفیذھا

أن یكون لدى ُمقدمي الخدمات الذین تتعامل  International SOSتتوقع 
معھم أنظمة معقولة ومناسبة، إلى الحد الذي یسمح بھ القانون، بحیث یمكن 

االدعاء بارتكاب مخالفات واتخاذ من خالل ھذه األنظمة التحقیق في 
أن یقوم ُمقدمو  International SOSتتوقع .اإلجراءات الالزمة بشأنھا

 .الخدمات بالتحقیق الكامل في أي ادعاء بارتكاب المخالفات داخل مؤسساتھم

 International SOSباإلضافة لذلك، یجب على ُمقدم الخدمات إخطار 
وجود أي دعایة سلبیة أو ضارة بخصوص كتابًیا وعلى الفور حال إدراكھ ب

ُمقدمي الخدمات أو أي منتج أو خدمة یُقدمھا ُمقدم الخدمات لشركة 
International SOS أو أي حدث أو ظرف یتعلق بُمقدم الخدمة یمكن أن ،

 .International SOSیسبب دعایة سلبیة أو ضارة لشركة 

وظفیھ ومندوبیھ لمدونة یتحمل كل ُمقدم خدمات مسؤولیة التأكد من إدراك م
 .القواعد واالمتثال لھا

قد یتسبب عدم االلتزام بمدونة القواعد في إلغاء عالقة العمل مع ُمقدم 
 .الخدمات حسب خطورة االنتھاك والظروف الخاصة

إن النسخة اإللكترونیة من مدونة قواعد السلوك الخاصة بُمقدمي خدمات 
International SOS عبر اإلنترنت على  متاحة بلغات إضافیة

https://www.internationalsos.com/terms-and-conditions 

إذا كانت لدیك أیة أسئلة بشأن مدونة قواعد السلوك، فیمكنك التواصل معنا على  
Compliance@internationalsos.com  

INTERNATIONAL SOS PROVIDER CODE OF CONDUCT                                                 internationalsos.com        

https://www.internationalsos.com/terms-and-conditions

