مدونة قواعد السلوك

التشارك بالمسؤوليات والدعم بين
األفراد
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مقدمة

نحن في شركة أدوية الحكمة نؤدي أعمالنا وفقا للقيم األخالقية العالية وباالمتثال إلى جميع القوانين الواجب تطبيقها،
ويتضمن ذلك وضع نظم الرقابة الداخلية في شركتنا ومراجعتها وتحديثها وتقديم اإلفصاح الشامل والشفاف للنتائج المالية
وغيرها من المعلومات الهامة للجمهور.
إن األخالق والقيم تساعد على النمو السريع والتوسع ،وتوفير الفرص لكل من الشركة وموظفيها ،وتقوية حوكمة الشركة.
التزامكم بهذه القواعد يعزز صورة شركتنا لدى كل من يتعامل معنا ،ولدى المساهمين في الشركة واألهم من ذلك فيما
بيننا .سوف نقدر كلنا قيمة قواعد السلوك هذه ،وكيفية مساهمتها في تقدير الذات ،علما بأن الشركة تلتزم بأعلى المعايير
األخالقية والمعنوية والقانونية والدولية ،وأولها عدم القبول بتاتا بوجود الفساد في مكان العمل .وال يقل أهمية عن هذه
المدونة مبادؤنا التي قامت عليها شركتنا ،المبينة على قواعد االحترام والثقة والمسؤولية ،التي تعزز لدى شركة أدوية الحكمة
وموظفيها الشعور بالمواطنة المؤسسية في بيئة عالمية متنوعة .هدفنا الجودة والتميز في كل ما نفعله.
ومن هنا ،أرجو منكم قراءة المدونة بتأني ،حيث أن النزاهة تبدأ بكل واحد منا ،وفهم هذه المدونة والتمسك بمعاييرها هو
مفتاح النجاح في تحقيق أهدافنا في تعزيز نمو شركتنا ونجاحها .فلن تحقق هذه المدونة النجاح إال إن كنا صادقين في
تعاوننا وقدمنا كل ما يلزم من دعم .وفي كل يوم نؤدي فيه أعمالنا ملتزمين بأحكام هذه المدونة نحمي فيه مستقبلنا في
شركة أدوية الحكمة.
نشكركم على تفهمكم ألهمية تنفيذ ونجاح قواعد سلوك شركتنا

المخلص سميح دروزة
المؤسس
شركة أدوية الحكمة ش .م .ع

 | 2مدونة قواعد السلوك

المحتويات

مدونة السلوك

على من تنطبق هذه المدونة؟

التشارك بالمسؤوليات والدعم بين األفراد

٥
٦

مبادؤنا الشاملة
معاييرنا

٥

مكافحة الرشوة والفساد

٧

الفشل في منع تسهيل التهرب الضريبي

٨

تضارب المصالح

٨

مكافحة العبودية

العالقات التجارية والعمالء والموردون
معلومات المنتج

٨
٩

١٠

اإلتصاالت واإلفصاحات والقيود

١٠

المعلومات الشخصية للموظفين

١١

التأثير على المجتمع المحلي ودعمه

١٢

حماية الممتلكات واألنظمة واألموال

١٣

شؤون التوظيف

الصحة والسالمة
البيئة

البيع والشراء المحظور ألسهم الشركة وسرية المعلومات

الشؤون العامة والتعامل مع القطاع الحكومي

١١
١١
١٢
١٣
١٣

اإلبالغ عن مخالفات السلوك

١٤

التعليقات

١٥

مدونة قواعد السلوك | 3

ً
ً
ً
قويا تجاه
التزاما
عاما ،أظهرت شركة أدوية الحكمة
ألكثر من خمسة وثالثين
النزاهة في كافة أعمالها .فقد توسعنا في أعمالنا إلى مناطق جديدة ،واكتسبنا
ً
نظرا المتالكنا بصمة قوية
سمعة طيبة عالمية في السلوك القانوني واألخالقي.
ومتنوعة ،قمنا بتوحيد وتوضيح قيم ومعايير السلوك الرفيعة لدى شركتنا والتي
دليال لنا كما أنها
يتشاركها أعضاء مجلس إدارة وموظفو الشركة .تعد هذه القيم
ً
تقدم التوجيه لفهم كيفية أداء أعمالنا بنزاهة في جميع وحداتنا حول العالم لتحقيق
أهداف أعمالنا.

ً
تحديا لكل واحد منا لفهم وتطبيق المبادئ التي تمثل
تشكل مدونة السلوك
ّ
السلوك المقبول في كافة أوجه أعمالنا .نحن جميعا مسؤولون عن التمسك
ً
وفقا ألعلى المعايير األخالقية والمتطلبات القانونية.
بهذه المبادئ والسلوكيات
وقد تم وضع هذه المدونة لتوجيهنا ودعمنا للقيام بعملنا حسب أفضل إمكانياتنا
حيث أنها توفر المبادئ األساسية والقيم الجوهرية لمساعدتنا في حل المعضالت
ً
يوميا.
األخالقية والقانونية التي قد نواجهها
ً
جميعا الحفاظ على
إن سمعتنا هي جزء ال يتجزأ من نجاحنا ومن المهم بالنسبة لنا
سمعتنا من خالل ثقافة النزاهة القوية .وأنا واثق بأننا سنلتزم بمدونة السلوك
ً
جميعا إظهار االلتزام بالنزاهة والمساءلة في العمل.
كما سنواصل
سعيد دروزة
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
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مدونة السلوك
تضع مدونة السلوك «المدونة» سبعة مبادئ شاملة ،باإلضافة إلى
ثالثة عشر معيارا محوريا للحفاظ على نزاهة أعمالنا .وأي كان من نتعامل
معه ،وفي أي مكان نعمل به ،فإننا ملتزمون بالعمل األخالقي والتزام
بجميع القوانين واألنظمة المحلية والوطنية والدولية.

وقد عززت هذه المدونة باإلجراءات والسياسات التي من شأنها أن
تساعد الموظفين والمتعاقدين الذين يعملون لحساب شركة أدوية
الحكمة في تطبيق السلوكيات التي تفرضها هذه المدونة.
ويجب التعامل مع كل سياسة مرفقة على أنها جزء ال يتجزأ من هذه
المدونة ،ويجب التزام بتلك السياسات في جميع األوقات عند أداء أي
عمل كان يتعلق بشركة أدوية الحكمة.
كما تلتزم شركة أدوية الحكمة بإبالغ موظفيها و المتعاقدين معها
بمتطلبات هذه المدونة عندما يعملون لحسابها .وتقيم شركة أدوية
الحكمة ،بشكل متواصل ،برنامجا لتأهيل كوادرها وتدريبها على سياساتنا
وإجراءاتنا ،لتمكين جميع العاملين من أداء أعمالهم تمشيا مع معايير
العمل المذكورة في هذه المدونة.

على من تنطبق هذه المدونة؟
تنطبق هذه المدونة على جميع الموظفين الذين يعملون بدوام
كامل أو جزئي على حد سواء ،باإلضافة إلى جميع الكوادر المؤقتة
التي تعمل في مجموعة شركات أدوية الحكمة في جميع أنحاء
العالم .كما تضع هذه المدونة المبادئ والمعايير التي نتوقع من
األطراف الخارجية االلتزام بها أثناء أدائهم أعمال لحساب شركة
أدوية الحكمة أو نيابة عنها.
التشارك بالمسؤوليات والدعم بين األفراد
كل واحد منا مسؤول عن التزام شركة أدوية الحكمة بالمبادئ
والمعايير المنصوص عليها في هذه المدونة .واألهم من ذلك أنه
علينا جميعا أن نفهم متطلبات هذه المدونة أخذين بعين اإلعتبار
أن هذه المدونة ال تغطي جميع المواقف التي يمكن أن نمر بها.
لذلك يجب على الموظفين أن يكونوا قادرين على إصدار الحكم
الجديد في التعامل مع المواقف التي لم تتطرق اليها المدونة على
وجه الخصوص وتطبيق مفهومها وأحكامها العامة.

ويتحمل المدراء في جميع الشركات التابعة لمجموعة شركات
أدوية الحكمة مسؤولية إظهار الروح القيادية بمراعاتهم لألمور
المنصوص عليها في هذه المدونة حتى يساعدوا فرقهم في فهم
هذه المدونة واإلجابة على األسئلة التي يطرحها الموظفين عليهم
حول معانيها وكيفية تطبيقها.
فإذا لم تكن متأكدا من فهم معنى أي جانب من جوانب هذه
المدونة أو كيفية تطبيقها ،أو إن لم تعرف كيف تتصرف حيال
موقف ما لم تتطرق إليه هذه المدنة على وجه الخصوص يرجى
منك االستفسار عن ذلك.
بداية يفترض أن يكون مديرك المباشر قادرا على مساعدتك .لكن
يمكنك أيضا أن تطرح األسئلة على أعضاء اإلدارة العليا ودائرة
المطابقة والدائرة القانونية ودائرة الموارد البشرية.
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مبادؤنا الشاملة
نحن في شركة أدوية الحكمة نلتزم بتأدية أعمالنا بما يتوافق مع المبادئ
السبعة الشاملة التالية التي تعكس روح االلتزامات والمسؤوليات
المنصوص عليها في هذه المدونة.
الجودة

تطبق الحكمة أعلى معايير الجودة في كل أعمالها-أنظمتها وعملياتها وتصنيعها
وتشغيالتها ومنتجاتها.

الموثوقية والقدرة على االستجابة

ستبقى الحكمة شريكا لألعمال ثابت المبادىء يمكن االعتماد عليه ،وتسعى الحكمة
لكي تلبي توقعات زبائنها ،بل لتتجاوز تلك التوقعات فنحن نصغي إلى الجميع عند
تقديمهم للطلبات واالقتراحات والشكاوى وكذلك نصغي للموردين والموظفين بنية
ً
جميعا بإتخاذ االجراءات المناسبة.
حسنة ونتجاوب معهم

الكرامة واالحترام

تحترم الحكمة كرامة موظفيها وحقوقهم اإلنسانية وكذلك كرامة حقوق اآلخرين.
وتعد الخصوصية والسرية من أهم مقومات أعمال الحكمة التي ستظل تحترم
خصوصية عمالئها ونظرائها وموظفيها على حد سواء ،بل إنها تلتزم بالحفاظ على
سرية المعلومات وتراعي عدم إفشائها .والحكم ال تميز ضد أي كان بل تتيح تكافؤ
الفرص للجميع دون استثناء.

النزاهة

ال تغض شركة أدوية الحكمة الطرف ً
أبدا عن الفساد وال تشارك فيه بأي شكل كان،
بل تمتنع عن الدخول في أي عمل مع اآلخرين ممن ال يتبعون المعايير المماثلة
(معايير النزاهة ذاتها) .ال شيء أبدا يؤثر على التزام الحمة بالنزاهة في كافة أعمالها.

التطوير

تستثمر الحكمة في موظفيها وتولي التطوير المهني للموظفين األولوية الالزمة
وذلك بإتاحة الفرص للجميع لكي يتمكنوا من صقل مهاراتهم ورفع مستواهم
المعرفي في بيئة عمل آمنة وصحية.

الشفافية

ستبقى الحكمة منفتحة وصادقة في معرض أدائها ألعمالها .وسوف تقدم الحكمة
ألصحاب المصلحة المعلومات المناسبة والدقيقة وفي الوقت المطلوب.
ً
تمهيدا لإلبالغ عنها
كما أن الحكمة سوف تقيد جميع تعامالتها بنزاهة وعدل ودقة
بكل وضوح.

المواطنة
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تدرك الحكمة الدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه في تنمية المجتمعات المحلية وتؤمن
بتقديم كل المؤازرة والدعم الالزمين لذلك .كما تشجع شركة أدوية الحكمة على
اإلنماء االقتصادي واالجتماعي وتعزز مسؤولياتها نحو البيئة ودعم التنوع واإلندماج
اإلجتماعي.

معاييرنا
تترجم المبادئ الشاملة لهذه المدونة في معايير السلوك التالية التي
نتبعها في طريقة تأدية أعمالنا.

مكافحة الرشوة والفساد

تتبع الحكمة سياسة عدم التسامح بتاتا مع الرشوة والفساد.

ال تبدي الحكمة أي تسامح إزاء الرشوة
والفساد وعليه فإنها لن تعاقب أي
فرد يتبع المبادئ المذكورة في هذه
المدونة أو ألي من سياسات مكافحة
الرشوة حتى لو كان ذلك على حساب
إنشاء فرصة عمل جديدة أو خسارة
العوائد أو األرباح ،وحتى لو تطلب
األمر عصيان تعليمات المشرف .فكل
موظف عليه االلتزام بعمل الشيء
الصحيح.
مازن دروزة
نائب رئيس هيئة المديرين ،الرئيس
التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا واألسواق الناشئة

يحظــر علــى جميــع المــدراء والمســؤولين والموظفيــن زغيرهــم مــن
األفــراد الذيــن يعملــون فــي شــركة أدوية الحكمة والمشــاريع المشــتركة
التــي شــركة أدويــة الحكمــة تمتلــك فيهــا حصــة أســهم الســيطرة أن
يقدموا-ســواء علــى نحــو مباشــر أم غيــر مباشــر -المــال أو أي شــيء ذا
قيمــة علــى ســبيل الرشــوة أو اإلقنــاع لعمــل أي ممــا يلــي:
•اتخــاذ قــرار (أو منــح مكافــأة التخــاذ قــرار أو االمتنــاع عــن إصــداره)
ينصــب فــي مصلحــة شــركة أدويــة الحكمــة ،أو
•الســعي وراء الحصــول علــى منفعــة غيــر عادلــة أو التأثيــر علــى
نشــاطات األعمــال أو
•بحيــث تؤثــر تلــك التصرفــات علــى حكمهــم أو قدرتهــم علــى العمــل
بموضوعيــة.
ينطبــق هــذا المعيــار علــى المعامــات التــي تقــوم بهــا شــركة أدويــة
الحكمــة مــع جميــع األفــراد والهيئــات المؤسســية ،بمن فيهــم موظفو
الرعايــة الصحيــة والعمــاء والمــوردون والهيئــات المهنيــة والســلطات

التنظيميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،بغــض النظــر عــن مكانهــم
الجغرافــي.
وســتحرص شــركة أدويــة الحكمــة علــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة مــع
نظرائهــا قبــل التعامــل معهــم .فشــركة أدويــة الحكمــة لــن تتعامــل مــع
أولئــك الذيــن يمارســون الفســاد أو يتخلفــون عــن تطبيــق هــذا المعيــار.
نحن في شركة أدوية الحكمة:
•سنعمل بمصداقية وأخالقية ونزاهة في جميع معامالت الشركة
•لــن نشــارك فــي الرشــوة ولــن نتســاهل معهــا وال مــع أي شــكل آخــر
مــن أشــكال الفســاد.
•لــن نقــدم أو نقبــل الهدايــا أو الضيافــة التــي مــن الممكــن أن تفســر
علــى شــكل مــن أشــكال الرشــوة أو الفســاد.
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الفشل في منع تسهيل التهرب
الضريبي (اإلمتثال لقانون المالية
الجنائية)
ال تبدي شركة أدوية الحكمة أي تسامح إزاء التهرب
الضريبي أو جريمة تسهيل التهرب الضريبي
يجــب علــى جميــع المــدراء والمســؤولين والموظفيــن والذيــن يقدمــون
خدمــات لشــركة أدويــة الحكمــة أو لصالحهــا أو بالنيابــة عنهــا ،أن
ً
وفقــا لهــذا المعيــار.
يتصرفــوا
يجــب أال يشــعر أي موظــف أو شــريك لــدى شــركة أدويــة الحكمــة بأنــه
تحــت الضغــط لتقديــم أو الموافقــة علــى تقديــم المســاعدة لتمكيــن
شــخص آخــر مــن التهــرب مــن الضرائــب بشــكل غير قانوني ألي ســبب
مــن األســباب نيابـ ًـة عــن شــركة أدويــة الحكمــة أو لصالحهــا .لــن يتعرض
أي موظــف أو شــريك لعواقــب ســلبية نتيجـ ًـة لرفــض الموافقــة علــى
تســهيل التهــرب الضريبــي أو التخــاذ خطــوات باإلبــاغ عــن أي مخــاوف
بأنــه قــد تــم ارتــكاب جريمـ ٍـة مــا.
ونحن في شركة أدوية الحكمة:

تضارب المصالح
يجــب علــى الموظفيــن أال يســمحوا لعالقاتهــم
الشــخصية أو العائليــة أو العمليــة بالتأثيــر علــى
حكمهــم المهنــي أو أداء واجباتهــم تجاه شــركة أدوية
الحكمــة .ويظهــر التضــارب فــي المصالــح عندمــا
تؤثــر مصالــح الموظــف الشــخصية واالجتماعيــة
أو الماليــة أو السياســة علــى موضوعيــة ذلــك
الموظــف أو اســتقالليته بمــا يخــص أداء دوره فــي
شــركة أدويــة الحكمــة.
إن موظفي شركة أدوية الحكمة:
•ســيبلغون الشــركة عــن أي مصالــح خارجيــة يعتقــدون بأنهــا تــؤدي أو
مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح
•ســيطلبون النصيحــة حــول األمــور التــي مــن الممكــن أن تتعــارض
مــع واجباتهــم الوظيفيــة.
•ســيمتنعون عــن الســعي وراء فــرص المنفعــة الشــخصية التــي
تنكشــف لهــم أثنــاء شــغلهم لمناصبهــم فــي شــركة أدويــة الحكمــة.

•ســنتخذ إجــراءات التحقــق الالزمــة بشــأن الشــركاء الجــدد والتحقــق
عــن الشــركاء الحالييــن بانتظــام

•لــن يخوضــوا فــي أي تدابيــر غيــر معلنــة تتعــارض فيهــا مصالحهــم
الشــخصية مــع مصالــح شــركة أدويــة الحكمــة.

•لن نشارك أو نتغاضى عن تسهيل التهرب الضريبي

•لــن يشــاركوا فــي اتخــاذ أي قــرار فــي شــركة أدويــة الحكمــة يتضمــن
طرفـ ًـا ثالثـ ًـا تتأثــر بــه مصلحتهــم أو مصلحــة أحــد األفــراد المباشــرين
مــن عائلتهــم.

•ســنقدم التدريــب المناســب لجميــع موظفــي الشــركة ومديريهــا
فيمــا يتعلــق بهــذا المعيــار

مكافحة العبودية (اإلمتثال لقانون
العبودية الحديث)
تلتــزم شــركة أدويــة الحكمــة بضمــان عــدم وقــوع أي
شــكل مــن أشــكال “العبوديــة الحديثــة” مثــل العمــل
القســري أو اإللزامــي واإلتجــار بالبشــر فــي أي مــن
شــركاتها أو سالســل التزويــد التابعــة لهــا فــي جميــع
أنحــاء العالــم.
ونحن في شركة أدوية الحكمة:
•ســندرب موظفــي شــركة أدويــة الحكمــة علــى معاييــر العمــل وكيفية
ـكال مــن أشــكال العبوديــة
التعــرف علــى الحــاالت التــي قــد تُ عتبــر شـ ً
الحديثــة واالســتجابة لهــا.
•ســنجري تحليــل دوري لمخاطــر أشــكال العبوديــة الحديثــة فــي
شــركات أدويــة الحكمــة أو سالســل التزويــد التابعــة لهــا وإدارة تلــك
المخاطــر.
•ســنتخذ إجــراءات التحقــق الالزمــة والعمــل بالتعــاون مــع الشــركاء
فــي سالســل التزويــد فيمــا يخــص هــذه المســألة.
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•لــن يقبلــوا الهدايــا أو الترفيــه أو أي ضيافــة ذات طابــع يمكــن أن
يؤخــذ علــى أنــه تشــكيك الســتقالليتهم أو قــد يؤثــر علــى أحكامهــم
المهنيــة.

العالقات التجارية والعمالء
والموردون
ســتتواصل شــركة أدويــة الحكمــة بانفتــاح ونزاهــة
مــع عمالئهــا ومورديهــا مــع مراعــاة شــروط الســرية
والقيــود التنافســية .كمــا وتؤمــن شــركة أدويــة
الحكمــة بالتعامــل مــع عمالئهــا ومورديهــا بعــدل
ونيــة حســنة مــن أجــل بنــاء عالقــات ناجحــة طويلــة
األجــل.
وســتدخل شــركة أدويــة الحكمــة فــي التنافــس
الحــر والعــادل ،ولــن تســعى وراء الميــزة التنافســية
مــن خــال طــرق غيــر قانونيــة .ولــن تواطــأ شــركة
أدويــة الحكمــة مــع المنافســين حــول األســعار أو
المناقصــات أو مخصصــات الســوق ،كمــا أنهــا لــن
ً
ســلبا
تتبــادل المعلومــات مــع الغيــر بمــا قــد يؤثــر
فــي نتائــج العمــل.

بالعمــاء كالتســويق والمبيعــات واألبحــاث.
•ســنحترم ونحمــي ســرية المعلومــات والملكيــة الخاصــة بالمورديــن
والعمــاء ،كمــا أننــا لــن نســتخدمها إال لألســباب التــي زودت مــن
أجلهــا.
•لــن نتبــادل المعلومــات الســرية /الداخليــة غيــر المتاحــة للجمهــور
ً
ضروريــا
حــول شــركة أدويــة الحكمــة مــع الغيــر إال إذا كان ذلــك
لخدمــة أهــداف العمــل المشــروعة.
•لــن نخــوض أبـ ً
ـدا فــي المعامــات التجاريــة الممنوعــة ،كمــا أننــا لــن
نبــرم اتفاقيــات تمنــع التنافــس.
•لــن نــؤدي أي عمــل فبــه خــرق للقيــود أو العقوبــات التجاريــة
المعتــرف بهــا.
•تســعى شــركة أدويــة الحكمــة إلــى التعامــل مــع العمــاء والمورديــن
الذيــن يحترمــون فــي ممارســاتهم الوظيفيــة; حقــوق اإلنســان
والذيــن تلبــي معاييرهــم األخالقيــة للمعاييــر التــي وضعتهــا شــركة
أدويــة الحكمــة .لذلــك; يمكنهــم أن يجــدوا نســخة مــن المدونــة علــى
موقعنــا اإللكترونــي.

ســتمتثل شــركة أدويــة الحكمــة لمتطلبــات أنظمــة
التجــارة وقيودهــا وعقوباتهــا المعتمــدة مــن قبــل
الســلطات الوطنيــة والدوليــة والتــي تنطبــق علــى
أدائنــا ألعمالنــا.
نحن في شركة أدوية الحكمة:
•لــن نحصــل علــى معلومــات تجاريــة بطــرق غيــر نزيهــة أو غيــر قانونيــة
أو غيــر أخالقيــة.
•ســنتجنب البيانــات الخادعــة والمضللــة فــي النشــاطات المتعلقــة
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معلومات المنتج

االتصاالت واإلفصاحات والقيود

تلتــزم شــركة أدويــة الحكمــة بأعلــى معاييــر الجــودة
لمنتجاتهــا والمعلومــات المقدمــة حولهــا.

تلتــزم شــركة أدويــة الحكمــة بأعلــى معاييــر
الشــفافية ،كمــا ســنتواصل بوضــوح مــع أصحــاب
الشــأن المعنييــن بمــا يتعلــق بأعمالنــا وحوكمتنــا
ووضعنــا المالــي .وســتمارس شــركة أدويــة الحكمــة
الممارســات المحاســبية الشــفافة وســتحافظ علــى
الســجالت والقيــود المحاســبية والماليــة الدقيقــة.

بينمــا نؤكــد التزامنــا لمتطلبــات الهيئــات التنظيميــة فــي الــدول التــي
لدينــا فيهــا أعمــال ،تســعى شــركة أدويــة الحكمــة إلــى تزويــد العمــاء
بالمعلومــات الدقيقــة عــن منتجاتهــا.
وتبيــع شــركة أدويــة الحكمــة منتجاتهــا وتوزعهــا مــن خــال قنــوات
مختلفــة ،كمــا تلتــزم شــركة أدويــة الحكمــة بالتواصــل مــع العمــاء
علــى نحــو دقيــق يتطابــق مــع جميــع المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي
القوانيــن واألنظمــة كحــد أدنــى.
ولــن تــروج منتجاتنــا غــا مــن أجــل اســتخداماتها الموافــق عليهــا.
وســتوفر شــركة أدويــة الحكمــة الــردود علــى شــكاوى العمــاء فــي
ً
وفقــا اللتزاماتهــا مــع الهيئــات التنظيميــة.
وقــت محــدد
نحن في شركة ادوية الحكمة:
•سنقدم منتجاتنا بطريقة أخالقية ومناسبة وعادلة.
•ســنلتزم للقوانيــن واألنظمــة المحليــة ومدونــات قواعــد الممارســات
الخاصــة بالصناعــات الدوائيــة عنــد الترويــج لمنتجاتنــا.
•لــن نــزود العمــاء إال بالمعلومــات التســويقية المســموح بهــا
والموافــق عليهــا حســب األصــول ،عــن المحتــوى واإلســتعمال.

تســعى شــركة أدويــة الحكمــة إلــى ضمــان دقــة ووضــوح جميــع
اتصاالتهــا وأن تكــون جميعهــا فــي الوقــت المطلــوب .وأن تقــدم رؤيــة
عادلــة وشــفافة للمســائل التــي أجريــت مــن أجلهــا تلــك االتصــاالت
ســواء كان ذلــك ينصــب فــي مصلحــة شــركة أدويــة الحكمــة أم لــم
يكــن.
نحن في شركة أدوية الحكمة:
•ســنحافظ علــى الســجالت والقيــود المحاســبية التــي تقــدم صــورة
شــفافة وعادلــة ودقيقــة لنشــاطات أعمالنــا ومركزنــا المالــي.
•ســنحافظ علــى نظــم إدارة المعلومــات لنضمــن أن قيودنــا تحفــظ
ً
وفقــا للمتطلبــات الواجــب تطبيقهــا; كالقانونيــة والتنظيميــة
والبيئيــة والضريبيــة والتوظيفيــة والتجاريــة.
•ســنزود المســتثمرين بمعلومــات دقيقــة وذات صلــة ،كما ســنفصح
عــن المعلومــات الماليــة غيــر الماليــة باألوقــات المطلوبة.
•ســنجيب بانفتــاح ووضــوح عــن أســئلة مســاهمينا فيمــا يتعلــق
بالحوكمــة وأعمــال مجموعــة شــركات الحكمــة.
تحليــا عــن حوكمتنــا ونبيــن التواصــل الواضــح مــع
•ســنعرض
ً
مســاهمينا فــي تقريرنــا الســنوي وفــي بياناتنــا المحاســبية.
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شؤون التوظيف
تعمــل شــركة أدويــة الحكمــة فــي بيئــة خاليــة مــن
التمييــز ،كمــا تلتــزم بتعزيــز ثقافــة تصــون الحقــوق
الفرديــة للموظفيــن وتتمثــل باالحتــرام والكرامــة
وتكافــؤ الفــرص.
كمــا تؤمــن شــركة أدويــة الحكمــة بأهميــة التنــوع
فــي قوتهــا العاملــة ،وتلتــزم الحكمــة بتوفيــر بيئــة
ً
اعتمــادا علــى موهبتهــم
تحفزهــم علــى اإلزدهــار
وخبرتهــم وادائهــم .وتعــارض شــركة أدويــة الحكمــة
جميــع أشــكال العمــل القســري وعمالــة األطفــال.
في شركة أدوية الحكمة:

•تتبــع قوانيــن حمايــة البيانــات ومــا يرتبــط بهــا مــن قوانيــن واجبــة
التطبيــق فــي الــدول التــي نجمــع ونحتفــظ بهــا المعلومــات
ا لشــخصية .

الصحة والسالمة
تلتــزم شــركة أدويــة الحكمــة بتوفيــر بيئــة عمــل
تراعــي األمــن والســامة لموظفيهــا.
في شركة أدوية الحكمة:
•توضــع سياســات الصحــة والســامة وتطبــق باســتمرار ،كمــا أنهــا
تنفــذ وتحــدث لحمايــة الموظفيــن مــن أي إصابــات يمكــن تفاديهــا.
•تراعى راحة الموظفين في العمل.

•ال يتســامح مــع التمييــز ضــد أي كان ،كمــا تتــاح فــرص توظيفيــة
متكافئــة للجميــع.

•يــدرب األفــراد لفهــم المخاطــر المرتبطــة بعملهــم حتــى يديروهــا علــى
نحــو صحيح.

•ال يتسامح مع أي شكل من أشكال العنف أو التنمر أو المضايقة.

•تفهــم قوانيــن وأنظمــة الصحــة والســامة ويمتثــل لهــا لحمايــة
عاملــي الشــركة وزائــري المرافــق الخاصــة بهــا.

•يحتــرم ويعتــرف حــق الموظفيــن في حريــة االنضمام إلــى الجمعيات
والنقابــات وهيئــات التفاوض الجماعي.
•هنــاك عمليــة واضحــة وشــفافة الســتقبال اقتراحــات الموظفيــن
وطلباتهــم وشــكاويهم.

•يتمتــع الموظفــون ببيئــة عمــل خاليــة مــن إســاءة اســتخدام العقاقير،
كمــا يتمتعــون ببيئــة خاليــة مــن التدخيــن تطبقهــا الشــركة فــي جميــع
المصانــع والمبانــي التابعــة لهــا حــول العالم.

•يشــجع التواصــل الفعــال مــع الموظفيــن حتــى تعالــج المســائل
الناجمــة عــن قــرارات األعمــال التجاريــة فــي حينهــا وعلــى نحــو
مناســب.
•تصان حقوق الموظفين ،كما يمتثل لقوانين التوظيف ولوائحه.
•تــدرك الحاجــة للتدريــب والتطويــر مــن أجــل ضمــان التطــور المســتمر
لموظفينــا ومهارتهــم ومســتوياتهم المعرفــي.
•هناك نظام عادل وشفاف إلدارة المكافآت والترقيات.

المعلومات الشخصية للموظفين
ســتحترم شــركة أدويــة الحكمــة وتحمــي أمــن
البيانــات الشــخصية لموظفيهــا.
في شركة أدوية الحكمة:
•يوجــد أنظمــة لحمايــة خصوصيــة الموظفيــن وأمــن معلوماتهــم
الشــخصية.
•لــن تجمــع أو تحفــظ إال المعلومــات المطلوبــة لألعمــال الشــرعية
والمــوارد البشــرية واألهــداف القانونيــة.
•ســيعلم األفــراد باألهــداف التــي يمكــن أن نســتخدم معلوماتهــم
الشــخصية مــن أجلهــا.
•لــن تشــارك المعلومــات الشــخصية مــع الغيــر إال إذا كانــت معرفتهم
لتلــك المعلومــات مســتندة إلــى هــدف قانوني وشــرعي.
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التأثير على المجتمع المحلي
ودعمه
تلتــزم شــركة أدويــة الحكمــة بإفــادة المجتمعــات
المحليــة التــي تعمــل بهــا مــن خالل التبرعــات الخيرية
والعمــل التطوعــي وتطبيــق سياســاتها االجتماعيــة
والبيئيــة.
تتبــع شــركة أدويــة الحكمــة برنامــج الصحــة العالميــة مــن خــال
االنخــراط فــي المجتمــع المحلــي وحمــات التوعيــة الصحيــة .وتتعــاون
الحكمــة مــع مختلــف مجموعــات المجتمــع المحلــي لدعــم السياســات
العامــة التــي تعــزز التطــور االجتماعــي واالقتصــادي فــي الوقــت الــذي
تحتــرم فيــه الثقافــات المحليــة التــي تعمــل فيهــا .كمــا تدعــم الحكمــة
اســتخدام مشــروعات االعمــال المحليــة فــي نشــاطاتها وتســعى إلــى
توظيــف الكفــاءات المحليــة أينمــا كان ذلــك ممكنـ ًـا.
تقــدم شــركة أدويــة الحكمــة الدعــم المــادي للقضايــا المحليــة
واإلقليميــة ،كمــا تتبــرع باألدويــة مــن خــال الجمعيــات الخيريــة
القانونيــة والمســجلة لــدى الحكومــة إضافــة إلــى المنظمــات غيــر
الحكوميــة المعتمــدة لتدعــم المجتمعــات التــي تمــر باالزمــات .وتتولــى
شــركة أدويــة الحكمــة النشــاطات التطوعيــة فــي مجتمعاتنــا المحليــة،
مركــزة علــى التعليــم ورعايــة المرضــى وبرنامــج الرعايــة الصحيــة.
نحن في شركة أدوية الحكمة نلتزم بما يلي:
•تشــجيع الموظفيــن علــى المشــاركة بحمــات التوعيــة الصحيــة
المحليــة.
•دعــم تطوعــت الموظفيــن فــي مشــروعات المجتمــع المحلــي كجــزء
مــن مشــاركتهم فــي يــوم الحكمــة العالمــي للتطــوع.
•المشــاركة فــي الشــؤون المدنيــة لتحقيــق التقــدم االقتصــادي
والتطــور االجتماعــي.
•ضمــان أال تقــود أي مــن نشــاطاتنا االجتماعيــة أو الخيريــة إلــى
تضــارب فــي المصالــح.
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البيئة
تســعى شــركة أدويــة الحكمــة جــادة لحمايــة البيئيــة
الطبيعيــة للــدول التــي تعمــل بهــا ،كمــا أنهــا تــرى
ً
جوهريــا فــي
عامــا
بــأن التنميــة المســتدامة تعــد
ً
دورهــا كشــركة تجاريــة مســؤولة.
تواصــل شــركة أدويــة الحكمــة العمــل علــى تخفيــف أثــر أعمالهــا علــى
البيئــة ،مركــزة علــى وجــه الخصــوص ،الحــد مــن النفايــات الناتجــة
عنهــا وتحليــل االنبعاثــات الكربونيــة وضبــط وتقليــل اســتخدام الطاقــة
وتقليــل اســتهالك الميــاه.
نحن في شركة أدوية الحكمة نلتزم بما يلي:
•تشــجيع الموظفيــن علــى المشــاركة فــي النشــاطات البيئيــة التــي
تطلقهــا شــركة أدويــة الحكمــة.
•تعزيــز التنميــة المســتدامة مــن خــال الحمــات المســتمرة للحــد مــن
النفايــات واســتهالك الطاقــة والعمــل علــى زيــادة إعــادة التدويــر.
•تدريــب موظفينــا وتثقيفهــم حــول أثــار أعمــال الحكمــة علــى البيئــة
وطــرق التخفيــف مــن وطــأة تلــك اآلثــار.

حماية الممتلكات واألنظمة
واألموال
يجــب أال تســتخدم ممتلــكات شــركة أدويــة الحكمــة
إال لغايــات أعمــال الشــركة واألغــراض المخصصــة
لهــا .كمــا يجــب أال تســتخدم الممتلــكات ألغــراض
المنفعــة الشــخصية أو ألي أهــداف احتياليــة.
مــن واجــب جميــع موظفــي شــركة أدويــة الحكمــة
حمايــة ممتلكاتهــا ،بمــا فــي ذلــك المعلومــات
الســرية ومعلومــات الملكيــة الخاصــة واألمــوال
والمعــدات.
إن موظفي شركة أدوية الحكمة:
•ســيمتنعون عــن اتخــاذ أي إجــراء يمكــن أن يخاطــر بســامة شــبكة
أو أنظمــة الحاســوب أو االتصــاالت أو األمــن الخــاص بشــركة أدويــة
الحكمــة
•ســيمتثلون لسياســات الشــركة حــول أمــن األنظمــة وحمايــة
المعلومــات الســرية.
•لــن يســتخدموا ممتلــكات الشــركة لغيــر األغــراض المخصصــة لهــا أو
ألهــداف غيــر التــي خصصــت لهــم عنــد التوظيف/التعييــن.

البيع والشراء المحظور ألسهم
الشركة وسرية المعلومات
يحظــر علــى جميع المســؤولين والمدراء والموظفين
فــي شــركة أدويــة الحكمــة بيــع أو شــراء األوراق
الماليــة الخاصــة بشــركة أدويــة الحكمــة وشــركات
ً
ـتنادا إلــى «المعلومــات الســرية الداخليــة».
أخــرى اسـ
ال يجوز ألي مســؤول أو مدير أو موظف في شــركة
أدويــة الحكمــة أن يســتخدم أي نــوع مــن المعلومات
غيــر المتاحــة للجمهــور والمتعلقــة بشــركة أدويــة
الحكمــة أو الشــركات األخــرى التــي يحصلــون عليهــا
خــال فتــرة توظيفهــم بهــدف التأثيــر علــى قرارهــم
أو قــرار أي كان لبيــع أو شــراء األوراق الماليــة.
يجــب حمايــة المعلومــات الســرية مــن اإلفصاحــات
غير المالئمة ،كما يجب أن يحصر تبادل المعلومات
الســرية باألفــراد الذيــن يحتاجــون لمعرفــة تلــك
المعلومــات.
إن موظفي شركة أدوية الحكمة:
•ســيلتزمون لجميــع األنظمــة الواجبــة التطبيــق ،والمتعلقــة بتجــارة
أســهم الشــركة وعــدم ،اســتخدام المعلومــات الســرية.
•ســيلتزمون بمدونــة مجموعــة شــركات أدويــة الحكمــة الخــاص
بالمتاجــرة باألســهم واألوراق الماليــة ،بمــا فــي ذلــك حظــر التجــارة
أثنــاء الفتــرات المغلفــة

•ســيطلبون اإلرشــاد مــن أميــن ســر الشــركة فيمــا لــو كانــت
المعلومــات التــي يعلمــون بأنهــا «معلومــات داخليــة» تتعلــق
بالتعامــل فــي األوراق الماليــة
•ســيحمون معلوماتنــا الســرية ولــن ينقلوهــا لآلخريــن ،ســواء مــن
داخــل أو خــارج الشــركة ،إال إذا كانــوا مخوليــن بذلــك
•ســيبلغون عــن مســتجدات األعمــال التــي يمكــن أن تكــون مهمــة
لــإدارة العليــا كــي يحللوهــا فــي ســياق التزاماتنــا باالفصاحــات
•ســيضمنون أن تبقــى االتفاقيــات التــي تتعلــق بســرية المعلومــات
نافــذة مــع األطــراف األخــرى /الخارجيــة ممــن تشــارك معهــم
المعلومــات الســرية.

الشؤون العامة والتعامل مع
القطاع الحكومي
يجــب أن تــؤدي جميــع نشــاطات الشــؤون العامــة
التــي تتوالهــا شــركة أدويــة الحكمــة أو مــن ينــوب
عنهــا علــى نحــو أخالقــي ،ويجــب أن تتماشــى مــع
المتطلبــات القانونيــة المحليــة الالزمــة ومدونــات
قواعــد اممارســة الصناعــة كمــا يجــب أن تخضــع
تلــك النشــاطات إلــى الموافقــات الالزمــة وفــق
السياســات الداخليــة.
نحن في شركة أدوية الحكمة:
•ســنعمل مــع الســلطات الحكوميــة لدعــم برنامــج الصحــة والســامة
العامــة حســب قدرتنــا كمصنعيــن للمنتجــات الدوائيــة
•ســنتواصل مــع المشــرعين وغيرهــم مــن المســؤولين الحكومييــن
للمســاعدة فــي تشــكيل السياســة العامــة حــول القوانيــن واألنظمــة
فــي الشــؤون التــي يمكــن أن تؤثــر علــى أعمــال شــركة أدويــة الحكمــة.
•لــن نقــدم تبرعــات سياســية ،كمــا أننــا لــن نســتخدم مــوارد الشــركة
بشــكل غيــر أخالقــي أو مخالــف للقانــون لدعــم أي منظمــة أو حملــة
سياســية.
إن موظفي شركة أدوية الحكمة:
•لــن يشــركوا شــركة أدويــة الحكمــة فــي النشــاطات والحمــات
السياســية علــى نحــو خاطــئ
•لــن يخوضــوا فــي أي نشــاطات للشــؤون العامــة غيــر التــي يســمح
لهــم االنخــراط بهــا علــى وجــه الخصــوص
•ســيحترمون الــدور الــذي يجــب أن تؤديــه الحكومــة فــي تنظيــم
المجتمــع علــى العمــوم
•ســيضمنون أن تــؤدى جميــع التعامالت مــع الموظفين الحكوميين،
بمــا فــي ذلــك التعامــات المتعلقــة بالشــؤون التنظيميــة وتســجيل
المنتجــات ،وفقـ ًـا لسياســة مجموعــة شــركة أدويــة الحكمــة واألحــكام
المتعلقــة بمكافحــة الرشــوة والفســاد المنصــوص عليهــا فــي هــذه
المدونة
•ســيكون لديهــم الحــق فــي المشــاركة فــي النشــاطات السياســية في
الوقــت الخــاص بهــم كمواطنيــن شــريطة أن يراعــوا دائمـ ًـا توضيــح
أن تلــك النشــاطات شــخصية وال تمــارس نيابــة عــن شــركة أدويــة
الحكمــة.
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اإلبالغ عن مخالفات السلوك
ترغــب شــركة أدويــة الحكمــة بتشــجيع وجــود بيئــة تعقــد فيهــا نقاشــات
كاملــة وحــرة وصريحــة حــول المســائل التــي تخــص موظفينــا .وعليــه،
حرصــت شــركة أدويــة الحكمــة علــى تطبيــق سياســة البــاب المفتــوح
بمــا يتعلــق بمســألة التواصــل .كمــا يجــب علينــا أن نصغــي إلــى جميــع
مــن لديــه مخــاوف حــول أخالقيــات ونزاهــة أعمالنــا.
وكجــزء مــن التزامــك بهــذه المدونــة ،فإنــه مــن واجبــك أن تبلــغ الشــركة
فــي أقــرب وقــت ممكــن عــن أي انتهــاكات تشــتبه بهــا أو تعلمهــا
لهــذه المدونــة أو سياســاتها الداعمــة أو أي أنظمــة أو قوانيــن واجبــة
التطبيــق.
ً
دائما أنه:
تذكروا
•مــن األفضــل حــل المســائل مبكـ ً
ـرا حتــى تقــل األضــرار المحتملة على
شــركة أدويــة الحكمــة وموظفينــا أو نظرائنــا وشــركائنا ومجتمعاتنــا
المحلية.
ً
ً
ومناســبا ،ســتبقى تلــك التقاريــر ســرية،
ممكنــا
•حيثمــا كان ذلــك
كمــا أنــه لــن تشــارك المعلومــات المــزودة إال مــع األفــراد الذيــن
يكونــون بحاجــة لمعرفتهــا.
•لــن تتســاهل إدارة شــركة أدويــة الحكمــة مــع أي شــكل مــن أشــكال
المضايقــة أو االنتقــام ضــد األشــخاص الذيــن يقدمــون تلــك
التقاريــر.
•إن القيــام بــأي عمــل انتقــام أو ثــأر أو تهديــد بســبب تقريــر قــدم
ً
انتهــاكا لهــذه المدونــة.
بمقتضــى هــذه المدونــة يعتبــر
فــي معظــم الحــاالت ،يجــب أن ترفــع تلــك التقاريــر إلــى المديــر أو
المشــرف التنفيــذي المباشــر .أمــا فــي الحــاالت التــي ال يكــون بهــا
ذلــك ممكنـ ًـا أو مناسـ ً
ـبا ،يكــون موظفــو دائــرة المطابقــة لمجموعــة
شــركات أدويــة الحكمــة مؤهليــن الســتالم تلــك التقاريــر .كمــا أن
خطــوط اإلبــاغ الســرية متاحــة أيضـ ًـا حيثمــا ســمح بذلــك .ويمكنكم أن
تجــدوا تفاصيــل التواصــل األخــرى فــي «دليــل اإلبــاغ عــن مخالفــات
الســلوك للقواعــد المذكــورة فــي هــذه المدونــة».
عــدم االمتثــال لهــذه المدونــة أو ألي مــن سياســاتها الداعمــة ،بمــا
فــي ذلــك اإلخفــاق فــي رفــع تقريــر يتعلــق بمخالفــة مشــبوهة أو
معلومــة ،يعتبــر ســوء ســلوك جــدي ،مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى
اتخــاذ إجــراء انضباطــي.
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التعليقات
ســتواصل شــركة أدويــة الحكمــة تدريــب موظفيها علــى المبــادئ والمعايير
المنصــوص عليهــا فــي هــذه المدونــة ،باإلضافــة إلــى السياســات
واإلجــراءات التــي تعــزز عمــل الشــركة.
تعــد هــذه المدونــة والسياســات واإلجــراءات التــي تدعمهــا ،مســؤولية
مجلــس إدارة شــركة أدويــة الحكمــة ولجنــة االمتثــال والمســؤولية
واألخــاق ،وتقــدر اللجنــة آرائكــم واقتراحاتكــم التــي يمكــن توصيلهــا عــن
طريــق دائــرة االمتثــال والتــي بدورهــا ســتوصلها للجنــة وأعضائهــا.
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