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 المقّدمة



 

 

:مبادئنا  ميثاق أخالقيات الموردين 
 

فقد ساعد التركيز على الجودة واألمانة في  مسؤولية مشتركة على الجميع،من األجزاء المهّمة في ثقافتنا هو إدراك أّن القيام باألعمال بأمانة هو  
متثال  ونتوّقع من موّردينا وشركائنا واألطراف األخرى التي نتعامل معها تطبيق المعايير ذاتها لإل الوصول إلى النجاح الذي حققته الحكمة اليوم.

 . عملياتهم، والتصّرف بأخالقية في جميع جوانب العمللجميع القوانين واألنظمة التي تسري عليهم أو على 
 

ولهذا السبب حّددنا أربعة مجاالت تركيز ُيمكننا دفع األثر  ة،من واجبنا التصّرف بمسؤولية تجاه موظفينا ومرضانا ومجتمعاتنا المحلّية وتجاه البيئ
  .من خاللهااإليجابي 

 

 
 
 

") الذي سينفع شراكاتنا ومجتمعاتنا والبيئات التي تعمل فيها. يسري هذا الميثاق  الميثاق أخالقيات الموردين هذا ("لقد حّددنا مبادئنا في ميثاق  
ُيمكن اإلبالغ عن أي مشاغل   ").الموردين على موّردينا وشركائنا واألطراف الثالثة التي ُتقّدم البضائع والخدمات إلى الحكمة أو التي تعمل معها ("

  //:www.hikma.ethicspoint.comhttpsا عن طريق اإلنترنت على الرابط التالي في حال وجوده
 

 وتحديد أي مواضع خطر. إمدادناستدامة الكّلي لسلسلة نتطّلع أيًضا للتعاون مع موّردينا والعمل عن قرب معهم لتحسين مستوى اإل
 

 ّتباع المبادئ الموّضحة في هذا الميثاق مًعا الحفاظ على ثقة عمالئنا وبالنهاية ثقة المرضى الذين نخدمهم. إ ُيمكننا من خالل 
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 ثقافتنا وقيمنا 
عبر حٍس  والفرق  الموظفون  يتحد  والجماعي حيث  الفردي  بالتقّدم  تمتاز  ثقافة  الحكمة  نتبّنى في 

نتماء ورغبة جماعية بوضع الصّحة األفضل في متناول ماليين األشخاص الذين  مشترٍك بالهدف واإل

 يعتمدون على أدويتنا كّل يوم. 

ُتوّجه هذه القيم سلوكياتنا وُتساعدنا  بتكار والرعاية والتعاون.اإل لدينا ثالث قيٍم رئيسية ُتمّيزنا وهي:

 من تقديم أفضل ما لديهم في العمل.  نعلى التقدير ويتمّكنو على تهيئة بيئٍة يحصل الجميع فيها 

 

 نستمر بالتعّلم 
 من خالل خوض مجازفاٍت محسوبة والتعّلم من أخطائنا 

 ُنلهم اآلخرين
 ونسعى إللهام أنفسنا من داخل المنظمة وخارجها

 نجد طريقًة أفضل
 بتكارها إإذا كانت الطريقة ناجحة، ُنحّسنها، وإن لم تكن، ُنعيد 

 

 

 نصنع فارًقا
 من خالل مساعدة اآلخرين على النجاح 

 نفعل الصواب 
من خالل إدراك أثر أفعالنا على اآلخرين، وخاصًة زمالئنا وشركاء  

 أعمالنا والمرضى الذين يتناولون أدويتنا 

 نحترم اآلخرين 
 الوثوق بخبرتهم ونواياهم من خالل 

 

 

 ُنحافظ على البساطة 
 من خالل تحّدي األعراف والتعقيد، والتأّكد من أن نكون جزًءا من الحل 

 نعمل يًدا بيد مع اآلخرين 
 من خالل وضع أجنداتنا الشخصية جانًبا لتحقيق األهداف التي ُتهم الحكمة 

 نتحّمل المسؤولية 
 فاء دائًما بوعودناتجاه إنجاز األمور، والو

 
 
 

  

 نبتكر 

 نهتم 

 نتعاون
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 ال�ّ�ة  
 

 القيود التجار�ة والعق��ات االقتصاد�ة 
 

 الجودة وسالمة المر�ض 
 

  رعا�ة الحيوان 
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 لتزام بالقوانين واألنظمة السارية وميثاق اإل
 أخالقيات الموردين

لتزام كلًيا بالقوانين والقواعد واألنظمة واألوامر والمعايير األخالقية التي تسري على أعمالهم، باإلضافة إلى هذا  ُتلزم الحكمة موّرديها باإل
  الميثاق.

 حترام ما يلي:إ لتزامنا وفلسفتنا بإالموّردون ملزمون بمشاركة 

 وأنظمة التوظيف السارية متثال لجميع قوانينعتراف بحقوق األفراد من خالل اإلاإل  

 متثال لجميع قوانين وأنظمة الصحة والسالمة والبيئة الساريةحماية مكان العمل والبيئة من خالل اإل 

  لتزام بجميع قوانين وأنظمة تكافؤ الفرص الساريةأهمّية التنّوع من خالل اإلإدراك 

 نتهاكات القانون إلتزام بجميع القوانين واألنظمة السارية المتعّلقة بالتمييز وضمان خلو مكان العمل من اإل 

   ظورين أو مفصولين بأمر من أي سلطة  مح ليسوا  ضمان أّن موظفيهم وممثليهم الذين ُيقّدمون الخدمات إلى الحكمة أو يعملون معها
 مختّصة  حكومية أو تنظيمية

 مكافحة الرشوة والفساد 
تتبع الحكمة سياسة عدم التسامح مطلًقا مع أي شكل من أشكال الرشوة والفساد بغض النظر عن الممارسات أو العادات المحلّية، وُتلزم 

 هذه المعايير بغّض النظر عن موقعهم الجغرافي.    بتطبيقجميع األفراد أو الشركات التي تتعامل معها 

  2010مل لمتطلبات قانون ممارسات الفساد في الخارج األمريكي وقانون المملكة المتحدة لعام  متثالها الكاإوتلتزم الحكمة خصوًصا بضمان  
افحة  بشأن مكافحة الرشوة وقانون فساد الموظفين العموميين األجانب الكندي، إلى جانب جميع القوانين واألنظمة السارية األخرى المتعلقة بمك

  نعمل بها وفًقا للتعديالت التي تطًرا عليها من حيٍن آلخر.الرشوة والفساد في الواليات القضائية التي 

ُيحظر على و متثالهم لها عند الطلب.إلتزام بتلك القوانين واألنظمة، حسب سريانها عليهم، والتمّكن من إثبات  اإل  موّرديها  تتوّقع الحكمة من
يء ذو قيمة أو عرض دفعها أو الوعد أو التصريح بدفعها، سواء الموّردين وموظفيهم أو المتعاقدين معهم أو وكالئهم دفع األموال أو أي ش

بغرض التأثير على الموافقات أو التراخيص أو    ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي شخص، بما في ذلك دون حصر المسؤولين الحكوميين 
ي للموّرد إشعار الحكمة مباشرًة في حال علمه بأي دفعة أو ينبغ، وحتفاظ بها أو الحصول على مزايا أو أعمال في غير محّلهالحصول عليها أو اإل

  .كان مباشًرا أو غير مباشرعرض أو وعد أو تصريح من هذا النوع، سواء 

مكافحة   ضوابط  تنفيذ  للموّردين  لإل  الرشوة ينبغي  واإلوالتصّدي  بفعالية  واإلبالغ  المعامالت  حتيال  تعكس  وشّفافة  دقيقة  بسجّالت  حتفاظ 
 حقيقية.  والدفعات ال

  القضاء على جميع أشكال الرشوة والفساد
ينبغي للموّردين عدم دفع أي رشاوى أو قبولها أو المشاركة في أي إغراءات  ة. وختالس جميعها أفعال غير قانوني بتزاز واإل الرشوة والفساد واإل إّن 

  ستخدام الوسطاء.إغير مشروعة أخرى في إطار صالتهم التجارية أو الحكومية أو عن طريق 

 أشكال الرشوة 
أّن القائمة أدناه ليست كاملة، إّال أّنها ُتشّكل أمثلة وبالرغم من   ختالس التي ُيحّرمها القانون.بتزاز واإليوجد العديد من أنواع الرشوة والفساد واإل

 على الممارسات غير المشروعة التي ُيقصد من هذا الميثاق تغطيتها: 

 أدناه  قسم الهدايا والترفيهُيرجى الرجوع إلى  أي معاملة تفضيلية.  الحصول على قبول الهدايا أو الدفعات أو غيرها من المنن مقابل 

   أو أو تقديم خصومات  األعمال  للحصول على  أخرى  أو دفعات  أو رشاوى  بها  أو حوافز غير مصّرح  أو عموالت  إعفاءات  أو  حسوم 
  حتفاظ بهااإل

 ستغالل الشخص لمنصبه للتأثير على القرارات التي تؤّثر عليه أو على أي شخص آخر، أو القيام بالواجبات الرسمية مع وجود مصلحة  إ
 مالّية في  النتيجة

  إلى مسؤول حكومي أجنبي أو حكومة أو موّظف إداري أو حزب سياسي أو منّظمة سياسية أو خيرية  تيسيريةت تقديم دفعا 
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 الهدايا والترفيه 
قبول الهدايا الخاصة بنا)، ويشمل ذلك حكمة بعدم تقديم الهدايا أو قبولها (وفًقا لميثاق أخالقياتنا وسياسة الشراء وعدم  التتمّثل سياستنا في  

 الترفيه أو الضيافة التي قد ُتثير أسئلة حول نزاهتنا أو ُتشير إلى حصولنا على مّيزة تجارية في غير محّلها. 

 الحكمة  يال ُيسمح بعرض أي هدّية من أي نوع، بما في ذلك النقد وما ُيكافئه، إلى موظف 

  ستثناًء لما هو مذكور أعاله عند السماح بذلك، وهذه الهدايا تشمل ما يلي: إُيمكن قبول هدايا معّينة ُتعد 

o  المواد الترويجية ذات القيمة الزهيدة التي ُتقّدم في المؤتمرات والفعاليات التدريبية والعروض التجارية بالمساواة لجميع األعضاء
 الحاضرين في الفعالية 

o  الوجبات ذات األسعار المتوسطة لصالح تعزيز العالقات التجارية اإليجابية

  مكافحة غسيل األموال
قوانين مكافحة غسيل األموال أو تمويل   نتهاكإ  ال تتسامح الحكمة مطلًقا مع أي معامالت أو أنشطة تجارية من شأنها دعم األفعال اإلجرامّية أو

متثال لجميع هذه القوانين واألنظمة ووضع ضوابط مناسبة لمنع حدوث هذا النوع من ُتلزم الحكمة موّرديها باإل و اإلرهاب مباشرًة أو غير مباشرة.
  األنشطة غير القانونية.

 تضارب المصالح
 ينبغي للموّردين اإلفصاح للحكمة عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل.و ا،عمال أو تؤّثر عليهينبغي أّال تتعارض المصالح الشخصية مع قرارات األ

جتماعية أو المالّية أو المدنّية من شأنها التضارب مع مصالح الشركة أو تبدو متضاربة معها يقع تضارب المصالح عندما تكون المصالح الشخصية أو اإل
  ستقالليته فيما يتعّلق بأداء دوره.إأو عندما ُتقّوض حيادية الشخص أو 

 المنافسة العادلة
باإل السوق بطريقة قانونية وأخالقية، وُتلزم موّرديها  الحّرة والمفتوحة في  بالمنافسة  الترخيص  الحكمة ملتزمة  بالقوانين واألنظمة ومتطّلبات  لتزام 

 الواليات القضائية التي نقوم فيها بأعمالنا. وغيرها من المتطّلبات السارية في 

حتكار والمنافسة السارية في أي والية قضائية تقوم فيها الشركة بأعمالها، ال تتسامح الحكمة مع أي تعامالت أو أنشطة تجارية تنتهك قوانين مكافحة اإل
 حتكارية إلعاقة المنافسة بصورة غير شرعية.تخدام السلطة اإلسإبما في ذلك دون حصر، تقاسم األسواق والتالعب في العطاءات وتثبيت األسعار و

حتكار  متثال لقوانين وأنظمة مكافحة اإل ينبغي لموّردينا القيام بأعمالهم بطريقة أخالقية تتناسب مع مبادئ المنافسة العادلة والنشطة، وينبغي لهم اإل
 والمنافسة العادلة في جميع األوقات. 

 الضريبيالتصّدي للتهّرب 
متثال لجميع القوانين  ينبغي للموّردين والجهات المعاونة لهم التصّرف باإل وتيسيره، وتتبّنى الحكمة سياسة عدم التسامح مطلًقا مع التهّرب الضريبي  

في المملكة  2017إلجرامّية لعام السارية المتعّلقة بالتصّدي للتهّرب الضريبي والتيسير اإلجرامي للتهّرب الضريبي، بما في ذلك قانون تمويل األعمال ا
  ومعايير مناسبة والحفاظ عليها للتصّدي للتهّرب الضريبي والتيسير اإلجرامي له. طالمتحدة ويجب عليهم تنفيذ ضواب

 الخصوصية وحماية البيانات واألمن 
حترام حّقهم إذلك البيانات الشخصية، بالطريقة الصحيحة والشرعّية للحفاظ على الثقة وضمان ثقة األفراد بُتدرك الحكمة أهمّية معالجة البيانات، بما في  

باإل و بالخصوصية. الحكمة  موّرديها  الحماية وتدابير ل متثال  ُتلزم  البيانات وتطبيق وسائل  المتعّلقة بحماية  القوانين والقواعد واألنظمة السارية  جميع 
 المناسبة لحماية البيانات الشخصية.األمن 
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  السرّية 
ضع وسائل ينبغي للموّردين الحفاظ على سرّية المعلومات غير العاّمة والسرّية التي يتلّقونها من الحكمة أو األطراف األخرى، وينبغي لهم ضمان و

  الحماية وتدابير األمن المناسبة لحماية المعلومات السرّية.

التالّية من المعلومات سرّية ويجب تطبيق ضوابط وصول قوّية لضمان الحفاظ على سرّية المعلومات في جميع األوقات وعدم الوصول ُتعد األنواع  
 ستخدامات المتعّلقة باألعمال المصّرح بها:إليها سوى لإل

 واإلجراءات واألدّلة والوسائل والعّينات والمكّونات والتركيبات التصاميم ذلك في بما العلمّية،  البيانات  
 المعلومات المتعّلقة بالتجارب السريرية  
 ستراتيجيات وخطط األعمالإ  
 العقود أو تفاصيل العقود 
 العالقات التجارية  
 معلومات العمالء  
 كتشافاتختراعات والمعرفة الفنّية واإلاإل  
 ورة أكثر عموًما الحقوق والبيانات الخاصة بالحكمة الخاضعة لحقوق الملكّيةختراع واألسرار التجارية وبصختراع وطلبات براءات اإلبراءات اإل 
 العالمات التجارية المقترحة  
 الوثائق الخاضعة لحقوق الملكّية  
 تقارير التدقيق  
 المعلومات المتعّلقة باألمور المالّية أو المبيعات أو التسويق غير المتاحة للعامة  
  والتقارير العلميةتقارير األعمال  
 تصاالت مع الهيئات التنظيمية وغيرها من الوكاالت الحكومية اإل  
 مذّكرات الحكمة ومراسالتها وسجالتها  
  طلبات عروض األسعار أو طلبات تقديم العروض 
  أسماء الموّردين 
 ستراتيجيات التعهيد أو سياسات التسعيرإ  
 العمليات التشغيلية غير المتاحة للعاّمة  
  معلومات الموظفين، بما في ذلك دون الحصر األسماء والعناوين وأرقام الهواتف المنزلية وسجّالت الرواتب وخطط المنافع جميع

 والسجّالت الطبّية

  الملكّية الِفكرية
التي   متثال لجميع القوانين واألنظمة الساريةتحترم الحكمة وُتحافظ على حقوق الملكّية الفكرّية وتتوّقع من موّرديها ترسيخ حقوق الملكّية الفكرية واإل

 ختراع. والمعرفة الفنّية وبراءات اإل اتتتعّلق بالملكّية الفكرية، بما في ذلك حماية حقوق النشر والعالمات التجارية والتطويرات والتقنيّ 

 القيود التجارية والعقوبات االقتصادية 
شتراك بأي ممارسات تجارية محظورة أو القيام بأعمال مع أطراف خاضعة لقيود  ونية وأخالقية وترفض اإلإّن الحكمة ملتزمة بالقيام بأعمالها بطريقة قان

تحاد األوروبي أو المملكة المتحدة أو الواليات  قتصادّية معترف بها، بما في ذلك دون حصر تلك التي تفرضها األمم المتحدة أو اإلإتجارية أو عقوبات  
 . األخرى أو الدول أو السلطات الرسمية المتحدة األمريكية أو كندا

متثال عند  المتعّلقة بالتحّكم بالصادرات والتمّكن من إثبات ذلك اإلالسارّية  متثال لجميع القيود التجارية والقوانين واألنظمة  ُتلزم الحكمة موّرديها باإل
والنقل أو اإلفصاح والقيود التجارية ومتطلبات الترخيص والمقاطعات  ستيراد والتصدير وإعادة التصدير  الطلب، ويشمل ذلك دون حصر تلك المتعلقة باإل 

ويمتد ذلك ليشمل أي تعامل بالبضائع أو التقنّية أو البرمجيات أو الخدمات أو المساعدة الفنّية التي قد تخضع   والعقوبات وغيرها من أشكال الحظر، 
 للقيود التجارية.

  الموّردين أيًضا القيام بعملياتهم وفًقا للقوانين التجارية والجمركية السارية. يجب على
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  الجودة وسالمة المرضى
معايير الجودة  ونتوّقع   ، تساق في جميع المجتمعات التي نخدمهاإنتأّكد من تلبية هذا المعيار العالي بلذلك  ُتحّدد الجودة كل شيٍء نقوم به في الحكمة، و

  ذاتها من موّردينا الذين قد ساعدونا على بناء سمعٍة عالمّية في تقديم األدوية عالية الجودة للماليين من المرضى.

مناولتها  ختبارها وإختبارها وإعادة  إإّننا مسؤولون عن حماية سالمة المرضى من خالل التأّكد من أّن تصنيع أدويتنا وتوزيعها وتغليفها وإعادة تغليفها و
متثال مع أنظمة ومتطلبات الجودة السارية في األسواق التي ُتصّنع فيها األدوية أو  يجب على الموّردين ضمان اإل  تكون وفًقا لمعايير الجودة السارية.

 الجّيدة.ُتسّجل أو ُتوّزع، بما في ذلك ممارسات التصنيع الجّيدة وممارسات التوزيع الجّيدة وممارسات المختبرات 

عبر  ستالم، وذلك من خالل التواصل  ساعة من اإل   24يجب اإلبالغ عن أي أحداث متعّلقة بالجودة وأحداث سلبية بأسرع وقت، وفي كل األحوال خالل  
 : أي من الوسائل التالية

 إرسال بريد إلكتروني إلى pv@hikma.com 

  ستخدام الرابط الموجود على الموقع اإللكتروني للحكمة:إالبالغات بتقديمsafety/-https://www.hikma.com/products/medicine 

مية بشفافية وعلى الفور لجميع األطراف المعنّية، ومنها  كما ينبغي إتاحة أي معلومات ذات صلة بالتغييرات التي تطرأ على الجودة والمسائل التنظي 
 الحكمة. 

   الحيوانب  الرفق
 ستبدالستخدام الحيواني (التقليل واإلحتضان المبادئ الثالثة لإلإحكمة بواجب التأّكد من معاملة الحيوانات بإنسانية من خالل الإّننا ملتزمون في 

ستخدام الحيوانات أو تجّنبه في األبحاث من خالل اللجوء إلى أساليب ُتقّلل الحاجة إلى  إستبدال البحث عن فرٍص إل ينبغي للموّردينو والتحسين).
عدد أقل من  ستخدامإبستخدام أساليب ُتقّدم مستويات مماثلة من المعلومات إختبارات الحيوانية مثل األبحاث السابقة واألساليب التحليلية واإل

ستخدام األساليب التي ُتخّفف األلم أو المعاناة  إالعدد نفسه من الحيوانات والتأّكد من  ستخدامإبالحيوانات أو الحصول على كم أكبر من المعلومات 
ينبغي و ستخدام الحيوانات.إة إلى تعزيز الرفق بالحيوان في الحاالت التي ال ُيمكن التخّلي فيها عن أو التوّتر المحتمل أو ُتقّلله إلى أدنى حد، باإلضاف

 ومقبوًال لدى الجهات التنظيمية. العلمّيةستخدام الحيوانات أينما كان ذلك ممكًنا من الناحّية إستخدام بدائل إ
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03 
حقوق اإلنسان 

والعمل والصحة 
 والسالمة

 



 

 

  عدم التمييز
متثال لممارسات التوظيف التي تحترم يجب على الموّردين اإل و لتزام بتكافؤ وعدالة فرص التوظيف ومنع التمييز والمضايقة.اإل  ينبغي للموّردين

نتماء نتماء العرقي أو اإلعاقة أو الدين أو اإلحقوق اإلنسان وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو العمر أو الجنس أو الميول الجنسية أو اإل

 يعملون بها. جتماعية أو غيرها من األسباب التي يحظرها القانون في الواليات القضائية التي تحادات أو الحالة اإل السياسي أو العضوية في اإل
 

  عمالة األطفال ومناهضة العبودية
تجار بالبشر  إّن الحكمة ملتزمة بضمان عدم حصول "العبودّية المعاصرة" على شكل العمل القسري أو اإلجباري، بما في ذلك عمالة األطفال، واإل

 في أي من أعمالها أو سالسل إمدادها حول العالم.

متثال مقاوليهم من الباطن لها، إمتثال لجميع القوانين واألنظمة السارّية فيما يتعّلق بالتصّدي للعبودّية المعاصرة وضمان  يجب على الموّردين اإل
، وفًقا للتعديالت التي قد تطرأ  2010وقانون كاليفورنيا للشفافية في سالسل اإلمداد لعام    2015بما في ذلك قانون مكافحة الرق المعاصر لعام  

يجب على الموّردين إثبات تحققهم بصورة معقولة من أي حاالت تنطوي على العبودية المعاصرة ترتبط بطريقة مباشرة  ها من حيٍن آلخر.على كل من
  أو غير مباشرة بعملياتهم التجارية أو منتجاتهم أو خدماتهم وعدم علمهم بأي حاالت من هذا النوع.

 
 

 الصّحة والسالمة وحماية العّمال   
يجب على الموّردين وضع ضوابط مناسبة لضمان حماية عّمالهم من التعّرض المفرط  الموّردين تقديم بيئة عمل آمنة وسليمة لعّمالهم. يجب على

ى يجب عل  ية.للمخاطر الكيميائية والحيوية والجسدية، باإلضافة إلى األعمال التي تتطّلب جهًدا جسدًيا كبيًرا التي تنتهك القوانين واألنظمة السار 

 متثال لجميع القوانين واألنظمة والمعايير المتعّلقة بالصّحة والسالمة التي تسري عليهم أو على عملياتهم. الموّردين اإل 
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04 
 اإلستدامة

 



 

 

 ستدامة البيئية تعزيز اإل
وإّننا مستمرون في إحراز تقدٍم جّيد في تحسين الطريقة التي ة،  عملياتنا أكثر توفيًرا للطاقة ومسؤولة من الناحية البيئي  بأن تكوننلتزم في الحكمة  

 ُنراقب فيها أثرنا ونسعى بفاعلية للقيام بمشاريع ُتساعد على تقليل بصمتنا الكربونّية.  

إذ سُتساعدنا هذا التقييمات على  ستدامة،ستدامة ُتجري تقييمات أداء متعّلقة باإلشراكة مع وكالة عالمية لتصنيف اإل في هذا اإلطار  لقد عقدنا  و
ستدامة في سلسلة  ستدامة والسعي إلرساء أساس متين للتعاون مع قاعدة موّردينا على تحسين اإلفهم أداء موّردينا الرئيسيين فيما يتعّلق باإل

 ستدامة ومشاركة بطاقات أدائهم مع الحكمة.للمشاركة في تقييم اإل وهناك مجموعة مختارة من الموّردين مدعّوة إمدادنا.

 

 حماية البيئة 
، ولذلك نعمل على تسعى الحكمة جاهدة لحماية البيئة الطبيعية وتنظر إلى التنمية المستدامة على أّنها عنصر رئيسي من دورها كشركة مسؤولة

ونتوّقع من موّردينا القيام باألمر ذاته وتطبيق ،  ستغالل الفّعال للموارد الطبيعية وكفاءة الطاقةستدامة واإلاإل  وتعزيزالمتطّلبات التنظيمية    تلبية
  معايير مماثلة.

  نبعاثات والمياه والنفاياتاإل
نبعاثاتهم وإنتاجهم للنفايات و/أو قياسه بفعالية لتقليل الضرر البيئي المحتمل الواقع على مجتمعاتهم التي إُنشّجع موّردينا على مراقبة مستوى  

  نبعاثات الغازات الدفيئة والمياه والتخّلص من النفايات.إيعملون بها إلى أدنى حد، ويشمل ذلك 

اه قد تضر بالصّحة أو تؤّثر سلبًيا على البيئة بطريقة مناسبة قبل إطالقها نبعاثات وتصريفات مياه وعمليات تخّلص من المي إمن المتوّقع إدارة أي  
كما ُنشّجع موّردينا على التعاون مع شركائهم، ومنهم الحكمة، لتطوير ُطرق جديدة للتقليل من   سلطة الصّحة المحلّية.  لمتطّلباتفي البيئة وفًقا  

  ي.نبعاثاتهم والمساعدة في الحد من أثر التغّير المناخإ
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05 
 أنظمة اإلدارة



 

 

 لتزام والكفاءةاإل
  لتزامهم بالمتطّلبات والمبادئ الموّضحة في هذا الميثاق.إمن المتوّقع من الموّردين تخصيص الموارد المناسبة إلثبات 

ضمان   الموّردين  من  واإلوُيتّوقع  للمبادئ  عنهم  بالنيابة  يتصّرفون  الذين  األطراف  من  وغيرهم  الخاصين  وموّرديهم  موظفيهم  لتزامات فهم 
  القوانين واألنظمة السارّية والمعايير المعترف بها عامًة. يالمنصوص عليها في هذا الميثاق وف

 

 إدارة المخاطر 
المناسبة لتحديد المخاطر المتأّصلة في المجاالت المختلفة التي ُيغّطيها هذا  يجب على الموّردين تخصيص الموارد المناسبة ووضع اآلليات

 الميثاق وإدارتها. 
 

 التوثيق والسجّالت الدقيقة
الميثاق، لتزام بالمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في هذا  من المتوّقع من الموّردين الحفاظ على السجّالت والوثائق الدقيقة الالزمة إلثبات اإل

يجب أن و قد تطلب الحكمة من موّرديها منحها الوصول إلى هذه الوثائق.، ولتزام بالقوانين واألنظمة والمعايير واإلرشادات السارّيةباإلضافة إلى اإل
حظر عليهم إخفاء أي يجب أّال يغفل الموّردين عن تسجيل المعامالت ويُ ، وتكون السجّالت دقيقة وشّفافة وتعكس المعامالت والدفعات الفعلّية

 .بيانات أو معلومات أو التعديل عليها بصورة غير شرعّية أو تزويرها

 

  ستخدام الملكّية الفكرية والعالمات التجارية للِحكمةإ
و  سم الحكمة أو عالماتها التجارية أو ملكّيتها الفكرّية أو ما ُيماثلها من المعلومات في إعالنات الموّردين أو منشوراتهم اإلعالمية أإستخدام  إُيحظر  

  الترويج لمنتجاتهم دون الحصول على موافقة خطّية مسبقة من الحكمة. في تصاالتهم العاّمة أو منشوراتهم أو منتجات عملهم أوإ
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