The Blue Book
موجز سياسات  Pfizerبشأن قواعد سلوك األعمال
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الزمالء األعزاء،
إن النزاهة ُتعد من القيم األساسية لدى شركة  .Pfizerفي سبيل مواصلة نمو أعمالنا وتعزيز شراكاتنا
مع عمالءنا والصناعة بشكل عام ،علينا أن نكون شركة مشهورة باألخالقيات ،والجودة ،والنزاهة.
فأي قرار نتخذه يصنع الفرق .إننا نقف جميعًا مسؤولين عن فهم القضايا القانونية واألخالقية المهمة
التي تؤثر في أعمالنا ،وكذلك عن التصرف بنزاهة دومًا .فال يتعين علينا االمتثال للقوانين والسياسات
المعمول بها فحسب ،بل يجب علينا كذلك ممارسة التقدير السليم عند اتخاذ قرارات واعية.
هذا ،و ُتعتبر مدونة السلوك هذه ،أو  ،Blue Bookوكذلك موقعها على شبكة اإلنترنت،
 ،integrity.pfizer.comبمثابة موارد ضرورية لجميع الزمالء .إنها توضح القيم الخاصة بفايزر من
خالل سياساتها بشأن السلوك التجاري ،وتحدد سبل طرح األسئلة وعرض المخاوف ،كما أنها توفر
المعلومات والمواد المعنية بالمساعدة على تعزيز ثقافة النزاهة لدينا .يرجى اإللمام بما ورد في
 Blue Bookوضع إشارة مرجعية للموقع  .integrity.pfizer.comفتلك المراجع ستساعدك على ممارسة
ً
فضل عن االمتثال للمعايير.
أنشطتك التجارية اليومية بصورة قانونية وأخالقية
حيث يتحلى جميع قادة  Pfizerباالستعداد إلجراء مناقشات بخصوص ممارسات الشركة ،أو بيئة مكان
العمل أو سلوكيات الزمالء .إن طلب المشورة أو اإلفصاح عن المخاوف ،أو اإلبالغ عن التصرفات
المشينة أمر مرحب به ،وال ولن يُحمل ضدكم .إننا نطبق سياسة الباب المفتوح والسياسة المناهضة
لالنتقام لحث الزمالء على اإلفصاح عن مخاوفهم ،وكذلك حمايتهم.
إن التصرف بنزاهة يساعدنا على كسب ثقة واحترام أصحاب المصالح ،إذ تشكل هذه الثقة أساس
نجاحنا .نشكرك على التزامك بالنزاهة ،والجودة واالمتثال بشركة .Pfizer
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own...the business

win...in the
marketplace

no jerks...let's discuss
behaviors

impact...results

trust...in one another
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اغتنم الفرص للتفكير بشكل مختلف وخض المخاطر وكن مسؤوالً،
جرب شيئا ً جديداً

دعم وتوجيه االستراتيجيات المتوازنة طويلة األجل التي تعزز من
مهمتنا وتشكل القطاع الصناعي

مجابهة التصرفات المدمرة والدنيئة الخادمة للمصالح الشخصية؛ فهي
مسؤولية الجميع

الوفاء بااللتزامات بسرعة وحسم ونزاهة

االستثمار في المناقشة الصريحة والبناءة لضمان نجاح كل منهما؛ حان
الوقت للتحدث بصراحة

امتالك النزاهة

امتالك النزاهة
التزامنا
كل واحد م ّنا مسؤول عن الحفاظ على سمعة شركة  Pfizerومعاييرها العالية من خالل تحمُّل مسؤولية
األداء بنزاهة.
تعرف على المعايير ،وال تتعامل ّإل من خاللها .فمن خالل التعرف على ك ٍّل من قيم  Pfizerوسياسات
• َّ
ّ
الشركة والقوانين المعمول بها ،واستيعابها والتصرف بموجبها ،يمكن أن يكون كل واحد منا بمثابة
قدوة مستقلة.
• اطرح األسئلة .إذا كانت لدينا أسئلة حول السياسات ،والعمليات ،والقوانين التي تنطبق على أدوارنا ،يجب
أن نسأل مدراءنا أو زمالءنا في قسم الموارد البشرية ،أو موظفي قسم الشؤون القانونية ،أو قسم االمتثال.
• اإلفصاح عن المخاوف .إذا رأينا شخصًا ما ينتهك قانو ًنا أو سياسة ،أو ال يتصرف وف ًقا لقيم شركة ،Pfizer
فيجب أن ُنفصح عن مخاوفنا .تكرس إدارة شركة  Pfizerنفسها لضمان التمسك بالمعايير التي ننتهجها
شخص يُفصح عن أي مخاوف.
والتعامل مع أي مخاوف .ممنوع منعًا با ًتا االنتقام من
ٍ
• تصرف بنزاهة دو ًما .ال يُسمح لنا أب ًدا بانتهاك القانون أو السياسة ،كما يجب َّأل نشعر في أي وقت أ ّنه يتم
ّ
حثنا أو الضغط علينا من أجل القيام بذلك.

معاييرنا
ي ّ
ُمثل موجز سياسات  Pfizerبشأن قواعد سلوك األعمال  ،يُعرف أيضًا باسم ( Blue Bookالكتاب األزرق)
ً
ً
ّ
دليال إيضاحيًا موجهًا نحو بنية امتثال الشركة والمعايير الرئيسية فيها .ويُلخص الكتاب األزرق عددا من
سياسات وإجراءات الشركة التي تحكم إجراء العمل بطريقة قانونية وأخالقية .كما يخضع جميع العاملين
للقوانين واألنظمة المعمول بها في البلد الذي يعملون بها .نظرً ا ألنّ شركة Pfizer Inc.هي شركة أمريكية ،قد
يتم تطبيق القانون األمريكي على السلوك الذي يحدث خارج الواليات المتحدة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن جميع
الزمالء مسؤولين عن فهم واتباع سياسات وإجراءات شركة  Pfizerالتي تنطبق على أدوارهم ومسؤولياتهم.
إذا كان لديك التباس حول المعايير التي تنطبق عليك ،أو كيفية االمتثال لها ،فمن مسؤوليتك طلب التوجيه
والتشاور مع مديرك أو إدارة الموارد البشرية ،أو االتصال بقسم الشؤون القانونية أو االمتثال.
كذلكُ ،تلزم شركة  Pfizerوكالءها والعاملين المؤقتين لديها بالمعايير العالية؛ ومن المتوقع أن يُذعنوا لجميع
القوانين والسياسات واإلجراءات ذات الصلة التي تنطبق على عملهم بالنيابة عن شركة .Pfizer

النزاهة هي وعدنا لمرضانا
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برنامج االمتثال Pfizer's Compliance Program
لقد تم تصميم برنامج االمتثال بشركة  Pfizerبهدف دعم السلوك القانوني واألخالقي في جميع أنحاء الشركة.
يُشرف مدير االمتثال والمخاطر على برنامج امتثال شركة  Pfizerويعمل مع قسم االمتثال على معالجة مناطق
الخطر وضمان االلتزام بمعاييرنا.
يعمل هيكل لجنة االمتثال بشركة  Pfizerعلى تعزيز الرقابة على القيادة ويستكمل منظومة امتثال وحدة
العمل لدينا .يتم توفير دعم التزام إضافي من قِبل الجماعات واألفراد في جميع أنحاء الشركة في مجاالت مثل
الشؤون القانونية ،ومسائل السالمة ،والمراجعة ،وإدارة الموارد البشرية ،واإلدارة المالية وحوكمة الشركة.
لدى قسم االمتثال مسؤولية حصرية عن التحقيق في مشاكل االمتثال التي يمكن الرجوع إليها ()RCI -
االنتهاكات المحتملة الجسيمة المشتبه فيها أو الفعلية للقانون أو السياسة .يحدد قسم االمتثال نطاق التحقيقات
ويمكن أن يطلب المساعدة في تحقيق مشاكل االمتثال التي يمكن الرجوع إليها(RCIs) من أفراد ومجموعات
آخرين .ال يتم البدء في التحقيق في مشكلة امتثال (RCI)بدون موافقة صريحة من قسم االمتثال.
باإلضافة إلى ذلك ،يُعد قسم االلتزام مسؤوالً عن ضمان وفاء الشركة بالتزاماتها ،بما في ذلك المسائل الالزمة
الخاصة بتقديم التقارير ،والتدريب ،والمراقبة ،بموجب اتفاق النزاهة المؤسسية ( )CIAبالتعاون مع مكتب
المفتش العام ( )OIGاألمريكي التابع لوزارة الصحة وخدمات حقوق اإلنسان .انضمّت شركة  Pfizerإلى اتفاق
النزاهة المؤسسية في عام  2018لتسوية االدعاءات المدنية المتعلقة بالتبرعات المالية التي جمعتها الشركة
لصالح برامج مساعدة المرضى الخيرية المستقلة من أجل المساعدة في دفع تكاليف المرضى قبل عام .2017
وقد تكون شركة  Pfizerملزمة باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بانتهاكات معينة لسياسة الشركة أو قانونها
باعتباره جزءًا من هذه االتفاقية.

النزاهة هي ...وعدنا لمرضانا
عندما نتصرف بنزاهة ،فإ ّننا نحظى باالحترام من
المجتمع ونبذل قصارى جهدنا من أجل مساعدة المرضى.

امتلكه!

اكتشف القيادة في عملك من خالل كتاب الرأس والقلب والشجاعة.
استخدم عقلك :فكر في قراراتك.
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امتالك النزاهة

كيف يتم فرض تطبيق االمتثال بمعايير
شركة Pfizer؟

يمكن أن تشمل العواقب المترتبة على عدم االمتثال لمعاييرنا ما يلي:

قد يؤدي أي انتهاك لقانون ،أو سياسة ،أو إجراء للشركة إلى
اتخاذ إجراءات تأديبية ،بما في ذلك إنهاء العمل (بالخضوع
للقانون المطبّق) ،وال سيما في الحاالت التالية:

لشركتنا
اإلساءة لسمعة  Pfizerوالمقاضاة أو الغرامات ،واإلفصاح للوكاالت الحكومية ،وفقدان األعمال

• انتهاك القانون ،أو السياسة ،أو اإلجراء عام ًدا؛

لزمالئنا
المقاضاة ،أو الغرامات ،أو السجن أو أي إجراءات تأديبية ،أو إساءة للسمعة الشخصية ،أو إصابة خطيرة أو مرض

• حث اآلخرين على انتهاك القانون ،أو السياسة ،أو اإلجراء؛
•عدم إظهار التعاون عند تحقيق الشركة في االنتهاكات المحتملة؛
• االنتقام من زميل آخر إلبالغه عن أي مخاوف أو انتهاكات؛ أو
نحو فعّال.
• اإلخفاق في رصد تصرفات المرؤوسين على ٍ

للمرضى ،والعمالء ،والجمهور
المساس بسالمة المنتج أو فعاليته ،أو المخاطر البيئية ،أو ارتفاع تكلفة األدوية ،أو فقدان حسن النية والثقة في
التعامل مع شركة Pfizer
لمستثمرينا
فقد الثقة في شركة  Pfizerومنتجاتها ،أو فقدان قيمة االستثمار ،أو اإلضرار بسمعة شركة  Pfizerالخاصة بالحوكمة
الجيدة للشركة

مسؤوليتنا
بصفتك أحد العاملين بشركة  ،Pfizerتتشارك مع زمالئك شرف الدفاع عن سمعة الشركة والمسؤولية تجاه
ذلك؛ حيث تقوم بذلك في كل موقف تتصرف فيه بصورة أخالقية وقانونية .وهناك العديد من المواقف التي
فتواصل ،فهناك العديد من الموارد
يمثل فيها اتخاذ القرار الصائب تحديًا .إذا كان لديك سؤاالً أو استفساراً،
َ
المتاحة لمساعدتك.
كما تتحمل أيضًا مسؤولية إبداء المخاوف بخصوص المخاطر التي تتعرض لها الشركة ،بمجرد إدراك
المشاكل المحتملة  -ومن الناحية المثالية قبل أن تتحول هذه المخاطر إلى مشاكل فعلية .وبإبداء مخاوفك ،تمنح
اإلدارة فرصة لمعالجة المشاكل المحتملة وحماية الشركة ،والزمالء ،والجمهور.
ً
نيابة عن شركة  Pfizerقد انتهك/ينتهك أي
وإذا كنت تعتقد بشكل معقول أنّ زميالً أو أي شخص آخر يعمل
قانون أو أي سياسة أو إجراء للشركة ،أو أ ّنه ال يتصرف استنا ًدا إلى قيم الشركة ،فيتعين عليك إبالغ هذه
المعلومة على الفور إمّا لمديرك ،أو لمدير آخر ،أو إلدارة الموارد البشرية ،أو لقسم الشؤون القانونية ،أو لقسم
االمتثال .تنتهج شركة  Pfizerسياسة الباب المفتوح كما تتبع سياستي مناهضة االنتقام والسرية لحمايتك .ومع
ذلك ،فإنّ تعمُّد تقديم تقرير كاذب يُعد انتها ًكا خطيرً ا لسياسة الشركة والذي ستتصدى له الشركة وف ًقا لذلك.
انظر سياس َتي الشركة  201و 205على الموقع  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول التزامنا بالنزاهة
واإلبالغ عن المخاوف.
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إبداء المخاوف وتقديم األفكار وطرح األسئلة
توجد الكثير من القنوات في شركة  Pfizerلطرح األسئلة ،وتقديم األفكار وإبداء االمتثال أو مخاوف أخرى.
تواصل عندما تشعر بالشك.
سياسة الباب المفتوح
يرتكز برنامج االمتثال الذي قمنا بتطويره على االنفتاح وسهولة الوصول والمناقشة داخل شركة .Pfizer
ويمكن حل معظم القضايا محليًا قبل أن تتحول إلى مشاكل للعاملين أو الشركة أو عامة الناس .هذا ،وتعمل
سياسة الباب المفتوح على تشجيع العاملين بالشركة على تقديم األفكار ،وطرح التساؤالت واإلفصاح عن
المخاوف ،وخصوصًا تلك التي لها طابع قانوني أو أخالقي ،وأيضًا تلك المتعلقة بجودة وبيئة العمل .كما
يتحمل جميع المديرين المسؤولية تجاه دعم هذه السياسة من خالل المحافظة على "الباب المفتوح" أمام الزمالء
في الشركة الذين قد يحاولون الوصول إليهم.

ما هي المعايير التي تطبق؟
تواصَ ل إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد القوانين (على
سبيل المثال ،المحلية ،واإلقليمية ،وخارج أراضي الدولة)،
أو السياسات (على سبيل المثال ،المحلية أو العالمية) ،أو
اإلجراءات ،أو أي معايير أخرى التي قد تنطبق على دورك.
إذا كان لديك أي أسئلة ،اتصل بمديرك أو القسم القانوني أو
قسم االمتثال.

وعلى الرغم من أننا نأمل أن تشعر بالراحة حيال مناقشة أي مسألة مع مديرك ،إال أنه قد تكون هناك أوقات
قد تفضل استخدام وسيلة أخرى لمعالجة المشاكل .ويجب أن تشعر بالراحة عندما تتحدث مع اآلخرين ،بما
في ذلك:
• مستوى اإلدارة األعلى التالي،
• رئيس وحدة التشغيل التي تعمل بها،
• أي مدير آخر في الشركة،
• إدارة الموارد البشرية،
• قسم الشؤون القانونية أو
• قسم االمتثال.
انظر سياسة الشركة رقم  702على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول سياسة الباب المفتوح.

الموارد البشرية
يمكنك الوصول إلى موظفي إدارة الموارد البشرية لالستماع إلى أي مخاوف قد تساورك .كما يمكنك الوصول
إلى ممثل إدارة الموارد البشرية المحلي الذي تتبعه أو إدارة الموارد البشرية بالشركة.

امتلكه!

اكتشف القيادة في عملك من خالل كتاب الرأس والقلب والشجاعة.
استخدم قلبك :ح ّفز اآلخرين على طرح األسئلة واإلفصاح عن المخاوف.

7

امتالك النزاهة

مخاوف االمتثال التي يمكن الرجوع
إليها ()RCIs

قسم االمتثال
يمكنك االتصال بقسم االمتثال مباشرة لإلبالغ عن أي مخاوف أو تقديم فكرة أو طرح سؤال:
• عن طريق اإللكترونيcorporate.compliance@pfizer.com :

• عن طريق الهاتف: 1-212-733-3026
+
تش ّكل " RCIمسائل االمتثال التي يمكن الرجوع إليها"
انتهاكات محتملة بصورة كبيرة أو مشتبه فيها أو انتهاكات
فعلية للقانون المعمول به أو لسياسة الشركة ،األمر
الذي يجب إحالته إلى قسم االمتثال إلجراء التحقيق
بشأنه .وتتوقف مدى أهمية المشكلة على الوقائع الخاصة
بالموقف .وإليك بعض االعتبارات التي يجب التحقق منها:
• هل كان الفعل متع َّم ًدا أم جزءًا من أسلوب م ّتبَع؟
• هل يندرج الفعل ضمن الجرائم الجنائية؟
ً
متورطا في ذلك؟
• هل كان المدير
• هل نت َج عن ذلك الفعل تعريض العاملين بالشركة أو
عامة الناس ألخطار صحية أو لمخاطر تتعلق بالسالمة؟
•ما هي العواقب المحتملة لذلك الفعل ،بما في ذلك اآلثار
الواقعة على المسائل المالية ،والتشغيلية ،والقانونية أو
المتعلقة بالسمعة؟
• ما المدى العام لالنتهاك وشدّته؟
• ما طبيعة القوانين ،أو اللوائح الداخلية ،أو السياسات أو
اإلجراءات المعنية؟
•هل يُش ّكل االنتهاك موضوع تحقيق من قِبل الحكومة أو
كيان تنظيمي؟
إذا كنت غير متأكد مما إذا كان أحد المخاوف مشكلة قابلة
لإلحالة متعلقة باالمتثال ،فاتصل بقسم االمتثال.

• عن طريق رسائل الفاكس اآلمنة:+1-917-464-7736
• عن طريق البريد أو شخصياً235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA :
يمكنك استخدام موقع قسم االمتثال للعثور على السياسات واإلجراءات ،والموارد ،ومعلومات االتصال وما إلى
ذلك .قم بزيارة .integrity.pfizer.com
خط المساعدة الهاتفية لمسائل االمتثال Compliance Helpline
يوفر خط المساعدة الهاتفية لمسائل االمتثال طريقة لإلبالغ عن أي مخاوف أو الحصول على المعلومات أو
النصيحة .يتوفر خط المساعدة الهاتفية لمسائل االمتثال وأدوات اإلبالغ عن طريق االنترنت طوال  24ساعة في
اليوم ،و 7أيام في األسبوع ،و 3 65يومًا في السنة ويتم تشغيله بواسطة ممثلي طرف آخر مدربين تدريبًا خاصًا.
ويتم تزويد مجموعة االمتثال المناسبة في شركة  Pfizerوالتي سوف تتخذ اإلجراءات المناسبة بالمعلومات
المبلغة .يمكنك المتابعة عبر خط المساعدة الهاتفية لمسائل االمتثال فيما يتعلق بأي استفسار أو مخاوف.

قد تؤثر قوانين الخصوصية المحلية في مدى توافر خط المساعدة الهاتفية لمسائل االمتثال وشروط استخدامه.
وتحد بعض السلطات القضائية من المواضيع التي قد يتم تبليغها .وسوف يسمح بالتبليغات المجهولة طبقا
لموقعك .لمزيد من المعلومات ،راجع كتيب خط المساعدة الهاتفية لمسائل االمتثال التابع لقسم االمتثال لبلدك
المتاح على  .raisingcomplianceconcerns.pfizer.comوسيتم التعامل مع جميع التقارير وف ًقا لإلجراءات
المنصوص عليها في كتيب بلدك.

مناهضة االنتقام
يُمنع منعًا با ًتا االنتقام من أي شخص يقوم بالتماس المشورة ،أو اإلفصاح عن المخاوف ،أو تقديم تقرير عن
سوء سلوك ،أو تقديم معلومات في أي تحقيق .تتضمن بعض أمثلة االنتقام ما يلي :الحرمان من الفوائد ،أو
إنهاء الخدمة ،أو تخفيض الرتبة ،أو التعليق ،أو التهديدات ،أو المضايقات ،أو التمييز .وفي حال قيام أي فرد،
بغض النظر عن دوره في شركة  ،Pfizerبممارسة أعمال انتقامية من زميل له كان قد قام بتقديم تقرير عن أحد
االنتهاكات المحتملة ،ستتخذ شركة  Pfizerإجراءاتها بهذا الصدد  -حتى لو تبي َّن عدم تأكيد وجود أي انتهاك
في النهاية.
في حال كنت تعتقد أ ّنه قد تمت ممارسة أفعال انتقامية ضدك ،أو ضد زميل آخر ،بسبب اإلفصاح عن أحد
المخاوف ،فيجب عليك االتصال بقسم االمتثال أو بمجموعة عالقات الموظفين في إدارة الموارد البشرية
بالشركة على الفور .يمكنك أيضا استخدام خط مساعدة االمتثال حيثما كان متوفراً ومسموحا ً به بموجب القانون.
انظر سياسة الشركة رقم  702على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول سياسة مكافحة االنتقام
الخاص بنا.

خط المساعدة التابع لقسم االمتثال بشركة Pfizer
pfizer.ethicspoint.com

قم بزيارة  helpline.pfizer.comللحصول على األرقام المحلية.
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السرية
من الضروري أن تشعر باألمان عند إثارة أي مسألة تتعلق بسياسة الباب المفتوح أو االمتثال .سيتم الحفاظ
على السرية إلى أقصى حد ممكن .ومع ذلك ،في بعض الحاالت ،قد يتعذر الحفاظ على سرية هويتك بسبب
طبيعة التحقيق أو ضرورة إجراء تحقيق شامل أو شروط قانونية بعينها .حيثما كان األمر متاحً ا ومسموحً ا به
بموجب القانون ،يجوز للعاملين ممّن لديهم مخاوف بشأن الخصوصية إجراء مكالمة مجهولة الهوية عن طريق
خط المساعدة الهاتفية لمسائل االمتثال الخاصة بالشركة.
ويتوقع منك الحفاظ على تفاصيل سرية التحقيق إذا كنت طرفا ً في التحقيق بشأن االمتثال بأي صفة (على سبيل
المثال ،كشاهد أو طرف شاكي) .والحفاظ على السرية يساعد على الحفاظ على نزاهة العملية ويحمي األفراد
المشاركين في التحقيق .ويجب مناقشة أي استثناءات للسرية ً
أول مع الزميل مسؤول قسم االمتثال الذي يُح ّقق
في المسألة ما لم يحظر القانون المحلي ذلك.

لقد الحظت سلو ًكا مشي ًنا ،ولكني أخشى
اإلبالغ عنه ألنني أخشى االنتقام .كيف
ستتمكن الشركة من حمايتي؟
إذا قمت باإلبالغ عن أحد مخاوفك ،فستقوم الشركة باتخاذ
اإلجراءات الالزمة لحمايتك من أي انتقام قد تتعرض له .وسيتم
اتخاذ خطوات محددة تختلف من حالة إلى أخرى ،قد تشمل
توقيع جزاءات على أي شخص يشارك في ممارسة أعمال
انتقامية ،أو مراقبة مستمرة للوضع ،أو اتخاذ تدابير أخرى من
أجل حمايتك .ومن المهم إبداء أي مخاوف عن االنتقام بحيث
تستطيع الشركة اتخاذ الخطوات المناسبة.

بنظرة سريعة

كيف يمكنني طرح األسئلة أو تقديم األفكار أو إبداء المخاوف؟
نقاط االتصال بالزمالء
ناقش األسئلة واألفكار والمخاوف من دون
خوف من االنتقام .هناك الكثير من األشخاص
لمساعدتك ،فاستشر الشخص الذي تشعر بارتياح
أكثر تجاهه.

االتصال
• مديرك أو أي مدير آخر
•جهة االتصال الخاصة بك في قسم االمتثال أو
الشؤون القانونية
• إدارة الموارد البشرية

قسم االمتثال
اتصل بقسم االمتثال مباشرة لطرح األسئلة
وإثارة المخاوف.

االتصال
• جهة االتصال الخاصة بك في قسم االمتثال
• corporate.compliance@pfizer.com
• +1-212-733-3026
• ( +1-917-464-7736الفاكس اآلمن)
• 235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA

خط المساعدة الهاتفية لمسائل االمتثال
أبلغ عن أمر مقلق أو اطرح سؤاالً عبر أداة
إبالغ خط المساعدة على الموقع اإللكتروني
أو خط الهاتف .وتحد بعض السلطات
القضائية من الموضوعات التي قد يتم تبليغها
من خالل خط المساعدة .قد تكون البالغات
المجهولة متاحة في موقعك .انتقل إلى

االتصال

إذا أفصحت عن قلق ما إلى قسم االمتثال،
فهل أتوقع ر ًدا على ذلك؟
نعم .إن هدف قسم االمتثال هو الرد الفوري على جميع األسئلة
والمخاوف الواردة .وإذا كان لديك ما يقلقك ويتطلب ذلك التحقيق
في األمر ،فسيتولى قسم االمتثال إجراء التحقيق ،وحيثما كان
ذلك ممكنا ً ومناسباً ،فسيعلمك بآخر المستجدات على الوضع
بصورة دورية .ومع ذلك ،وبسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية،
فلن تتم مشاركة معلومات مفصّلة حول تلك األمور َّإل مع أولئك
الذين هم بحاجة إلى االطالع عليها.

• pfizer.ethicspoint.com
• قم بزيارة  helpline.pfizer.comللحصول على

األرقام المحلية.

raisingcomplianceconcerns.pfizer.com

لمزيد من المعلومات.
إنترانت Pfizer
ابحث عن السياسات واإلجراءات ،والموارد،
ومعلومات االتصال ،وغي ر ذلك الكثير.

االتصال

• integrity.pfizer.com
• policysource.pfizer.com
• integrityprograms@pfizer.com
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مكتب  Ombudsالتابع لشركة Pfizer
يوفر مكتب  Ombudsالتابع لشركة  Pfizerمكا ًنا غير رسمي يمكن لزمالء  Pfizerالحصول منه بسرية على
المعلومات والتوجيه للمساعدة في معالجة وحل المشاكل المرتبطة بالعمل .ويعمل  Ombudsالتابع لـ Pfizer
بشكل مستقل ومحايد ،كما إ ّنه ليس مدافعا ً عن أي طرف ،بل هو مدافع عن عدالة عملية التحقيق.
يساعد مكتب  Ombudsلشركة  Pfizerعلى تسوية المشكالت ،ولكن ال يحل محل الموارد األخرى لحل
المشاكل ،مثل اإلدارة ،والموارد البشرية ،وقسم الشؤون القانونية واالمتثال .فإذا رغب العاملون بالشركة في
تقديم شكوى رسمية ،فينبغي عليهم إعالم الشركة بأي دعاوى ،أو توثيق تلك الدعاوى ،كما يجب عليهم اللجوء
إلحدى قنوات شركة  Pfizerاألخرى ،المبيّنة في أحد المواضع األخرى في هذا الدليل  ،Blue Bookلإلبالغ
عن مخاوفهم.
رغم أنّ مكتب  Ombudsلشركة  Pfizerيوفر المساعدة والتوجيه ،فإنّ أي إجراء يتم اتخاذه يعود إلى الزميل -
باستثناء ما يُقرّ ر  Ombudsأ ّنه خطر وشيك لضرر جسيم ،وفي كل حالة يجب أن يواصل  Ombudsالقضية
إذا تراجع الزميل عن القيام بذلك.
يمكنك االستعانة بمكتب  Ombudsالخاص بشركة Pfizerإذا كنت:
• ال تعرف أين أو كيف تواصل القضية،
• لم تكن متأكدا أنّ ما الحظته غير أخالقي أو ينتهك القانون أو السياسة؛
• تود المساعدة في تحديد الخيارات لمعالجة شواغل مكان العمل،
• ترغب في سماع صوت منطقي محايد للمساعدة في تقييم الخيارات أو
•ترغب في التحدث بصورة غير معلنة ألحد الخبراء المهنيين المحايدين ممّن لديه معرفة واسعة بالسياسات
والممارسات الخاصة بشركة  Pfizerقبل اتخاذ أي خطوة رسمية.

اتصل بمكتب Ombuds

يتوفر حاليًا مكتب  Ombudsالتابع لشركة  Pfizerلجميع
الموظفين على مستوى العالم.
قم بزيارة  ombuds.pfizer.comللحصول على معلومات
االتصال الخاصة بموقعك.

امتلكه!

اكتشف القيادة في عملك من خالل كتاب الرأس والقلب والشجاعة.
وأظهر تحمُّل المسؤولية والنزاهة في مواجهة
استخدم شجاعتكُ :كن شجاعًا
ِ
القرارات الصعبة.
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صناعتنا

صناعتنا
التزامنا
تلتزم شركة  Pfizerبالعمل بنزاهة في جميع جوانب عملنا بما في ذلك البحث والتطوير والتصنيع والتوزيع
والتسويق وتفاعالت الحكومة والمبيعات والترويج .وسوف نلتزم بجميع القوانين المعمول بها والمتطلبات
التنظيمية .وسنتصرف بمسؤولية في عالقاتنا مع جميع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك أخصائيّي الرعاية
الصحية ،والمرضى ،والمستهلكين ،والمستشفيات ،واألكاديميين ،والحكومات ،والجهات التنظيمية ،وشركاء
األعمال ،والعمالء ،والمورّ دين ،والبائعين .ونحن ملتزمون بأداء أعمالنا بطريقة تضمن المنافسة العادلة،
وسوف نكون صادقين ومنصفين في جميع تعامالتنا التجارية.

االلتزام بجميع قوانين الرعاية الصحية والمتطلبات التنظيمية
تخضع شركة  Pfizerلقواعد ولوائح عديدة تهدف إلى حماية المرضى والمستهلكين ،وتحسين نوعية األدوية
والخدمات الصحية ،والمساعدة في القضاء على الغش واآلثار غير الالئقة الواقعة على التشخيص الطبي.

النزاهة هي ...المسؤولية
يتحمل كل م ّنا المسؤولية عن اختياراته
وتصرفاته ،وعن تحقيق النتائج بنزاهة.

النزاهة هي المسؤولية
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ونحن ملتزمون باتباع القوانين والمتطلبات التنظيمية التي تحكم أعمالنا بما في ذلك التطوير والتصنيع والتوزيع
والتسويق والتعاقدات الحكومية وبيع وترويج منتجاتنا .ونظرً ا ألن شركة ُ Pfizerتعد شركة عالمية ،فقد تنطبق
القوانين والمتطلبات التنظيمية السارية في بلد ما على األنشطة التي تمارس في بلد آخر .وفي حال اختالف
القوانين المحلية والمتطلبات التنظيمية هذه عن سياسة  ،Pfizerيتم تطبيق المتطلبات األكثر صرامة عموماً.
هذا ،ويجب أن تكون على دراية بالمعايير التي تنطبق على عملك ودورك؛ وإذا كان لديك أي أسئلة حول
ماهية القوانين أو اللوائح التنظيمية أو السياسات أو المعايير الصناعية التي تنطبق على عملك ،فيمكنك
االتصال بأحد موظفي قسم الشؤون القانونية أو قسم االمتثال.

سياسة وإجراءات مكافحة الفساد
("MAPP") الخاصة بي
تتضمن سياسة وإجراءات مكافحة الفساد (MAPP) سياسة
ً
فضل عن المبادئ األساسية واإلجراءات
شركتنا ضد الفساد
المحددة للتعامالت التجارية خارج الواليات المتحدة في المقام
األول أو التي تنطوي على كيانات أو أفراد غير أمريكيين.
والزمالء مسؤولون عن االمتثال لسياسة وإجراءات مكافحة
الفساد (MAPP) وإجراءات التشغيل القياسية اإلقليمية لتنفيذ
سياسة وإجراءات مكافحة الفساد (MAPP).

مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد
ً
نيابة
تتمتع شركة  Pfizerبأن لديها سياسة طويلة األمد تحظر على العاملين بها وعلى أي شخص يتصرف
عنها ،عرض رشوة أو تقديمها أو التحريض عليها أو قبولها أو تلقيها.
المسؤولون الحكوميون
ً
نيابة عنها تقديم دفعة مالية أو تقديم منفعة من
ال يجوز ألي موظف بشركة  Pfizerأو أي شخص يتصرف
المنافع تهدف إلى التأثير بشكل غير الئق  -أو حتى تبدو أ ّنها تهدف إلى التأثير بشكل غير الئق – على أحد
المسؤولين الحكوميين ،أو كسب ميزة تجارية غير عادلة.
معظم الدول التي لدينا بها أعمال تجارية لديها قوانين تحظر تقديم أو عرض أو الوعد بأي دفعات مالية أو
أي شيء ذي قيمة( ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة) لمسؤول حكومي عندما يكون القصد من ذلك التأثير في
إجراء أو قرار رسمي يقضي بمنح أعمال تجارية أو االحتفاظ بها .يقوم قانون الممارسات األجنبية الفاسدة
األمريكي(FCPA)بتنظيم الشركات األمريكية التي تقوم بأعمال تجارية في الخارج .ويقضي قانون الممارسات
األجنبية الفاسدة األمريكي(FCPA)بأ ّنه من غير القانوني للعاملين في الشركات األمريكية تقديم أي شيء له
قيمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمسؤول حكومي غير أمريكي ،أو مرشح لمنصب عام ،أو حزب سياسي،
أو مسؤول في حزب من أجل اكتساب ميزة تجارية غير الئقة .كما أن قانونالممارسات األجنبية الفاسدة
األمريكي(FCPA)يقضي بأنه من غير القانوني أيضًا تسجيل المعامالت بشكل غير دقيق في دفاترنا وسجالتنا.
قم بزيارة  policysource.pfizer.comلالطالع على سياسة وإجراءات مكافحة الفساد (MAPP) وسياسة الشركة رقم :207
سياسة شركة  Pfizerالعالمية للتعامل مع أخصائيي الرعاية الصحية (GPIHP).
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أسافر حول العالم للعمل .إذا اعتبر شيء ما
"مجاملة عرفية" في بلد وقد يعتبر رشوة في
بلد آخر ،فماذا يعني ذلك بالنسبة لي؟
يجب عدم تقديم أي مبالغ مالية أو منفعة من أي نوع الكتساب
ميزة تجارية .ويجب عليك دائما االلتزام بسياسة شركة Pfizer

والقوانين المعمول بها .قم بزيارة موقع مكتب برنامج مكافحة
الفساد على الموقع cpo.pfizer.com  aلمزيد من المعلومات
واتصل بقسم الشؤون القانونية أو االمتثال لالسترشاد.

باعتبار شركة Pfizer Inc.شركة أمريكية ،فيجب عليها وعلى جميع شركاتها التابعة وموظفيها االلتزام
بالقانون المذكور ،وكذلك جميع قوانين مكافحة الرشوة وقوانين مكافحة الفساد المحلية .إنه لمن الضروري
أن نستشعر الحساسية بشكل خاص من جراء مسائل الرشوة والفساد ،ألن الحكومات غالبًا ما ُت ّ
مثل الجهة
المنظمِّة لمنتجاتنا فضالً عن كونها أحد العمالء الرئيسيين على حد سواء .كما إننا أيضًا نتفاعل بعدة طرق مع
متخصصي وعلماء الرعاية الصحية ،وكثير منهم من العاملين في المؤسسات العامة ،ويمكن اعتبارهم من
المسؤولين الحكوميين.
األفراد التجاريين والكيانات التجارية
ً
ُ
تحظر " Pfizerالرشوة التجارية" أيضا .وبوجه عام ،تعرَّ ف الرشوة التجارية بأنها تقديم شيء له قيمة أو
عرضه أو طلبه أو قبوله أو تلقيه من أي فرد أو شركة في مقابل الحصول على ميزة تجاري غير الئق .تحظر
شركة  Pfizerعلى أي زميل أو أي شخص يتصرف نيابة عن شركة  Pfizerمن االشتراك بشكل مباشر أو غير
مباشر في أي شكل من أشكال الرشوة التجارية.
قوانين مكافحة الرشوة
يحظر قانون مكافحة الرشوة الفيدرالي في الواليات المتحدة تقديم أي شيء ذي قيمة ( سواء نق ًدا أو عي ًنا)،
من أجل التأثير على قرار فرد للتوصية ،أو وصف ،أو تأييد ،أو شراء أحد منتجات الرعاية الصحية أو أحد
خدماتها التي يتم سدادها بواسطة برنامج الرعاية الصحية الفيدرالي مثل خدمات الرعاية الصحية أو المعونات
الطبية .وقد يتم انتهاك القانون حتى إذا كان أحد أغراض القيمة المُقدَّمة فقط هو للحث على اإلحالة أو الشراء.
والغرض من القانون هو ضمان عدم تأثر التوصية العالجية التي يُقدّمها أحد مقدمي الرعاية الصحية بدوافع
اتفاق غير ضروري مع مقدم الرعاية
تحقيق مكاسب شخصية أو زيادة الثراء .على سبيل المثال ،يُعد إبرام
ٍ
الصحية أو الدفع مقابل خدمات تفوق قيمتها القيمة السوقية العادلة للخدمة المستلمة لحث مقدم الرعاية الصحية
على وصف منتج  Pfizerللمرضى أمثلة على االتفاقات المحظورة .وتوجد قوانين مماثلة في كثير من الواليات
األمريكية وكثير من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وبالمثل ،ينص القانون األمريكي على فرض عقوبات مالية مدنية على أي شخص يُقدّم أو يُحوّ ل المكافآت
إلى أحد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية أو برنامج الرعاية الصحية في الوالية (بما في ذلك برنامج
المعونة الطبية) ممّا قد يؤثر على اختيار المستفيد لمقدم خدمات أو مورّ د معين لمنتج أو خدمة رعاية صحية
يتم تسديدها بواسطة برنامج الرعاية الصحية الفيدرالية.
لقد أنشأت الحكومة الفيدرالية عد ًدا من "المالذات اآلمنة" بحيث إذا كانت المعاملة ،أو الدفع ،أو العالقة تفي
بمتطلبات المالذ اآلمن ،فيمكن حمايتها من المسؤولية المدنية أو الجنائية.
الكونجرس األمريكي
تعتبر شركة  ،Pfizerفي الواليات المتحدة ،إحدى جماعات الضغط الفيدرالية المسجلة .وعلى هذا النحو ،يحظر
القانون الفيدرالي على أي موظف بشركة  Pfizerتقديم أي شيء له قيمة لعضو أو ألحد األعضاء العاملين في
مجلس النواب األمريكي أو مجلس الشيوخ األمريكي ،ويحِد بشدّة من قدرة شركة  Pfizerللدفع مقابل نفقات
انتقال النواب واألعضاء والموظفين بالمجلسيْن .وبنا ًء عليه ،يجب على جميع العاملين بشركة  ،Pfizerبغض
النظر عن موقعهم ،مراعاة هذه القيود.
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أصبحت شركة  Pfizerفي عام  2013أول شركة دوائية
يتم اعتمادها من قبل جمعية اعتماد برامج وقاية البحوث
اإلنسانية (AAHRPP) لجميع مراحل أنشطتها العالمية في
مجال التطور السريري (حصلت وحدات معينة على االعتماد
في عام .)2009

البحث والتطوير
هدفنا هو االبتكار لتقديم عالجات للمرضى تحسن حياتهم إلى حد كبير .أولوياتنا هي ضمان سالمة وحماية
حقوق الذين يشاركون في تجاربنا السريرية والحفاظ على أعلى المعايير األخالقية ،والعلمية ،والطبية في جميع
أنشطتنا البحثية .العلم الذي نمارسه في شركة  Pfizerليس له قيمة ما لم يرتكز على أسس راسخة للنزاهة.
جميع الزمالء مسؤولين عن التصرف بطريقة تتفق مع توقعات  Pfizerالعالية للجودة والنزاهة في البحث
والتطوير ،وإبالغ المخاوف من خالل أي من القنوات العديدة المتاحة بما في ذلك القنوات المبيّنة في هذا
الكتاب األزرق.
البحث قبل العالج السريري
ً
فضل عن المبادئ التوجيهية
نحن ملتزمون بإجراء البحوث مع االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها
األخالقية الدولية المعترف بها مثل الممارسات المعملية الجيدة (GLP).
إجراء البحوث السريرية
ً
لقد ُ
فضل عن المعايير
صمّمت جميع دراسات شركة  Pfizerالسريرية وتتم وف ًقا للقوانين واللوائح المعمول بها
األخالقية المعترف بها مثل الممارسات السريرية الجيدة (GCP) .وجميع الباحثين السريريين مدربون على
بروتوكول الدراسة والمعايير العلمية واألخالقية المعمول بها .ونحن ندقق ونراقب مواقع الدراسة السريرية
والعمليات المتعلقة بتجاربنا السريرية بانتظام.

الموارد اإلضافية
www.pfizer.com/research
www.pfizer.com/development
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نحن ملتزمون بثقافة جودة يتفهمها كل زميل ويتولى بموجبها
مسؤولية حماية جودة المنتج وسالمة المريض.

نزاهة البيانات
تلتزم شركة  Pfizerبالحفاظ على تكامل وجودة البيانات السريرية من دراساتنا التي نرعاها لضمان أن تكون
تسليماتنا مبنية على بيانات عالية الجودة .تلتزم عملياتنا وإجراءاتنا بالجودة واالمتثال واألداء في كل مرحلة.
اإلفصاح العام
نحن ُنقر بأهمية إجراء الدراسات السريرية وإتاحة النتائج .و ُنسجّ ل بعض الدراسات وننشر النتائج األساسية
على الموقع  .clinicaltrials.govونحن ملتزمون بتطوير المنشورات التي ُتبلّغ نتائج الدراسات البحثية
السريرية التي ترعاها الشركة بد ّقة وموضوعية وبالكشف عن التمويل والدعم التحريري.
حماية بشر التجارب
تهدف سياساتنا وإجراءاتنا إلى ضمان مراعاة صحة المشاركين في األبحاث ،وعافيتهم ،وسالمتهم كما هو
الحال بالنسبة للثقافة ،والقوانين ،واللوائح المعمول بها في البلدان التي يتم تنفيذ الدراسات بها .وتلتزم تجاربنا
التدخلية بالمبادئ المعترف بها عالميا ً في األخالق الدولية ويتم مراجعتها فيما بعد من قبل مجلس مراجعة
مؤسسي مؤهل أو لجنة أخالقيات مستقلة .وتستخدم كثير من تجاربنا لجان مراقبة بيانات مستقلة للمساعدة على
ضمان سالمة المرضى ،باإلضافة إلى المراجعات الداخلية التي يُجريها أطباؤنا وأخصائيو السالمة لدينا.
رعاية الحيوان
نحن ملتزمون بإجراء بحوثنا على الحيوان بطريقة مسؤولة وإنسانية وأخالقية .وتدعم شركة  Pfizerتطوير
طرق اختبار مبتكرة غير بيطرية واعتمادها لتقييم سالمة المنتجات الجديدة التي من شأنها الحد من استخدام
التجارب على الحيوانات أو استبدالها أو تحسينها .وبالنسبة لتلك المنتجات الجديدة التي تتطلب إجراء التجارب
على الحيوانات ،فنحن نلتزم بالمعايير المتقدمة حيال رعاية الحيوانات بما يتفق مع تلك المعايير التي يتطلبها
القانون أو يفوقها.
انظر سياسة الشركة رقم  901على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول رعاية الحيوان.
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جودة التصنيع والتوريد
سمعتنا مبنية على الثقة .يعتمد المرضى والمستهلكون وغيرهم على منتجات شركة  Pfizerلتحسين الصحة
وتحسين نوعية حياة الناس .جودة وسالمة وفعالية المنتج هي مكونات مهمة لثقة الناس في شركة .Pfizer
ونقوم بتشغيل نظام شامل وقوي إلدارة الجودة مُصمَّم لضمان إنتاج وتوريد منتجات عالية الجودة.
نحن ملتزمون بضمان تصنيع وتوريد منتجاتنا وف ًقا لمستويات عالية من الجودة .ونحن ملتزمون أيضًا بإجراء
عمليات التصنيع لدينا وفقا ً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها ،وممارسات التصنيع الجيدة (GMP) ،ومعاييرنا
الداخلية للجودة الصارمة .نحن نشترط أيضا ً التزام موردينا وشركائنا بالمعايير العالية ونقوم بإجراء عمليات
تدقيق ومراقبة على سلسلة التوريد لدينا.
ويتعين علينا القيام بمسؤولياتنا بطريقة تتفق مع التزام شركة  Pfizerالثابت بالجودة واالمتثال ،واإلبالغ عن
مشاكل الجودة والمخاوف من خالل القنوات المناسبة بما في ذلك القنوات المبيّنة في هذا الكتاب األزرق.
انظر سياسة الشركة رقم  114على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول التزامنا بالجودة.

التعامل مع المرضى ومنظمات رعاية المرضى
في شركة ُ ،Pfizerتعتبر القدرة على التعامل مع المرضى ومنظمات رعاية المرضى ( )POsأمرً ا ضروريًا
لتحقيق هدفنا في تقديم العالجات للمرضى التي ُتحسّن حياتهم بشكل كبير .تلتزم شركة  Pfizerبأعلى معايير
النزاهة وااللتزام عند التعامل مع المرضى ومنظمات رعاية المرضى .يتم تعريف منظمات رعاية المرضى
بشكل عام على أ ّنها كيانات غير هادفة للربح ُت ّ
مثل احتياجات األشخاص الذين يُعانون من ظروف صحية،
أو أسرهم ،أو مقدمي الرعاية اآلخرين .وقد ُتر ّكز هذه المنظمات على مجاالت مرضية محددة ،أو ُتكوّ ن
مجموعات رئيسية ُت ّ
مثل نطا ًقا من المرضى على المستوى الوطني أو العالمي أو العديد من المجموعات
الخاصة باألمراض على المستوى اإلقليمي .وداخل شركة  Pfizerوعبر مجتمع المرضى األوسع نطا ًقا ،قد
يُشار إلى منظمات رعاية المرضى بأيٍّ من األسماء التالية" :منظمات رعاية المرضى" ،أو "جمعيات رعاية
المرضى" ،أو "جماعات الدفاع عن المرضى" ،أو "مجموعات رعاية المرضى".
يُعتبر تركيزنا على المرضى في صميم هويتنا كشركة؛ فتلبية االحتياجات الفريدة والتحديات الخاصة
بالمرضى هو هدفنا األسمى .يجب أن تتسم جميع تعامالتنا مع المرضى باالحترام وأن تتم بطريقة تتوافق
مع القوانين ،واللوائح ،ومعايير الصناعة وقوانينها المعمول بها لدينا ،وكذلك قيم شركة  .Pfizerوبالنظر إلى
المتطلبات القانونية ،والتنظيمية ،والصناعية المعقدة والمتطورة بشأن التعامل مع المرضى ومنظمات رعاية
المرضى ،بما في ذلك التعامل مع منظمات رعاية المرضى المتعلقة ببعض برامج مساعدة المرضى ،يرجى
استشارة قسم الشؤون القانونية وقسم االمتثال في األسواق للمساعدة في ضمان االمتثال.

هل تريد مزيداً من المعلومات؟
integrity.pfizer.com
policysource.pfizer.com

اتصل بقسم الشؤون القانونية أو قسم االمتثال.
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يمكن أن يختلف تعريف أخصائي الرعاية الصحية باختالف
الموقع ووحدة العمل ويمكن أن يشمل األطباء ،والممرضات،
والصيادلة ،وغيرهم ممّن يقومون باإلدارة ،أو الوصف ،أو
وضع يمكنهم من
الشراء ،أو التوصية ،أو أولئك الذين في
ٍ
التأثير على استخدام منتجاتنا.

اإلبالغ بصدق عن معلومات تتعلق
بالمنتجات
تمثل الثقة جزءًا مهمًا من أعمالنا .ويبني المتخصصون
الطبيون ثقة كبيرة على أبحاثنا ونتائجنا .كما يثق المستهلكون
في جودة منتجاتنا .أيضًا ،يثق المساهمون بأننا سنستمر في
سعينا نحو بناء قيمة لهم .وهذا هو سبب التزام شركة Pfizer
بتوفير معلومات صادقة ومناسبة تتعلق بمنتجاتها للمرضى،
والمستهلكين ،وأخصائ ّيي الرعاية الصحية ،والجهات
التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلبقاء هذه األطراف المعنية
علم باالستخدامات المناسبة لمنتجاتنا والفعالية وبيانات
على ٍ
السالمة المتعلقة بهذه االستخدامات.

السوق والتفاعل مع أخصائيي الرعاية الصحية
نتفاعل بطرق عديدة مع أخصائيي الرعاية الصحية والعمالء اآلخرين بما في ذلك اتصاالت المعلومات الطبية
واألنشطة الترويجية والبحث والجهود التعليمية.
ونحن ملتزمون بأعلى معايير النزاهة واالمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في كل جانب من جوانب
عالقاتنا مع أخصائيي الرعاية الصحية.
ونحن ملتزمون بالنزاهة في ممارسات التسويق .كما يجب أن تكون جميع المواد الترويجية واالتصاالت دقيقة
وغير مضللة ،فضالً عن كونها متوافقة مع كل المعايير الطبية والقانونية والتنظيمية السارية ،بما في ذلك أي
معايير سارية من شأنها التعامل مع اإلثباتات والدقة العلمية والموازنة العادلة .ولن نشارك في أنشطة غير
ي الرعاية
مشروعة أو غير عادلة مثل الدعاية الكاذبة أو المضللة ،أو رشوة المنافسين ،أو العمالء ،أو أخصائي 
الصحية ،أو التعليقات غير العادلة عن منتجات المنافسين.
ويجب أن نلتزم أيضا بسياسات وإجراءات شركة  Pfizerللتصنيف والبرامج الترويجية وعينات المنتجات
وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على أدوارنا ومسؤولياتنا .اتصل بأحد أعضاء قسم الشؤون القانونية أو
االمتثال لو كان لديك أسئلة حول المعايير التي تنطبق.
انظر سياسة الشركة رقم  207على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول سياسة شركة  Pfizerالعالمية
للتعامل مع أخصائيّي الرعاية الصحية (GPIHP).
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قوانين مكافحة االحتكار وقوانين المنافسة
تتكفل قوانين مكافحة االحتكار وقوانين المنافسة بحماية المنشآت الحرة .وفي حين تتسم هذه القوانين بالتعقيد
وصعوبة اإليجاز ،إال أنها على األقل تحظر االتفاقات المبرمة بين شركة  Pfizerومنافسينا ،والتي تؤثر في
أسعار عمليات البيع أو المنافسة العادلة أو شروطها أو بنودها .ومسؤوليتك أن تكون على بينة بهذه القوانين
واآلثار المترتبة عليها بما في ذلك كيفية تطبيقها في البلد الذي تعمل فيه.

صديقة وموظفة سابقة لدى شركة Pfizer

تحظر شركة  Pfizerما يلي بيانه:

ال ،فالمعلومات التنافسية الحساسة ال يجوز مناقشتها مع
األصدقاء أو الزمالء السابقين الذين يعملون لدى شركات
منافسة سواء في بيئة تجارية أو اجتماعية.

•المناقشات مع المنافسين حول األسعار ،أو التكاليف ،أو بنود البيع أو شروطه ،أو االتصال بهم سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر؛

تعمل حاليًا مع أحد منافسينا .فهل يعد
مقبوالً مناقشة كيفية تعامل شركتها مع
شركات إدارة الرعاية الصحية؟

•المناقشات مع الموردين والعمالء ،والتي من شأنها تقييد حركة التجارة أو استبعاد المنافسين من السوق
التجاري بصورة مجحفة ،أو االتصال بهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛
• االتفاقات مع المنافسين بشأن تخصيص األسواق أو العمالء؛ و
• االتفاقات مع اآلخرين لمقاطعة العمالء أو المورّ دين.
في أكتوبر  ،2016أعلنت وزارة العدل عزمها توجيه اتهامات جنائية (باإلضافة إلى االتهامات المدنية التقليدية)
ضد متخصصي الموارد البشرية وموظفي الشركات اآلخرين لمشاركتهم في اتفاقيات تحديد األجور أو عدم
اصطياد الموظفين أو مناقشة هذه المواضيع مع المنافسين.
هناك العديد من البلدان التي لديها قوانين مكافحة االحتكار أو المنافسة ،على الرغم من أنّ تلك القوانين تختلف
اختال ًفا كبيرً ا من بلد إلى بلد .فعلى سبيل المثال ،قد تكون قوانين المنافسة في بعض البلدان أكثر أو أقل
صرامة من تلك المفروضة في الواليات المتحدة ،والتي تتعلق بـ ،من بين أمور أخرى ،ما يلي ذِكره :اتفاقات
التوزيع ،والحسومات والخصومات للعمالء ،وبراءات االختراع ،وحقوق التأليف والنشر ،وتراخيص العالمات
التجارية ،والقيود المفروضة على تجزئة األراضي ،وسياسة التسعير بوجه عام .وتتسم هذه القوانين بأنها
معقدة .يجب عليك طلب المشورة من قسم الشؤون القانونية قبل اتخاذ أي إجراء.
انظر سياسة الشركة رقم  603على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول االمتثال لقوانين
مكافحة االحتكار.

اجتماعات رابطة التجارة وتجمعات الصناعة األخرى.
يمكن أن ُتش ّكل اجتماعات رابطة التجارة وتجمعات الصناعة األخرى مخاطر معينة أل ّنها تجمع المنافسين الذين قد
يناقشون أموراً ذات اهتمام مشترك وربما يعبُرون خط عدم االمتثال لقوانين المنافسة .وحتى المزاح حول المواضيع
غير المناسبة ،مثل استراتيجيات التسويق أو التسعير ،يمكن أن يُساء تفسيره ويُصبح مُضلّالً .إذا ظهر أي نوع من
أنواع النقاش غير التنافسي أثناء االجتماع ،يجب عليك رفض مناقشة األمر ،وترك االجتماع على الفور ،وتسجيل
خروجك في محضر االجتماع ،وإبالغ قسم الشؤون القانونية بالحادث .ونظرً ا للمخاطر المحتملة ،يلزم الحصول
إذن قانوني مسبق قبل المشاركة األولية في اتحاد تجاري أو تعاون صناعي.
على ٍ
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صناعتنا

مراقبة سالمة منتجاتنا وجودتها وأدائها
نحن ملتزمون بتقديم منتجات آمنة وفعالة وبأعلى مستويات الجودة .كما أن استيعاب تصنيف سالمة المنتج،
فضالً عن جودته وخصائص األداء التي يتمتع بها ،أمر ضروري .وهذا هو السبب في أننا نتشارك جميعًا
في مسؤولية اإلبالغ عن مشاكل السالمة أو الجودة أو األداء المتعلقة بمنتجات شركة .Pfizer
وال نقتصر على المسؤولية األخالقية والعلمية عن جمع وتجهيز وتقييم هذه المعلومات ،ولكن لدينا أيضًا
التزام قانوني بتعقب واإلبالغ عن سالمة وجودة المعلومات ذات الصلة إلى السلطات التنظيمية.
قد نتعرف على األحداث أو المشاكل السلبية لمنتج  Pfizerبطرق كثيرة مثل المكالمات الهاتفية ،أو مواقع
اإلنترنت ،أو المعلومات الواردة من برامج  ،Pfizerأو الدراسات ،أو االجتماعات ،أو المحادثات الطارئة.
والزمالء يكونوا مسؤولين عن إرسال هذه المعلومات إلى وحدة سالمة األدوية المحلية أو جهة اتصال Pfizer
المناسبة خالل  24ساعة من تلقي المعلومات وقد يختلف إبالغ المسؤوليات واألطر الزمنية للبائعين وعمال
الطوارئ باختالف الدور.
يتعين أي ً
ضا اإلبالغ عن بعض الحاالت المحددة التي قد تؤدي إلى مخاطرة زائدة لحدوث أحداث سلبية.
ً
ويشمل ذلك ،ضمن جملة أمور ،األخطاء الدوائية مثل وصف األدوية بشكل غير صحيح ،فضال عن أي حالة
يتعرض فيها الجنين أو الرضيع لمنتجات شركة  Pfizerأثناء فترة الحمل أو الرضاعة.

يعلم زميل  Pfizerفي حفل عشاء أن
صديقته قد استخدمت أحد منتجات Pfizer
وعانت من صداع .فهل يجب أن تقوم
بإبالغ ذلك؟

نعم .بغض النظر عن كيفية علمها بالحدث أو شدته أو ما
إذا كانت تعتقد أنه كان من اآلثار الجانبية لمنتج ،Pfizer
فمن مسؤوليتها أن تبلغ عن ذلك في غضون  24ساعة
من تلقي المعلومات.

وإلعداد تقرير سالمة المنتج،
يرجى الرجوع إلى سياسة الشركة  903على الموقع اإللكتروني
 policysource.pfizer.comأو البحث عن "تفاصيل االتصال
لإلبالغ عن السالمة" على .PfizerWorld
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انظر سياسة الشركة رقم  903على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول كيفية ضمان سالمة المرضى.

شركتنا

شركتنا
التزامنا
تلتزم شركة  Pfizerبتحقيق النمو السليم والمكاسب السليمة مع الحفاظ على النزاهة في كل ما نقوم به .سنلتزم
بجميع القوانين المعمول بها واللوائح والمعايير األخرى .وسوف نعمل ألفضل مصالح الشركة ومساهميها ،مع
تحري الصدق في عملياتنا وأدائنا والحرص على استخدام أصولنا ومواردنا بحذر .وسوف نتجنب تضارب
المصالح وسنستخدم مواقع التواصل االجتماعي بمسؤولية.

براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق التأليف والنشر
متى ينبغي أن تنظر في حماية الملكية
الفكرية لفكرة جديدة؟
إشراك فريق الملكية الفكرية لها في أقرب وقت ممكن .فاالنتظار
حتى يتم كشف اختراع أو فكرة أو اسم تجاري أو شعار أو نشره
للجمهور أو نشره دون آليات سرية مناسبة يمكن أن يحول دون
إمكانية الحصول على حماية مناسبة أو تعريض شركة Pfizer
إلجراء القانوني.

تعتبر حماية الملكية الفكرية لشركة  Pfizerهامة للمحافظة على ميزتنا التنافسية .وتتضمن الملكية الفكرية
لشركة  Pfizerبراءات االختراع والعالمات التجارية واألسرار التجارية وحقوق التأليف والنشر فضالً عن
المعرفة العلمية والفنية والدراية والخبرة المطورة في سياق أنشطة الشركة .ويُتوقع منك أن تدعم إنشاء حقوق
الملكية الفكرية لشركة  Pfizerوحمايتها وصيانتها والدفاع عنها ،واستخدام تلك الحقوق بطريقة مسؤولة.
كما يتعين عليك أيضًا أن تحترم الملكية الفكرية لآلخرين .وتجدر اإلشارة إلى أن االستخدام غير المصرح به
للمعلومات السرية الخاصة بأحد األطراف الثالثة أو سرقتها أو استغاللها للمنفعة الذاتية قد يؤدي إلى فرض
غرامات كبيرة أو التعرض للدعاوى القضائية أو اإلنذار القضائي أو العقوبات الجنائية ،بالنسبة لك وللشركة.
اتصل بقسم الشؤون القانونية أو قسم االمتثال إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف.

الدفاتر وحفظ السجالت
إذا كان هناك شيء ما يحمل عالمة تجارية
أو براءة اختراع أو حقو ًقا تتعلق بالطبع
والنشر في بلد واحد ،فهل يعد ذلك الشيء
محميًا في بلدان أخرى أيضًا؟
ليس بالضرورة أن يكون ذلك؛ تتتبّع مجموعة الملكية الفكرية
للقسم القانوني حالة أصول الشركة ويمكن أن تساعدك في تحديد
ما إذا كان شيء ما يتمتع بالحماية في أي بلد معيّن.

تعتبر السجالت التجارية الدقيقة أمرً ا أساسيًا إلدارة الشركة والحفاظ على ثقة المستثمرين .كما أنها تساعد
شركة  Pfizerعلى الوفاء بالتزاماتها بتوفير بيانات مالية كاملة ودقيقة وخالفه للجمهور والحكومات في جميع
أنحاء العالم .وال بد أن تعكس جميع دفاتر شركة  Pfizerوسجالتها وحساباتها بشكل كامل ودقيق المعامالت
التجارية التي تقوم بها الشركة .ويشمل ذلك البيانات المالية ،فضالً عن كشوفات الحضور واالنصراف،
والقسائم ،والفواتير ،وقوائم الحسابات ،وتقارير النفقات ،والرواتب وسجالت الفوائد ،باإلضافة إلى سجالت
تقييم األداء وغيرها من بيانات الشركة الضرورية.

النزاهة هي الجدارة بالثقة
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النزاهة هي ....الجدارة بالثقة
كل قرار نتخذه يُصبح جزءًا من قصة شركة
 .Pfizerإنّ اتخاذ القرارات بنزاهة هو طريقنا
لكسب ثقة المرضى ،وشركاء أعمالنا،
ومستثمرينا ،ومجتمعنا.

رفع التقارير عن االحتيال المحاسبي
يقع من ضمن مسؤوليتك رفع التقارير عن أي أموال أو أصول غير مسجلة ،أو إدخاالت كاذبة أو مصطنعة في
علم بها .وإذا كنت تعلم بشأن وجود واقعة احتيال محاسبي أو كنت
دفاتر الشركة وسجالتها ،في حال أصبحتَ على ٍ
تشك بوجودها ،فيجب اإلبالغ عن ذلك فورً ا من خالل االتصال بقسم االمتثال أو المراجعة المؤسسية.

المعلومات السرية والخاصة
المنتجات والخدمات واألفكار والمفاهيم والمعلومات األخرى التي نقوم بإنشائها وجمعها على أساس يومي هي
أصول ملكية هامة لشركة  .Pfizerوهي تشمل الخطط التسويقية وبيانات المبيعات والبيانات السريرية والطبية
وسجالت العمالء والزمالء وتقنيات التصنيع وبيانات التسعير ومعلومات عن فرص تطوير األعمال.
نلتزم جمي ًعا بحماية المعلومات الحساسة التي تقابلنا أو التي يتم منحنا حق الوصول إليها أثناء عالقات التعاون
والشراكات التجارية ومن التوظيف السابق.
ومن المهم أن نمنع الوصول غير المناسب أو غير المُصرّ ح به إلى المعلومات الحساسة أو اإلفصاح عنها.
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شركتنا

وال يجوز ألي موظف في شركة  Pfizerأن يطلب من زمالئنا ،أو شركائنا ،أو البائعين الكشف عن معلومات
حساسة ربما يكونوا قد حصلوا عليها من خالل عملهم السابق أو عالقاتهم التجارية الحالية ،ما لم تتوفر هذه
المعلومات بموافقة المالك أو أن تكون متاحة للجمهور.
يمكنك المساعدة في حماية  Pfizerباتباع هذه المبادئ:
• يجب ّ
توخي الحذر عند استخدام الوسائل اإللكترونية لتخزين المعلومات وإرسالها.
•عدم الكشف عن معلومات سرية أو خاصة ألطراف ثالثة بما في ذلك شركاء األعمال والبائعين دون
الحصول على تصريح مناسب أو أي اتفاقات سرية مطلوبة .وإذا ساورك الشك بشأن ذلك ،فتح َّقق من األمر
مع مديرك أو مع قسم الشؤون القانونية.
• ال تناقش معلومات سرية في أماكن يمكن سماعها فيها.
• قم بتأمين جميع المعلومات السرية عند العمل في بيئة مفتوحة.
• تخلَّص من المعلومات السرية أو الخاصة بشكل صحيح.
•يجب الحذر من طلبات الهواتف أو طلبات البريد اإللكتروني الرسمية الصادرة عن الغرباء ممّن يسعون إلى
الحصول على معلومات (وهو ما يُعرف باسم "التصيُّد").
لمزيد من المعلومات حول التعامل مع معلومات  ،Pfizerتفضل بزيارة .protect.pfizer.com
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خصوصية البيانات الشخصية
يُعتبر الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية أمرً ا بالغ األهمية .البيانات الشخصية هي المعلومات التي
يمكن التعرف منها على الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر مثل االسم ،ومعلومات االتصال ،والمعلومات
المتعلقة بالصحة ،والمعلومات الوراثية .يعهد الزمالء ،ومقدمو الرعاية الصحية ،وكثير غيرهم ببياناتهم
الشخصية لشركة  .Pfizerقد ُتم ّكن أيضا األبحاث ،والسالمة الدوائية ،واألنشطة التجارية األخرى شركة
 Pfizerمن الوصول إلى البيانات الشخصية.
هذا ،و ُتعتبر شركة  ،Pfizerوشركاؤها التجاريون ،والوكالء مسؤولين عن حماية البيانات الشخصية ،والحرص
على عدم تداولها َّإل ضمن حدود القانون المعمول به وسياسات شركة  Pfizerوإجراءاتها.

قوانين الخصوصية
ُتعد حماية خصوصية البيانات الشخصية وأمنها مصدر قلق
عالمي متزايد .وتقوم العديد من البلدان بسن أو تعزيز قوانين
الخصوصية التي تحكم استخدام البيانات الشخصية وتعرض
المخالفين للمساءلة .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
.privacy.pfizer.com

ساعد على حماية خصوصية البيانات الشخصية بما في ذلك البيانات الصحية الشخصية ،عن طريق ا ّتباع
هذه المبادئ:
• امتثل للقوانين واللوائح المعمول بها والتي يتم فيها جمع البيانات الشخصية واستخدامها.
•قم بجمع واستخدام الحد األدنى من البيانات الشخصية الالزمة لتحقيق أغراض تجارية مشروعة واحتفظ بها
فقط طالما لزم األمر لتحقيق هذه األغراض.
•ال تتبادل البيانات الشخصية سوى مع األفراد الذين هم بحاجة مشروعة إليها والذين سوف يحمونها على
النحو المالئم.
• اتبع إرشادات الشركة لمعالجة وتدمير البيانات الشخصية.

ماذا لو شاركت البيانات الشخصية مع
أطراف أخرى لتلبية احتياجات العمل؟
يجب التأكد من أنّ األطراف األخرى يمكنها حماية البيانات

الشخصية وسوف تستخدمها فقط لتوفير الخدمات لشركة Pfizer

وأنّ هناك عق ًدا مناسبًا يعالج حماية البيانات الشخصية .قد تطبق
متطلبات أخرى في بعض الواليات القضائية.

•اإلبالغ عن الحوادث المعلوماتية  -إذا علِمتَ بوجود إفصاح غير مناسب للبيانات الشخصية ،قم على الفور
باالتصال بمركز عمليات التأمين العالمي ( )GSOCالتابع لشركة  Pfizerعلى الرقم  + 1-212-733-3900أو
البريد اإللكتروني  GSOCwatchroom@pfizer.comوقم بإخطار مديرك.
انظر سياس َتي الشركة رقم  404و 411على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول حماية خصوصية
البيانات الشخصية ولإلبالغ عن الحوادث المعلوماتية.
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إدارة السجالت والمعلومات
متى يجب عليّ التخلص من المستندات؟
أوال ،يجب تحديد إذا ما كان هناك حجز قانوني أو تدقيق ينطبق.
فإذا كان األمر كذلك ،فال بد من تعليق جميع أنشطة التخلص
من المستندات فورً ا .ثانيًا ،استشر جدول االحتفاظ بسجالت
المشاريع المفصل Enterprise Records Retention Schedule
( )ERRSالخاص بشركة  Pfizerلتحديد المدة الزمنية التي ينبغي
خاللها الحفاظ على المستندات .فإذا لم ينطبق على ذلك أي
إشعارات تعليق قانوني أو تعليق تدقيق ضريبي ،وقد تجاوز
السجل أي فترات زمنية محددة بغرض االحتفاظ بالمستندات
وف ًقا لجدول االحتفاظ بسجالت المشاريع المفصل  ،ERRSفيجوز
لك التخلص منها.

تتمتع شركة  Pfizerبوجود سياسات وإجراءات تخص إدارة السجالت والمعلومات ،لضمان الحفاظ على
سجالت الشركة وتخزينها ،وعند االقتضاء ،التخلص منها وف ًقا الحتياجات شركة  Pfizerوالتزامًا بالشروط
القانونية والتنظيمية والبيئية ،ومتطلبات العمالة والضرائب والتجارة المعمول بها.
هذا ،ويوفر جدول االحتفاظ بسجالت المشاريع المفصل الخاص بشركة  Pfizerتحديد التفاصيل الخاصة بفترات
االحتفاظ المناسبة .ويجب عليك الرجوع إلى هذا الجدول والمتطلبات المحددة لعملك وموقعك ،وكذلك جميع
السياسات واإلجراءات المطبقة لدى الشركة ،وذلك عند تحديد المدة الزمنية التي ينبغي خاللها الحفاظ على
السجالت الخاصة بك.
يمكن أن تشكل الطلبات المقدمة من األطراف الثالثة (مثل الوكاالت التنظيمية الحكومية) أو الدعاوى أو
االستفسارات األخرى ،حاجة إلى االحتفاظ بالسجالت لما يتجاوز فترة االحتفاظ العادية .ونشير إلى أن ذلك
يدخل ضمن سياستنا في الحفاظ على أي سجالت تتعلق بأي دعاوى قانونية أو إجراءات تحقيق حكومية
تكون شركة  Pfizerأحد أطرافها .وإذا تل ّقيتَ تعلي ًقا قانونيًا أو تعليق تدقيق ضريبيًا ،فيجب َّأل تقوم بتغيير أي
معلومات ذات صلة أو حذفها .ولمعرفة السجالت التي يجب الحفاظ عليها ،راجع قائمة التعليقات القانونية
لشركة  Pfizerأو اتصل بقسم الشؤون القانونية.
كما يمكن االطالع على موارد إدارة سجالت شركة  ،Pfizerبما في ذلك  ERRSوقوائم التعليقات
القانونية على الموقع  .erim.pfizer.comوإذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية ،فيمكنك االتصال بالموقع
.recordsmanagement@pfizer.com
انظر سياسة وإجراءات الشركة رقم  405على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول السجالت
وإدارة المعلومات.

سجالت الشركة
سجالت الشركة عبارة عن أي معلومات مسجلة موجودة على أي وسيط إعالمي تعكس الظروف ،أو األحداث ،أو
األنشطة ،أو المعامالت ،أو النتائج التي تم إنشاؤها أو المحافظة عليها باعتبارها ُت ّ
مثل جزءًا من ممارسة األعمال
التجارية لشركة  ،Pfizerأو ُت ّ
مثل دليالً على الوفاء بأعمال معينة أو التزامات قانونية تخص شركة  .Pfizerوقد تكون
هذه السجالت إلكترونية أو مادية .وتشمل األمثلة على الوسائط التي تحتوي على سجالت تجارية المستندات الورقية
(بما في ذلك المذكرات المكتوبة بخط اليد) ،والتسجيالت الصوتية أو تسجيالت الفيديو ،والمعلومات المنشأة على
الكمبيوتر مثل البريد اإللكتروني وملفات الكمبيوتر.
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ماذا يجب أن أفعل عند العمل على أي جهاز
محمول في منطقة مكاتب مفتوحة لدى
 Pfizerأو في األماكن العامة؟
حتي أثناء العمل في منشأة آمنة لدى  ،Pfizerقم بتشغيل قفل
النظام عند ترك الجهاز لمنع االستخدام غير المُصرّ ح به .ال
تترك جهازك المحمول دون مراقبة في أي مكان ال يمكن ضمان
األمن فيه بشكل معقولَّ .
توخى الحذر في األماكن العامة للتأكد
من أنّ المعلومات الحساسة ال يمكن أن يراها اآلخرون.

االستخدام المقبول لنظم المعلومات
تدعم شركة  Pfizerنظم المعلومات والشبكات لمساعدة العاملين لديها على تأدية مهامهم على نحو فعال قدر
اإلمكان .وعند استخدامها بشكل غير مالئم ،قد تتعرض بيانات  Pfizerوأنظمتها إلى مخاطر أمنية ،وتنظيمية
كبيرة ،وأضرار بالسمعة من خالل اإلفصاح غير المُصرَّ ح به ،والتعديل ،والتعطيل.
لضمان الحفاظ على األمن والسالمة لتقنيات شركة  Pfizerونظم معلوماتها:
• ال تستخدم سوى البرمجيات ،واألجهزة ،واإلجراءات المُصرَّ ح بها فحسب.

أنشطة محظورة
ال يجوز استخدام نظم المعلومات بشركة  Pfizerأو أجهزة
االتصاالت الخاصة بها أو غيرها من المواد التي تحتوي
على/تعمل على تعزيز أي أمر من شأنه القيام بما يلي ذِكره:
•انتهاك السياسات أو القوانين الخاصة بالمضايقات ،أو
التمييز ،أو إظهار تصرفات عدائية في مكان العمل.

•ال ُتفصح عن كلمة المرور الخاصة بك َّإل لسبب مقبول يتعلق بالعمل (مثل الدعم التقني لشركة  Pfizerأو
مسؤولي الهجرة أو الجمارك) ،ويتعين عليك بعد ذلك تغييرها في أسرع وقت ممكن عمليًا؛

•التسبب في إظهار سلوكيات تشهيرية ،أو غير مشروعة،
أو إباحية ،أو فاحشة.

•ال ُتفصح عن معلومات أعمال شركة َّ Pfizerإل مع األطراف المعتمدين ،وفقط باستخدام التقنيات المعتمدة
لدى  ،Pfizerو

•احتمال إظهار تداخل مع العمل أو التسبب في إحداث
خسارة أو ضرر للعمل أو األنظمة

•ال تستخدم أجهزة أو تطبيقات غير مُصرّ ح بها مثل أجهزة الكمبيوتر المنزلية وتطبيقات الجوال المرخصة
شخصيًا لنقل معلومات شركة  ،Pfizerأو تخزينها ،أو العمل عليها ،أو إجراء أعمال للشركة.

•التقرب من العاملين بالشركة ألي غرض غير مُصرّح به؛ و
• تسجيل االتصاالت بدون تصريح.

تسمح شركة  Pfizerباالستخدام العرضي لنظم المعلومات الشخصية لها ،بعد خضوع ذلك لقيود معينة .ال يمكن
ضمان الخصوصية الشخصية بشأن المعلومات المرسلة إلى أنظمة الشركة أو المرسلة منها أو المخزنة عليها،
إال في المواضع التي يجيزها القانون .هذا ،وتخضع جميع الوثائق ،بما في ذلك االتصاالت اإللكترونية ،وف ًقا
للقانون المحلي ،للمراجعة في أي وقت حسبما تقتضي األعمال أو حسب المتطلبات القانونية.
انظر سياسة الشركة رقم  403على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول االستخدام المقبول لنظم
معلومات شركة .Pfizer
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تضارب المصالح
ينشأ تضارب المصالح عند وضع المصالح الشخصية أو االجتماعية أو المالية أو السياسية قبل مصالح
الشركة .ويمكن لمجرد ظهور التضارب اإلضرار بسمعتك أو بسمعة الشركة .ورغم ذلك ،فالكثير من حاالت
تضارب المصالح المحتملة يمكن حلها بطريقة بسيطة ومقبولة بين األطراف.
على الرغم من أن شركة  Pfizerتحترم حقك في إدارة استثماراتك ،وليس لديها أي رغبة في التدخل في
شؤونك الشخصية ،إال أنك تظل مسؤوالً عن تجنب المواقف التي من شأنها إيجاد  -أو إظهار  -التضارب فيما
بين مصالحك ومصالح الشركة.
كما يجب اإلفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح بل واعتماده كذلك من قِبل المدير .يجب استشارة قسم
االمتثال أو قسم الشؤون القانونية في بعض المواقف .يجب أن تتوافق مع سياسة شركة  Pfizerرقم  ،203فضالً
عن أي سياسات محلية وإدارية خاصة بمسألة تضارب المصالح قد ُتطبَّق على دورك الذي تضطلع به والتي
قد تكون أكثر تقييداً من سياسة الشركة.
فيما يلي أمثلة للتضاربات المحتملة في المصالح:

هل يمكنني العمل في مجلس إدارة منظمة
غير ربحية محلية توفر موارد الرعاية
الصحية للمحتاجين؟
ربما .قد تكون خدمة المجلس واألدوار األخرى مع المنظمات
الخارجية تضاربا في المصالح وهذا يتوقف على الظروف .قد
تنشأ تعارضات محتملة إذا كان دور المجلس:
• يتعارض مع واجبات  Pfizerالتي تقوم بها،
• يضر بسمعة شركة ،Pfizer
•يتضمن استخدام موارد شركة  Pfizerو/أو معلوماتها السرية
أو معلومات الملكية أو
• يتضمن طلب أموال من شركة .Pfizer
راجع سياسة الشركة  203وأي سياسات محلية أو سياسات متعلقة
بقسم ما معمول بها قبل التصرف ،لتحديد الموافقة الالزمة.

أريد أن استثمر في أحد موردي .Pfizer
فهل هذا تضارب في المصالح؟
ربما .يكون ذلك صحيحً ا ،وذلك اعتما ًدا على عوامل مختلفة
مثل منصبك وتأثيرك في القرارات الشرائية ،وحجم استثمارك
وأهمية شركة  Pfizerبصفتها أحد العمالء .اكشف ذلك لمديرك قبل
االستثمار للمساعدة في تحديد أفضل حل.
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االستثمارات أو المعامالت الشخصية
قد ينشأ تضارب في المصالح إذا كنت أنت أو أحد أفراد األسرة له مصلحة مالية كبيرة مع مورّ د خاص
بشركة  ،Pfizerأو منافس أو عميل؛ له مصلحة في صفقة قادمة من المعروف أنّ شركة  ،Pfizerأو قد تكون،
مهتمة بها؛ أو يستفيد من فرص شركة  Pfizerلتحقيق مكاسب شخصية ،أو يحصل على تعويض من مورّ د ،أو
منافس ،أو عميل لشركة .Pfizer
العالقات الشخصية
ترفض شركة  Pfizerتوظيف األصدقاء أو األقارب المقربين في وحدة األعمال نفسها .وثمة تضارب محتمل
قد ينشأ في حال قمت بتشغيل األصدقاء أو األقارب المقربين أو أي شخص قد تربطك به عالقة حميمة ،أو
إدارتهم أو االضطالع بإجراء أعمال معهم .يمكن لتصرفات أفراد األسرة واألصدقاء خارج مكان العمل أيضًا
إنشاء تضارب في المصالح إذا أدت تصرفاتهم هذه إلى فقدك للموضوعية في مكان عملك.
يجوز للموظفين تأسيس عالقات مع الزمالء اآلخرين والعاملين بالوحدات وتطويرها ما دامت العالقات ال تتداخل
أو تؤثر سلبًا على عملهم ،أو على عمل اآلخرين ،أو بيئة العمل .ولكن ال يجوز للمدير مواعدة أو إقامة عالقة
رومانسية أو جنسية مع أي زميل/زميلة تحت إدارته أو ممّن قد يمتلك تأثيرً ا على مكافآتهم ،و/أو تقييم أدائهم ،و/
أو تقدُّمهم في العمل ،ألنّ مثل هذه الظروف قد تؤدي إلى تضارب في المصالح .حتى العالقة الرومانسية بين

المدير وشخص آخر من خارج إدارته المباشرة قد تؤدي إلى ظهور تضارب في المصالح .وبالمثل ،ال يجوز
للمدير مواعدة أو إقامة عالقة رومانسية أو جنسية مع أحد العاملين في الوحدات يقع تحت مسؤولية المدير أو
بشكل آخر .إذا تورّ َط مدير أو زميل في عالقة قد تؤدي إلى تضارب في المصالح،
قد يؤثر المدير على وظيفته
ٍ
يجب عليه إبالغ مديره أو قسم الموارد البشرية على الفور حتى تتمكن الشركة من تقييم الظروف واتخاذ اإلجراء
الالزم (على سبيل المثال ،تغيير المهام أو اإلبالغ عن العالقة) للتخلص من تضارب المصالح.
األعمال والمصالح الخارجية األخرى
قد ينشأ تضارب في المصالح إذا كانت أعمالك أو مصالحك الخارجية األخرى من شأنها التأثير في
موضوعيتك أو دوافعك أو أدائك كموظف بشركة .Pfizer

زوجي/زوجتي لديها شركة توريد قد تتعامل
معها شركة  .Pfizerليس لدي أي مسؤوليات
التخاذ قرار في هذا المجال .هل أنا بحاجة
لكشف ذلك؟
نعم .أي تضارب محتمل أو حتى ظهور تضارب قد يضر
بسمعتك أو سمعة شركة  ،Pfizerويجب أن يتم اإلفصاح عنه
لمديرك للمساعدة في تحديد أفضل حل.

ال يسمح بوظيفة ثانية أو انتماء آخر مع منافس لشركة ( Pfizerإال إذا كانت مرتبطة بعملك لدى شركة Pfizer

في بعض المواقف المناسبة) .ال يفضل االلتحاق بوظيفة ثانية أو التعاون مع أحد عمالء شركة  Pfizerأو
مورديها أو موفري السلع أو الخدمات المشتغلين معها ،ولكن قد يسمح بذلك بعد الحصول على موافقة الالزمة.
وحتى عندما يُسمح بالعمل الخارجي ،يظل جميع العاملين بالشركة ملزمين باتفاقات السرية المبرمة مع شركة
 Pfizerوجميع سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالمعلومات السرية ،أو المتعلقة بالملكية و/أو المعلومات المادية
غير المعروفة للعامة.

يعمل أخي لدى شركة  Pfizerكموظف
تعاقدات لدى أحد الموردين .فهل هذا
تضارب في المصالح؟

توجد بعض األنشطة  -مثل العمل في مجالس اإلدارات أو التحدث في المؤتمرات  -قد ُتش ّكل تضاربًا محتمالً
في المصالح في بعض المواقف .راجع كذلك سياسة الشركة رقم  ،203فضالً عن أي سياسات محلية وإدارية
خاصة بمسألة تضارب المصالح التي ُتطبَّق على دورك الذي تضطلع به.

قد يكون ،وذلك يعتمد على األدوار التي تضطلع بها أنت
وأخوك .ونظرً ا ألن ذلك يعد تضاربًا محتمالً ،يجب اإلفصاح
عنه لمديرك .وإذا كان األمر مناسبًا ،سيعمل مديرك في مع قسم
الشؤون القانونية أو قسم االمتثال لتحديد أفضل الحلول.

الهدايا والترفيه وغير ذلك من األشياء ذات القيمة
يُحظر عليك وعلى أسرتك المباشرة منح أو قبول الهدايا ،أو الخدمات ،أو االمتيازات ،أو الترفيه ،أو
الخصومات ،أو القروض ،أو غير ذلك من األمور التي تتعدى قيمتها القيمة المتواضعة المحددة بالمقاييس
المحلية ألولئك الذين يقومون بأعمال تجارية أو يسعون وراء القيام بأعمال تجارية مع الشركة ،أو قبول ذلك
منهم .وال ينطبق ذلك على األشياء ذات القيمة المتواضعة إذا لم يتم منحها أو تل ِّقيها على أساس منتظم أو بشكل
يسع خلفها العاملون بشركة  .Pfizerراجع سياسة الشركة رقم  ،203فضالً عن أي
متكرر ،وأيضًا في حال لم َ
سياسات محلية وإدارية خاصة بمسألة تضارب المصالح التي تطبق على دورك الذي تضطلع به ،بما في ذلك
الحدود المالية.

في بلدي ،يمكن أن يُفهم رفض الهدية
المقدمة من أحد زمالء العمل على أنه
إهانة؛ ماذا أفعل عندما يتم تقديم هدية
تتجاوز القيمة المسموحة؟

انظر سياسة الشركة رقم  203على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول تضارب المصالح.

تشاور مع مديرك أو قسم الشؤون القانونية أو قسم االمتثال.
وإذا اضطررت إلى قبول الهدية للحفاظ على عالقة األعمال أو
كان إرجاعها غير عملي ،فيجوز قبولها كأحد ممتلكات الشركة
أو التبرع به للجمعيات الخيرية .فعلى سبيل المثال ،يمكن أن
توضع المواد الغذائية في مكان مركزي يسمح للجميع المشاركة
فيها ،أو يمكن التبرع بلوحة ما ألحد المتاحف المحلية.
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مواقع التواصل االجتماعي
وسائل التواصل االجتماعي هي التكنولوجيات والممارسات الرقمية التي ُتم ّكن الناس من إنشاء وتبادل
المحتوى ،واآلراء ،واألفكار ،والخبرات ،ووجهات النظر .كما أن سمات جميع وسائل اإلعالم االجتماعية
تعبر عن محتوى وتفاعل تم وضعهما من قِبل المستخدمين.
عند الدخول في أنشطة وسائل اإلعالم االجتماعية المتعلقة بشركة  ،Pfizerالمشتملة على ك ٍّل من األنظمة
األساسية الداخلية والخارجية ،يتعين التمسك بسياسات شركة  ،Pfizerباإلضافة إلى هذه المبادئ العامة:
• االتسام بالشفافية واإلفصاح بشكل مناسب؛
• عدم إجراء أي عمليات إفصاح غير مُصرَّ ح بها.
• الحصول على التصاريح الالزمة قبل النشر.
• التمتع بالصدق ،والدقة ،واالحترام.
• إحالة االستفسارات اإلعالمية إلى قسم عالقات اإلعالم الدولية.
•اإلبالغ عن األحداث السلبية الموجودة على اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي إلى جهة االتصال المناسبة.
• االستفسار أوالً ،ثم النشر الح ًقا.
ً
شروطا على إنشاء واستخدام وسائل التواصل االجتماعي التي ترعاها الشركة .وبنا ًء
تفرض سياسات شركة Pfizer
عليه ،يجب عليك استشارة قسم الشؤون القانونية عند إنشاء أي وسائل إعالم اجتماعية ترعاها شركة .Pfizer
كما تتطلب جميع وسائل اإلعالم االجتماعية التي ترعاها شركة  Pfizerوالتي تناقش منتجاتها الحصول على
موافقة مسبقة .كما أن هناك متطلبات محددة تنطبق على محتوى مثل هذه المشاركات وأنواع وسائل اإلعالم
التي قد تظهر بها ،وفي بعض الحاالت ،استعراض ذلك من قِبل السلطات التنظيمية.
يمنع منعًا با ًتا نشر المشاركات الشخصية التي تتضمن أكثر من مرجع عابر محايد لمنتجات شركة  Pfizerعلى
وسائل اإلعالم االجتماعية الخارجية .ويجب على أي مشاركات شخصية تشير إلى مصالح لشركة - Pfizer
تشمل شركة  ،Pfizerوأعمالها التجارية ،ومنتجاتها ،والعاملين بها ،وموظفيها السابقين ،وسياساتها ،وبحوثها،
وعالقاتها ،ومنافسيها  -أن تتضمن إخالء مسؤولية يذ ُكر عالقتك بشركة  ،Pfizerويُوضّح أنّ التصريحات أو
اآلراء المُعبَّر عنها هي ملكك وال ُت ّ
مثل بالضرورة بيانات شركة .Pfizer
انظر سياسة الشركة رقم  407على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول مواقع التواصل االجتماعي.
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المعلومات الداخلية
سم َِع كثي ٌر م ّنا عن القيود على التداول بنا ًء على معلومات داخلية .وببساطة ،فإ ّنه يُع ّد من غير القانوني شراء
األوراق المالية الخاصة بالشركة أو بيعها (على سبيل المثال ،األسهم ،والسندات أو الخيارات المالية) عند
معرفة "معلومات داخلية"  -مواد أو معلومات غير عامة  -تتعلق بالشركة .وتحظر قوانين األوراق المالية
وسياسة شركة  Pfizerعليك استخدام أي معلومات داخلية قد تحصل عليها من خالل عملك في شركة ،Pfizer
أو الكشف عنها.

إ ّنني أعمل مع أحد شركاء شركة مساهمة،
ُ
علم بأنّ ذلك الشريك أصبح
وأصبحت على ٍ
على شفا الوصول إلى انفراجة علمية
رئيسية ،هل يمكنني شراء بعض األسهم في
الشركة المساهمة لهذا الشريك؟

كما ال يجوز لك استخدام المعلومات المكتسبة من خالل عملك مع الشركة  -قبل أن تصير هذه المعلومات
علنية ،لشراء أو لبيع األوراق المالية الخاصة بشركة  Pfizerأو أي شركة أخرى لها عالقة بها ،أو قد يُنظر
إليها على أنّ لها عالقة بها( ،على سبيل المثال ،أحد العمالء ،أو المورّ دين ،أو شركاء األبحاث ،أو مرشحي
االستحواذ ،أو مرشحي التعاون المحتملين) .ال يجوز لك الكشف عن أي معلومات داخلية ألي شخص آخر
يمكنه من خاللها إجراء عمليات تداول .ويتم تطبيق هذا القيد بغض النظر عن مكان معيشتك أو مكان معيشة
الشخص المتلقي للمعلومات .هذه القيود تنطبق عليك مثلما تنطبق على زوجتك وأوالدك القصر وعلى كل من
يعيش في منزلك أو تتحمل مسؤوليته من الناحية المالية.

ال ،فغير مسموح لك ،أو لزوجتك ،أو ألوالدك القُصَّر ،أو أي
شخص يعيش في منزلك أو تتحمل مسؤوليته من الناحية المالية
شراء هذه األسهم حتى أول يوم عمل بعد معرفة الجمهور
بالمعلومات التي لديك .ال يجوز لك الكشف عن أي معلومات
داخلية ألي شخص آخر يمكنه من خاللها إجراء عمليات تداول.

هذا ،وتؤخذ انتهاكات قانون األوراق المالية على محمل الجد .وتجدر اإلشارة إلى أن الوكاالت الحكومية
وأسواق المال تستطيع مراقبة األنشطة التجارية من خالل عمليات البحث المحوسبة عن السجالت .كما ننوه
إلى أنه قد تؤدي االنتهاكات المرتكبة إلى التعرض لعقوبات مدنية وجنائية كبيرة ضد الشركات واألفراد.
انظر سياسة الشركة رقم  604على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول معاملة المواد ،والمعلومات غير
المعروفة للعامة.

المعلومات المادية
المعلومات المادية تتضمن أي معلومات قد ينظر إليها المستثمر على أ ّنها من األهمية بمكان لتحديد ما إذا كان
سيقوم بشراء األوراق المالية ،أو بيعها ،أو االحتفاظ بها .وتشمل األمثلة النتائج المالية ،وعمليات الدمج الممكنة،
والتطورات المهمة (مثل نتائج التجارب السريرية ،والقرارات التنظيمية) ،والتغيرات الكبيرة في اتجاه
األعمال التجارية.
تتضمن النتائج المالية المعلومات المتعلقة باألرباح ربع السنوية للشركة .وبالتالي ،إذا كنت مشار ًكا بأي طريقة
في إعداد مواد إصدار األرباح ربع السنوية للشركة أو مراجعتها ،فمن المحتمل أن تكون بحوزتك معلومات مادية
ً
بداية من استالم أي من هذه المعلومات حتى أول يوم تداول بعد إصدار األرباح
خاصة ويجب االمتناع عن تداولها
ربع السنوية الذي تتعلق بها المعلومات.
أما المعلومات غير المادية بالنسبة لشركة  Pfizerفقد تكون مادية بالنسبة ألي شركة أخرى لها عالقة بها ،أو قد
يُنظر إليها على أن لها عالقة بها .كما ُتوصف المعلومات بأ ّنها غير معروفة للعامة حتى أول يوم عمل يتم بعده
الكشف عنها للجمهور .من أمثلة الكشف العلني الحفظ العام مع لجنة األوراق المالية والتحويل األمريكية ،والنشرات
الصحفية ،والمكالمات الجماعية مع المحلّلين التي تمت دعوة الجمهور إليها مُق ّدمًا.

31

شركتنا

أريد أن أعرف معايير استبعاد توظيف
المريض التي يستخدمها منافس في التجارب
السريرية .وهذه المعلومات ليست عامة.
هل يمكنني أن أ ّدعي أ ّنني أحد المرضى
المحتملين ،وأن أتصل بموقع البحث
وأطرح بعض األسئلة؟
ال ،فالتزييف هو عدم الكشف عن هويتك كأحد العاملين في
ك – وهي وسيلة غير
شركة  Pfizerأو انتحال صفة ال تخص 
أخالقية للوصول إلى معلومات سرية خاصة بالمنافسين .قبل
الدخول في أي بحث ميداني أساسي متعلق بجمع المعلومات
التنافسية ،يجب عليك التشاور مع قسم الشؤون القانونية أو إدارة
جمع المعلومات التنافسية للتأكيد على انتهاجك الستراتيجية
قانونية وأخالقية .كما يمكن لمهمة إدارة جمع المعلومات
التنافسية مساعدتك على تحديد الفرص البحثية المناسبة.

المعلومات التنافسية
في بيئة األعمال الحالية ،أصبحت لدينا فرص للحصول على كم كبير من المعلومات عن الشركات األخرى
ومنتجاتها وخدماتها ،ومنها ما هو غير عام.
إنك تتمتع بمطلق الحرية في جمع معلومات األعمال التجارية عن الشركات من مصادر عامة مثل مواقعها
على شبكة اإلنترنت ،والمقاالت المنشورة عنها ،ونشرات أسعارها ،وإعالناتها ،وكتيباتها التي تصدرها،
وكذلك من عروضها العامة ومحادثات العمالء عنها .كما يمكنك أيضًا التعاقد مع أحد الوكالء الخارجيين
لجمع المعلومات التنافسية ،ولكن فقط من خالل عملية االختيار والتعاقد التي تضطلع بها وظيفة إدارة جمع
المعلومات التنافسية بشركة .Pfizer
ال يجوز جمع المعلومات التجارية عن الشركات األخرى واستخدامها إال بطريقة أخالقية ،وبشكل ال يؤدي
إلى انتهاك أي من القوانين أو التزامات الخصوصية .أيضًا ،يجب أال تستخدم  -أو تطلب من أي طرف ثالث
استخدام  -وسائل غير قانونية أو غير أخالقية ،مثل التزييف أو السرقة أو الخداع أو الرشوة أو التجسس لجمع
مثل هذه المعلومات.
انظر سياسة الشركة رقم  121على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول جمع وإدارة ومراقبة
الذكاء التنافسي.
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قوانين مراقبة التجارة العالمية
نحن جميعًا مسؤولون عن االلتزام بقوانين مراقبة التجارية العالمية ( ،)GTCوالتي ُتوصف بأ ّنها معقدة وسريعة
التقلب بسبب تكيُّف الحكومات مع مستجدات المشكالت السياسية واألمنية.
ويمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين  GTCإلى فرض غرامات وعقوبات كبيرة ،سواء بالنسبة لشركة  Pfizerأو
ألي من األفراد المعنيّين.
العديد من األسواق ،التي تشمل المناطق داخل بلد معيّن ،أو المناطق ،أو المواقع التي تمتد عبر عدّة بلدان،
ُتطبّق قوانين تحكم استيراد ،أو تصدير ،أو نقل منتجات ،وعناصر ،وبرمجيات ،وتقنيات محددة ،فضالً عن
أداء خدمات معينة .وباإلضافة إلى ذلك ،تعمل العديد من قوانين  GTCعلى تقييد استثمارات شركة ،Pfizer
ومعامالتها ،وأبحاثها ،وأنشطتها التجارية مع بعض األسواق ،أو الكيانات ،أو األفراد.
يجب على محامي قسم الشؤون القانونية مراجعة جميع األنشطة التي تشمل أطرا ًفا مقيدة أو أسوا ًقا مقيدة.
فبعض األسواق تدعم الممارسات التجارية المقيدة أو المقاطعة ضد األسواق أو المجموعات األخرى .وهناك
قواعد ومتطلبات خاصة تتعامل مع إعداد التقارير والتصدي لهذه الممارسات والمقاطعات.
تتوفر معلومات إضافية عن األطراف المقيدة ومتطلبات مكافحة المقاطعة ،باإلضافة إلى قائمة باألسواق
المقيدة والتفاصيل المتعلقة بموضوعات  GTCاألخرى على الموقع  .gtc.pfizer.comويجب توجيه أي أسئلة أو
استفسارات حول  GTCإلى قسم الشؤون القانونية.
انظر سياسة الشركة رقم  206على  policysource.pfizer.comوقم بزيارة  gtc.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول
قوانين .GTC
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إنني أعمل على تجميع فريق من الزمالء
الدوليين للتعاون في بحوث اللقاحات .هل
تؤثر قوانين  GTCعلى هذا العمل؟
نعم ،يجب عليك أخذ قوانين  GTCبعين االعتبار قبل توفير إذن
الوصول ألحد المواطنين غير األمريكيين الستخدام تقنيات
أمريكية المنشأ ،بغض النظر عن موقع الحصول على إذن
الوصول هذا في العالم .وهذا هو الحال حتى عندما يتواجد
أحد العاملين بالشركة في الواليات المتحدة بموجب تأشيرة أو
تصريح عمل ،أو سواء كان في رحلة عمل قصيرة األجل .راجع
موقع  tc.pfizer.com gأو اتصل بقسم الشؤون القانونية لمزيد
من المعلومات.
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زمالؤنا
التزامنا
تلتزم شركة  Pfizerبمعاملة العاملين بالشركة والمتقدمين للعمل بها بكل نزاهة واحترام .ونحن نؤمن بالتعاون
والعمل الجماعي والثقة التي تساهم في خلق بيئة عمل إيجابية .ال يتم التساهل مع التصرفات العدائية،
والمضايقات ،والتصرفات االنتقامية .تهدف سياساتنا العالمية التي تحظر جميع أشكال السلوك غير المالئم إلى
خلق بيئة عمل تشجع على بيئة إيجابية ومثمرة.

سياستنا المناهضة لالنتقام
يُمنع منعًا با ًتا االنتقام من أي شخص يقوم بالتماس المشورة ،أو اإلفصاح عن المخاوف ،أو تقديم تقرير
عن سوء سلوك ،أو تقديم معلومات في أي تحقيق .وفي حال قيام أي فرد ،بغض النظر عن دوره في شركة
 ،Pfizerبممارسة أعمال انتقامية ضد أي شخص قام باإلبالغ عن أي مخاوف ،ستتخذ شركة  Pfizerإجراءاتها
بهذا الصدد  -حتى لو تبي َّن في التحقيق عدم وقوع أي انتهاك .ومع ذلك ،فإنّ تعمُّد تقديم تقرير كاذب يُعد انتها ًكا
خطيرً ا لسياسة الشركة والذي ستتصدى له الشركة وف ًقا لذلك.
إذا كنت تعتقد أ ّنه تم االنتقام منك أو من أي شخص آخر بسبب مشاركتكم في سلوك محمي ،يجب عليك
االتصال بقسم االمتثال أو الموارد البشرية.

تكافؤ فرص العمل
من ضمن سياسة الشركة تحقيق تكافؤ فرص العمل لكل المتقدمين للعمل أو الزمالء ومعاملة المتقدمين
للعمل لديها والزمالء دون النظر إلى سماتهم الشخصية مثل العرق ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو العقيدة،
أو الميول الجنسية ،أو النسب ،أو الدين ،أو الجنس ،أو التوجه الجنسي ،أو العمر ،أو الهوية الجنسية ،أو
التعبيرات القائمة على أساس الجنس ،أو األصل القومي ،أو الحالة االجتماعية ،أو الحمل ،أو الوالدة ،أو
الحاالت الطبية ذات الصلة ،أو المعلومات الوراثية ،أو الخدمة العسكرية ،أو الحالة المرضية (كما هو محدد
من قِبل القانون الساري) ،أو وجود إعاقة عقلية أو بدنية ،أو حالة كبر السن ،أو السمات األخرى التي تحميها
القوانين المعمول بها .باإلضافة إلى ذلك ،تحظر سياسة الشركة الترهيب ،والمضايقات ،وغيرها من السلوكيات
المسيئة في أماكن العمل.

النزاهة هي القوة
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النزاهة هي....القوة
ً
خاصة عندما
من المهم اإلفصاح عن مخاوفك
تواجه قرارات صعبة .إنّ أبوابنا المفتوحة
وسياساتنا المناهضة لالنتقام تساعد على حماية
الزمالء الذين يقومون باإلفصاح عن مخاوفهم.

يكون جميع المديرين مسؤولون عن ضمان االمتثال لسياسة تكافؤ الفرص الخاصة بشركة  Pfizerوسياسات
مكان العمل الداخلية المطبقة .ويتحمل المديرون مسؤولية التصرف واإلبالغ عن أي تمييز ،أو مضايقة ،أو
ترهيب في مكان العمل ،أو انتهاك لسياسة تكافؤ الفرص الخاصة بشركة  Pfizerينمو إلى عِ لمهم.
قم بزيارة  HR On Demandعلى  hrondemand.pfizer.ehr.comأو  policysource.pfizer.comللحصول على سياسات
الموارد البشرية في الشركة.

التوظيف حسب مشيئة صاحب العمل (عندما يكون معترف به قانوناً)
في الدول التي يُسمح فيها بذلك بموجب القانون ،وما لم يُتفق على غير ذلك خطيًا ،وخضوعًا للمتطلبات القانونية
المحلية؛ يتم توظيف كل موظف في شركة  Pfizerحسب رؤية رب العمل .والتوظيف حسب رؤية رب العمل يعني
عدم ضمان العمل ألي مدة معينة من الزمن ،وتحتفظ الشركة بحقها في إنهاء عمل أي فرد في أي وقت بسبب أو
بدون سبب وبدون سابق إنذار .ال يمكن ألي تمثيل شفهي يدلى به أ ٌ
ي من موظفي شركة  Pfizerفيما يتعلق باستمرار
عمله ،أن يُحدث تغييرً ا في هذه العالقة .تشاور مع قسم الشؤون القانونية أو الموارد البشرية إذا كان لديك أسئلة
حول ما إذا كان هذا ينطبق في الموقع الخاص بك.
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إ ّنني أعرف أنّ القانون يحظر التحرش
الجنسي على وجه التحديد في الواليات
المتحدة ،ولكن ماذا عن البلدان األخرى؟
يجب علينا جميعًا أن نعمل في بيئة يسودها االحترام فيما بيننا.
كما تنطبق سياسات شركة  Pfizerبشأن التمييز والمضايقات على
الصعيد العالمي .باإلضافة إلى ذلك ،يجب اتباع القوانين المحلية
المعمول بها في منطقتك .ويمكنك استشارة ممثل إدارة الموارد
البشرية المحلية إذا كنت غير متأكد من تماشي سلوك معين مع
بيئة تسودها الكرامة واالحترام .إذا كنت تعتقد أ ّنك أو أي شخص
آخر ربما تعرّ ضت للمضايقة ،أبلِغ عن ذلك من خالل أي قناة
من القنوات المحددة في سياسة الباب المفتوح.

التمييز والمضايقة والترهيب
تروّ ج شركة  Pfizerوتعي قيمة توفير بيئة عمل خالية من المضايقات ،سواء اللفظية منها أو الجسدية .وهذا
يشمل أي تعليقات غير مرغوب فيها أو إجراءات متعلقة بأمور مثل العرق ،أو اللون ،أو القومية ،أو العقيدة،
أو النسب ،أو الدين ،أو النوع ،أو التوجه الجنسي ،أو العمر ،أو الهوية الجنسية ،أو التعبيرات التي تقوم
على أساس األصل القومي ،أو الحالة االجتماعية ،أو الحمل ،أو الوالدة ،أو الحاالت الطبية ذات الصلة ،أو
المعلومات الوراثية ،أو الخدمة العسكرية ،أو الحالة المرضية (كما هو محدد من قِبل القانون المعمول به) ،أو
جود إعاقة عقلية أو بدنية ،أو حالة كبر السن ،أو الخصائص األخرى التي تحميها القوانين المعمول بها .تحظر
سياسة شركة  Pfizerأيضًا الترهيب ،أو المضايقة ،أو أي سلوك مسيء في مكان العمل .إذا كنت تعتقد أ ّنك أو
أي شخص آخر ربما تعرّ ضت للتمييز ،أو المضايقة ،أو الترهيب في مكان العمل ،يجب عليك إبالغ مديرك
بذلك .يمكنك أيضا ً االتصال بقسم الموارد البشرية أو قسم االمتثال.
ً
شرطا للتوظيف ،أو يُستخدم كأساس لقرارات التوظيف ،أو من
تنطبق هذه السياسة على السلوك الذي يُش ّكل
شأنه خلق حالة من الهلع ،أو العِداء ،أو التهكم في بيئة العمل ،أو الذي يتداخل بشكل غير معقول مع قدرة الفرد
وبشكل خاص ،وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي ،تحظر الشركة محاوالت التقرب الجنسية غير
على أداء عمله.
ٍ
المُرحّ ب بها أو طلبات الحصول على خدمات جنسية؛ أو السلوك اللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية؛
والتعليقات الهجومية ،أو النكات ،أو التلميحات ،أو اإليماءات ،أو السلوك الجنسي اآلخر.
يخضع الزمالء الذين ينخرطون في أعمال المضايقة ،أو التمييز ،أو غير ذلك من أشكال الترهيب أو اإلساءة
إلجراءات تصحيحية قد تشمل إنهاء التوظيف (خضوعًا للقانون المعمول به) .يتحمل المديرون المسؤولية عن
الحفاظ على بيئة عمل خالية من المضايقة ،والتمييز ،والترهيب .كما تلتزم شركة  Pfizerبتوفير بيئة خالية من
االنتقام .إذا تعرضت ألي تمييز ،أو مضايقة ،أو انتقام ،أو نما إلى علمك حدوث ذلك ،يمكنك اإلبالغ عن ذلك
باستخدام أي من القنوات المحددة في سياسة الباب المفتوح.
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زميلي في العمل يلقي بالنكات التي تتسم
بالعنصرية مما يجعلني أشعر بعدم االرتياح.
فماذا علي أن أفعل؟
ينبغي أن يعلم أن تلك النكات تخلق بيئة عمل سلبية .في البيئة
الحرة التي نعمل بها والتي تسمح بالتحدث مباشرة ،أنت حر
في التحدث بشكل مباشر مع زميلك في العمل إذا كنت مرتاحً ا
للقيام بذلك .وسوا ٌء قمت باالتصال مباشر ًة بزميلك في العمل
أم ال ،فيجب أن تبلغ ذلك إلى مديرك ،الذي يُتوقع منه أن يتخذ
إجراءات مناسبة .يمكنك أيضا ً االتصال بقسم الموارد البشرية أو
قسم االمتثال.

ً
ً
نيابة عن الشركة قد انتهك أو ينتهك قانو ًنا أو سياسة
زميل أو أي شخص آخر يعمل
إذا كنت تعتقد نسبيًا أنّ
 ،Pfizerأو يتصرف بطريقة غير أخالقية ،بما في ذلك المشاركة في مضايقة ،أو تمييز ،أو ترهيب ،أو
انتقام ،فإ ّنك تتحمل مسؤولية إبالغ هذه المعلومات إلى مديرك على الفور ،أو أي مدير آخر ،أو إدارة الموارد
البشرية ،أو قسم االمتثال ،أو قسم الشؤون القانونية باستخدام أي من القنوات العديدة المتاحة لإلفصاح عن
المخاوف .وإذا كانت لديك شكوك ،فمن األفضل أن تفصح لنا عن مخاوفك .تنتهج شركة  Pfizerسياسة الباب
المفتوح كما تتبع سياستي مناهضة االنتقام والسرية لحمايتك .يُمنع منعًا با ًتا ولن يتم التسامح في أي تصرف
لالنتقام من أي شخص يقوم بالتماس المشورة ،أو اإلفصاح عن المخاوف ،أو تقديم تقرير عن سوء سلوك،
أو تقديم معلومات في أي تحقيق .أنت مسؤول عن اإلفصاح عن المخاوف المتعلقة بالمخاطر بمجرد عِ لمك
بها .حين ُتفصح عن مخاوفك ،فإ ّنك تمنح اإلدارة فرصة لمعالجة المشاكل المحتملة وحماية الشركة
والزمالء ،والعامة.

سياسة الباب المفتوح
هذا ،وتشجع سياسة الباب المفتوح في الشركة العاملين
بالشركة على تقديم األفكار ،وطرح األسئلة ،واإلفصاح عن
المخاوف.
وعلى الرغم من أ ّننا نأمل أن تشعر بالراحة حيال مناقشة
أي مسألة مع مديركَّ ،إل أ ّنه قد تكون هناك أوقات قد تفضل
معالجة المشاكل مع األخرين ،بما في ذلك:
• مستوى اإلدارة األعلى التالي،
• رئيس وحدة التشغيل التي تعمل بها،
• أي مدير آخر في الشركة،
• إدارة الموارد البشرية،
• قسم الشؤون القانونية أو
• قسم االمتثال.
كما يتحمل جميع المديرين المسؤولية تجاه دعم هذه السياسة
من خالل المحافظة على "الباب المفتوح" أمام مرؤوسيهم
المباشرين والزمالء األخرين في الشركة الذين قد يحاولون
الوصول إليهم.
انظر سياسة الشركة رقم  702على policysource.pfizer.

 comلمزيد من المعلومات حول سياسة الباب المفتوح.
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أعتقد أنني قد أعاني من مشكلة تعاطي
المخدرات؛ فهل يمكن لشركة Pfizer
مساعدتي؟
تشجعك شركة  Pfizerعلى طلب المساعدة من خالل االتصال
بأخصائيي المشورة المتاحين من خالل تقديم برامج المساعدة
والدعم بشركة  .Pfizerففي حال طلبت المساعدة الطوعية في
مشكلة تعاطي المخدرات ،فقد تكون مؤهالً للحصول على إجازة
معتمدة (حسب مكان عملك) لمتابعة العالج وإعادة التأهيل أو
غيره من أشكال المساعدة.

تعاطي المخدرات
يمكن أن يُش ّكل تعاطي المخدرات مخاطر خطيرة على الصحة والسالمة في مكان العمل .إ ّننا ملتزمون بتحقيق
بيئة خالية من تعاطي المخدرات من أجل صحة العاملين بالشركة ورفاهيتهم ،ولصالح الشركة ككل.
ال تتميز سياسة شركة  Pfizerومبادئها التوجيهية الرسمية بالرأفة فحسب بل بالحزم أيضًا .هذا ،ويُحظر
استخدام الكحول وغيرها والعقاقير غير المشروعة الموصوفة منها أو غير الموصوفة ،بما يُش ّكل إساءة
استخدام لذلك ،في مكان العمل .ويشمل مكان العمل أي موضع يؤدي فيه أحد موظفي شركة  Pfizerأعمالها،
بغض النظر عن الوقت أو المكان.
وف ًقا للقوانين المحلية وممارسات شركة  ،Pfizerقد يتم إجراء اختبار المخدرات قبل التوظيف ويمكن اختبار
الزمالء إذا قاموا بسلوك غير عادي أو غريب بحيث يكون هناك اشتباه معقول في تعاطي المخدرات.
وباإلضافة إلى ذلك ،فحيثما يسمح القانون ،قد يكون يخضع الزمالء الختبارات إضافية ،بما في ذلك اختبار
غير معلن على أساس عشوائي.
قم بزيارة  HR On Demandعلى  hrondemand.pfizer.ehr.comأو policysource.pfizer.com

للحصول على سياسات الموارد البشرية في الشركة.
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مجتمعنا والجمهور
التزامنا
تلتزم شركة  Pfizerبالمشاركة بنشاط في المجتمعات التي نعمل بها وتعمل على تحسينها .كعضو في المجتمع
العالمي المتغير بسرعة اليوم ،نحن نسعى جاهدين للتكيف مع االحتياجات المتغيرة للمجتمع والمساهمة في
الصحة العامة والعافية لعالمنا .نحن نعمل على حماية البيئة والصحة والسالمة ألولئك الذين يعملون معنا.

اإلحسان بفعل الخير :مسؤولية الشركة
نحن ندرك في شركة  Pfizerأن مساعدة المجتمع يعود بالنفع علينا جميعاً .فهو يقوي شركتنا ويساعد على
تحقيق هدف األعمال الخاص بنا – وتقديم العالجات للناس مما يؤدي إلى تحسين جودة حياتهم إلى حد كبير.
نحن نسعى إلى تحسين أحوال الناس في جميع أنحاء العالم من خالل أعمالنا التجارية المسؤولة ،ومن خالل
االستثمارات االجتماعية المستديمة التي تهدف إلى تحسين فرص الحصول على األدوية والرعاية الصحية.
بالمشاركة مع المنظمات ،والحكومات ،والمؤسسات المختارة ،نحن نعمل على إيجاد حلول سيكون لها تأثير
دائم وذو جدوى على الصحة العالمية .استثماراتنا االجتماعية تشمل:
• زمالء وفرق الصحة العالمية والزمالء ،الذين ُتقدَّم لهم فرص تدريب قصيرة المدى مع المنظمات اإلنمائية
الدولية إلحداث تحسينات ذات جدوى ومنهجية في تقديم الخدمات الصحية؛
• المشاركة في تأسيس مبادرة تراكوما الدولية international Trachoma Initiative( ،)ITIوهي عبارة
عن شراكة بين القطاعيْن العام والخاص ،متخصصة في القضاء على السبب الرئيسي في العالم الذي يُسبّب
العمى الذي يُرجى شفاؤه؛
•  ،RxPathwaysالذي يربط بين المرضى المؤهلين في الواليات المتحدة ومجموعة من برامج المساعدة التي
ُتقدّم دعمًا تأمينيًا ،والمساعدة في الدفع واألدوية المجانية أو بأسعار مخفضة؛ و
• مؤسسة  *،Pfizerالتي تستخدم تمويل المنح واالستثمار لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في
المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم.
*مؤسسة  Pfizerهي مؤسسة خيرية أنشأتها شركة  Pfizer Inc.وهي كيان قانوني منفصل عن شركة  Pfizer Inc.ذات القيود
القانونية المميزة.

انظر التقرير السنوي لشركة  Pfizerأو قم بزيارة  www.pfizer.com/responsibilityلمزيد من المعلومات المتعلقة
بمسؤولية الشركات.

النزاهة هي المصداقية
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النزاهة هي...المصداقية
إ ّننا مسؤولون عن إظهار دمجنا للنزاهة وأعلى
المعايير األخالقية في كل ما نقوم به أمام جميع
أصحاب المصلحة .ويُعد هذا ضروريًا لمصداقيتنا
باعتبارنا شركة تخدم احتياجات المرضى
والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

حماية البيئة والصحة والسالمة
حماية البيئة والصحة والسالمة لزمالئنا ،والعاملين في الوحدات ،والزائرين ،والمجتمعات المحلية التي نعمل
فيها من أهم أولويات أعمالنا وهي جوهر القيم التي تنتهجها شركة  .Pfizerنحن ملتزمون بـ:
• ضمان االمتثال لجميع القوانين والمعايير الداخلية المطبقة الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة ()EHS؛
• التحسين المستمر ألدائنا في مجال البيئة والصحة والسالمة ()EHS؛
• فهم خصائص البيئة والصحة والسالمة ( )EHSلمنتجاتنا طوال دورة حياتها؛
• دعم البرامج لتحقيق األهداف العامة لالستدامة البيئية لشركة Pfizer؛
• اختيار مورّ ديها وشركائها التجاريين مع مراعاة قدرتهم على تشغيل عمليات آمنة ومسؤولة بيئياً؛
• تعليم ،وتدريب ،وتحفيز الزمالء على العمل بطريقة آمنة ،ومسؤولة بيئياً؛ و
•تشجيع االنفتاح والحوار على مسائل السالمة مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية ،ومخاطر االتصال،
واألداء ،والتقدم.
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يتحمل قادة وحدات وقسم األعمال في شركة  Pfizerمسؤولية ضمان حصول المديرين والمجاالت الوظيفية
على التوجيه والدعم (بما في ذلك توفير الموارد) للوفاء بمسؤولياتهم المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة (.)EHS
الزمالء والعاملون في الوحدات مسؤولون عن:
• الفهم واالمتثال لمتطلبات البيئة والصحة والسالمة ( )EHSالمنطبقة؛
•تقديم التقارير إلى مديريهم أو مسؤولي البيئة والصحة والسالمة ( )EHSالمتعلقة باإلصابات واألمراض أثناء
العمل ،وغيرها من القضايا التي يمكن أن تؤثر على البيئة أو الصحة أو السالمة؛
•اإلبالغ عن المخاوف المحتملة لعدم االمتثال لمديريهم ،أو لفريق البيئة والصحة والسالمة ( )EHSالمحلي،
أو باستخدام أي من طرق رفع التقارير األخرى المذكورة في دليل .Blue Book
انظر سياسة الشركة رقم  113على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول التزامنا بالبيئة والصحة
والسالمة؛ قم بزيارة  ehs.pfizer.comلمراجعة معايير البيئة والصحة والسالمة ( )EHSالتي تنتهجها شركة .Pfizer
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التحقيقات الحكومية :طلبات الحكومة غير الروتينية للمعلومات
ستتعاون شركة  Pfizerوالشركات التابعة لها مع جميع الجهات الحكومية فيما يتعلق بطلبات الحصول على
معلومات .إذا تم االتصال بك من قِبل أي سلطة حكومية( ،سواء في الواليات المتحدة أو أي بلد آخر) فيما
يتعلق بطلب غير روتيني للحصول على معلومات داخل مرافق  ،Pfizerأو في منزلك أو خالف ذلك ،يجب أن
تقوم على الفور بإخطار أحد أعضاء قسم الشؤون القانونية .مجموعة التقاضي الحكومية (داخل قسم الشؤون
القانونية) تحتاج أيضا ً لإلعالم .راجع إجراء الشركة رقم  602وأية سياسات أو إجراءات محلية لالطالع على
التفاصيل .وسوف يحدد قسم الشؤون القانونية المعلومات التي يجب تقديمها في كل حالة .وعلى الرغم من أنه
قد ال تمثل الشركة والعاملون لديها الهدف من هذا التحقيق ،إال أنه يمكن للطلبات غير الروتينية تعريض شركة
 Pfizerأو األفراد العاملين بها للمساءلة المدنية أو الجنائية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يُعد التفتيش الجسدي والمداهمات من قِبل السلطات الحكومية ،فضالً عن عمليات التفتيش
التنظيمية غير الروتينية والتي تؤدي إلى نتائج عكسية "حرجة" أو تحذيرات رسمية ،ضمن مسائل االمتثال
التي يمكن الرجوع إليها ( .)RCIيجب إخطار قسم االمتثال على الفور بكافة مشكالت االمتثال التي يمكن
الرجوع إليها.
انظر إجراء الشركة رقم  602على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول االستجابة لطلبات الحصول على
معلومات أو زيارة المرافق.
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مجتمعنا والجمهور

استفسارات وسائل اإلعالم والمحللين والمستثمرين والجمهور
اتصلت بي إحدى المراسِ الت الصحفية
سعيًا وراء بعض المعلومات األساسية عن
الشركة؛ فهل يمكنني الرد على تساؤالتها؟

تلتزم شركة  Pfizerبتقديم معلومات دقيقة وموثوق بها إلى وسائل اإلعالم والمحللين الماليين والمستثمرين
وغيرهم من أفراد الجمهور .ولسوف تتميز جميع اإلفصاحات العامة ،بما في ذلك التوقعات ،والنشرات
الصحفية ،والخطب وغيرها من وسائل االتصاالت ،بالصدق والدقة والتناسب ،فضالً عن تمثيل الحقائق.

ال .يجب إحالة األسئلة حتى البسيطة منها ،إلدارة عالقات
اإلعالم العالمية أل ّنه قد ال تتوافر لديك كل الحقائق ذات الصلة.
وحتى لو قمت بتوفير معلومات دقيقة ،فإن إصدارها في الوقت
الخطأ قد يتعارض مع خطط الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،قد
يتسبب اإلفصاح غير الم ّ
ُنظم في مشكالت بموجب قوانين
األوراق المالية إذا كانت هذه المعلومات المُفصَ ح عنها معلومات
مادية غير معروفة للعامة.

ال يحق َّإل لعالقات اإلعالم العالمية وعالقات المستثمرين اإلجابة عن األسئلة المطروحة من وسائل اإلعالم،
والمحلّلين الماليين ،والمستثمرين .ويشمل ذلك االستفسارات الرسمية وغير الرسمية للحصول على المعلومات،
سواء قدمت بصورة شخصية أو عبر الهاتف أو بصورة خطية ،أو باستخدام أي شكل من أشكال وسائل
اإلعالم االجتماعية .يجب إحالة األسئلة الواردة من وسائل اإلعالم ،والمحلّلين الماليين ،والمستثمرين على
النحو اآلتي:
•ينبغي إحالة جميع االستفسارات اإلعالمية إلى المكتب اإلعالمي لعالقات اإلعالم العالمية على الرقم
.+1-212-733-1226
•الستفسارات المحلّلين والمستثمرين ،يرجى االتصال بقسم عالقات المستثمرين على الرقم
.+1-212-733-2668
•الستفسارات المستثمرين المتعلقة بحوكمة الشركات والموضوعات ذات الصلة ،يرجى توجيه استفسارك إلى
.https://investors.pfizer.com/corporate-governance/contact-our-directors/default.aspx
يمكنك أي ً
ضا إحالة الراغبين في الحصول على المعلومات إلى المادة المتاحة على .www.pfizer.com
انظر سياسة الشركة رقم  604على  policysource.pfizer.comلمزيد من المعلومات حول معاملة المواد ،والمعلومات غير
المعروفة للعامة.

النشاط السياسي
بينما تشجع شركة  Pfizerالعاملين لديها على المشاركة في السياسة االنتخابية في تلك البلدان حيثما كان األمر
مناسبًا ،فيجب أن يتم مثل هذا النشاط بصورة صارمة وبشكل فردي وخاص ،وليس نيابة عن الشركة .وال
يجوز للعاملين بالشركة ممارسة النشاط السياسي الشخصي في وقت الشركة أو استخدام ممتلكات الشركة أو
مواردها الالزمة لهذا الغرض.
راجع إجراءات الشركة رقم 802أ و802ب على  policysource.pfizer.comللحصول على معلومات حول
المساهمات السياسية.
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سياسات الشركة وإجراءاتها
policysource.pfizer.com

قسم االمتثال

يُعتبر موجز سياسات  Pfizerبشأن قواعد سلوك األعمال ( )Blue Bookهو دليل  Pfizerلسياسات الشركة والمتطلبات
القانونية الخاصة بها ،والتي تحكم كيفية أداء العمل في جميع أنحاء العالم .وهذا الكتيب يمثل إشارة عامة لجميع
العاملين في كل مكان نعمل به .كما ال يصف جميع القوانين المعمول بها أو سياسات الشركة ،أو يعمل على إعطاء

corporate.compliance@pfizer.com

تفاصيل كاملة عن أي قانون بعينه أو سياسة فردية .تحتفظ شركة  Pfizerبحقها في تعديل/تنقيح/تغيير أي سياسة ،أو

 1-212-733-3026
+
( +1-917-464-7736الفاكس المؤمن)

إجراء ،أو شرط له عالقة بالعمل حسب تقديرها الوحيد في أي وقت ودون سابق إنذار ودون مراجعة .Blue Book
وال ُتش ّكل محتويات  Blue Bookبنود عقد العمل ،ويجب َّأل يُفهم من أي ممّا يرد هنا في هذه الوثيقة أ ّنه ي ّ
ُمثل ضماناً
ٍ

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA

خط المساعدة الهاتفية لمسائل االمتثال
pfizer.ethicspoint.com

قم بزيارة  helpline.pfizer.comللحصول على األرقام المحلية.

الستمرارية العمل؛ فالعمل في شركة  Pfizerيتم حسب رؤية رب العمل .وتجدر اإلشارة إلى أنّ  Blue Bookال يُعتد
به كوثيقة قانونية وال يُقصد منه سوى إعالم العاملين ليس َّإل .وتحل المعلومات الواردة في هذه الوثيقة محل كتيبات
 Blue Bookسالفة الطبع ،فضالً عن أ ّنه يمكن تغييرها أو إلغاؤها من طرف الشركة فقط في أي وقت ،كما أ ّنها غير
شاملة لكل شيء .هذا ،وتحل النسخة اإللكترونية من  ،Blue Bookوالتي يمكن االطالع عليها من خالل موقع االمتثال
( ،)integrity.pfizer.comمحل جميع النسخ المطبوعة األخرى ،ومن ضمنها هذا الكتيب  .Blue Bookوفي حال كانت

موقع قسم االمتثال

أي من المعلومات الواردة في  ،Blue Bookسواء كانت مطبوعة أو منشورة عبر اإلنترنت ،مختلفة عن سياسات

integrity.pfizer.com

تأسيس شركة  Pfizerأو إجراءاتها ،فينبغي االحتكام إلى وثائق السياسات واإلجراءات القانونية.

integrity.pfizer.com
) (دوليًا2019

