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شركتنا

منذ البداية، فإن الموّجه لحكاية MSD هو اإليمان بفعل الصواب. ووضع جورج ميرك هذا المبدأ التعريفي عام 1950 عندما قال "نحاول أال ننسى 
أبًدا أن الدواء لإلنسان". بينما نحن مستمرون في بناء إرثنا القوي من االبتكار في معاملنا لجلب عائد إيجابي مستدام الستثماراتنا، لن يتغير شيء 

واحد، أال وهو التزامنا الذي ال يتزعزع باألخالق والنزاهة.

وعلى الرغم من أننا نتحدث بلغات ونمثل ثقافات عديدة، إال أننا متحدون في الدافع وهو تقديم أدوية متطورة بأمانة ونزاهة. قيمنا ومعاييرنا هي ما 
يجعلنا MSD. حيث أنها تمثل أساس نجاحنا.

"نحاول أال ننسى أبداً أن الدواء 
لإلنسان. وليس بهدف الربح. إن 

األرباح تأتي بعد ذلك، وطالما 
وضعنا ذلك في ذاكرتنا، فلن نفشل 

أبًدا في إيضاح هذه الحقيقة."

— جورج دبليو ميرك، 1950
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رؤيتنا
تتمثل رؤية شركتنا في قدرتها على إحداث فرق في حياة الناس حول العالم من خالل كل ما هو مبتكر من 
أدوية، لقاحات ومنتجات للصحة الحيوانية. نحن ملتزمون بأن نكون شركة رائدة وكثيفة األبحاث في مجال 

الصيدالنية البيولوجية، وملتزمون أيضاً بتقديم االبتكارات والحلول الرائدة لمسائل اليوم والمستقبل.

مهمتنا
تتمثل رسالتنا في اكتشاف وتطوير وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة 

تنقذ وتحسن الحياة حول العالم.

ما نقوم به مهم

" خالل سعينا في ابتكار األدوية واللقاحات إلنقاذ 
الحياة وتحسينها فإن جوهرنا يتمثل في قيمنا 

ومعاييرنا. فهي أساسية لنجاحنا- اليوم ومستقبالً."
— كينث فرازير

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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المساهمون
يأتمننا مساهمونا على أموالهم التي حصلوا عليها بالعمل المضني. في 

المقابل يتوقعون إدارة مؤسسية جيدة ومعلومات أمينة ودقيقة مقدمة في 
الوقت المالئم عن األداء وكشف واضح عن كافة التقارير واالتصاالت 

العامة.

موردونا وموزعونا
دون ثقة، ستضعف العالقة التجارية وكأنها الصفقة األخيرة. نقدر موردينا 

ونعمل دائماً لمعاملتهم بأمانة وإنصاف واحترام. بالمقابل، نتوقع منهم 
مشاركة القيم والمعايير التي تتماشى مع قيمنا ومعاييرنا.

مجتمعاتنا والمجتمع
مجتمعاتنا هم جيراننا وهم يثقون بنا في أن نكون مواطنين مؤسسيين 

جيدين. نحن ندعم بفخر مجموعة من برامج االستدامة االجتماعية 
 والصحية والبيئية. نمتثل لكافة القوانين والقواعد واللوائح التي تُطبق 

على أعمالنا.

مرضانا وعمالؤنا
كل يوم، تلمس منتجاتنا حياة الناس. نرى ذلك بوصفه امتياًزا ونعمل 

دون كلل للوقوف على أكثر االحتياجات أهمية لعمالئنا ومرضانا. نكرس 
مواردنا لتلبية هذه االحتياجات وكسب ثقتهم كل يوم. 

موظفونا
خبرات موظفينا وخيالهم ومهاراتهم هي الدافع البتكارنا. بوصفنا صاحب 
العمل، نسعى إلنشاء بيئة عمل تلهم الثقة والمشاركة واالحترام لنتمكن من 

تحقيق طفرة كبيرة في التفكير واالبتكار.

نحن ملتزمون بتحقيق أفضل المكاسب ألصحاب 
المصالح لدينا — والطائفة العريضة من األشخاص 

والمجتمعات التي نلمس حياتهم بما نقوم به.

وأساليب قيامنا به مهمة أيًضا
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قيمنا ومعاييرنا توحدنا

األولوية للمرضى
كلنا مسؤولون عن تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. نسعى 

للنهوض بصحة وعافية البشر والحيوانات في جميع أنحاء العالم 
والسماح بحصول الجميع بدرجة أكبر على األدوية 

واللقاحات التي ننتجها. ال بد من تقييم كل ما نقوم به 
من أفعال من منطلق مسؤوليتنا تجاه من يستخدمون 

منتجاتنا أو يحتاجون إليها.

االبتكار والتميّز العلمي
نحن حريصون على تحقيق أعلى مستوى من 
االبتكار والتميّز العلمي. فأبحاثنا قوامها االلتزام 
بالنهوض بالحالة الصحية وتحسين نوعية الحياة. إننا 
نسعى جاهدين إلى تحديد االحتياجات الملحة للمرضى 
والعمالء من خالل االبتكار المستمر.

األخالقيات والنزاهة
إننا ملتزمون بتطبيق أعلى معايير األخالق والنزاهة. إننا مسؤولون 
أمام عمالئنا ومنافسينا والموزعين والموردين والمساهمين 
والمجتمعات التي نخدمها على مستوى العالم. ولن نسلك 
في سعينا إلى االضطالع بمسؤولياتنا طرقًا مهنيةً 
أو أخالقيةً مختصرةً. وال بد من أن تتّسم جميع 
معامالتنا مع جميع شرائح المجتمع بالنزاهة وأن 
تعكس هذه المعايير العالية.

احترام األفراد
تعتمد قدرتنا على تحقيق التميّز على نزاهة 

العاملين لدينا ومدى معرفتهم ومخيلتهم ومهارتهم 
وتنوعهم وسالمتهم وروح العمل الجماعي فيما 

بينهم. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا نعمل على تهيئة بيئة 
عمل قوامها االحترام المتبادل واالحتواء والمساءلة. إننا نُكافئ 

االلتزام واألداء ونلبي احتياجات موظفينا وأسرهم.

المعايير
سياساتنا التي ترشدنا

 تقودنا على طريق المبادئ الذي 
يجعلنا شركة جديرة بالثقة

 تمثّل قيمنا ومعاييرنا جوهر شخصيتنا كشركة.

 إنها األساس الذي يجعلنا شركة تستحق الثقة.
كما أنها ترشدنا في اتخاذ قراراتنا وأفعالنا.

قيمنا ومعاييرنا أساسية لنجاحنا.
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 تمثل سياساتنا المؤسسية معايير السلوك التي نتبعها حينما نتعامل 
 مع أصحاب المصالح. نستخدم تلك السياسات لتوجيه دفة القرارات 

التي نتخذها يوميًا.

 01  سالمة المريض
نحن نسعى إلى اكتساب ثقة العمالء والمرضى بسالمة منتجاتنا وفعاليتها.

 02  جودة منتجاتنا
منتجاتنا متاحة ومتوفرة عندما يحتاجها الناس وذات جودة يمكنهم الثقة بها.

 03  األبحاث
يتم توجيه أبحاثنا عن طريق االلتزام بالحفاظ على صحة اإلنسان والحيوان، 

وتعزيز جودة الحياة.

 04  مواجهة العمالء والتسويق والممارسات التجارية
نقدم معلومات دقيقة ومتوازنة عن منتجاتنا وال نشترك في أنشطة تفيد أو 

تؤثر على عمالئنا بشكل غير مناسب.

 05  منع الرشوة والفساد
ال نعد أو نقدم أو ندفع أو نطلب أو نقبل أي شيء ذا قيمة يؤثر تأثيًرا غير 

مالئم على القرارات أو األفعال فيما يخص أعمالنا.

 06  الشراء والعالقات مع الموردين
اعترافًا بالدور الهام الذي يلعبه موردونا في نجاحنا العام، نؤسس عالقات 

مع الموردين الذين يقدمون أفضل قيمة إجمالية والذين يشاركوننا في التزامنا 
بالجودة والسعر والتسليم والخدمة والتنوع والسمعة وممارسات السلوك 

المهني األخالقي.

 07  مكافحة االحتكار والمنافسة العادلة
ننافس بقوة ولكن بإنصاف لتعزيز األسواق المفتوحة واختيارات العمالء 

القائمة على مزايا منتجاتنا وخدماتنا وسمعتنا في األمانة والمعاملة العادلة.

 08  سياسة التجارة العالمية
نعمل بمسؤولية لنقل منتجاتنا وخدماتنا عبر الحدود مع االمتثال للوائح 

التجارة المحلية والدولية التي تحكم عملياتنا.

 09  النزاهة المالية
بوصفنا مديرين مسؤولين، نؤمن بأن الشفافية والنزاهة المالية بالغة األهمية 
لحماية أصولنا وضمان مهمتنا ونجاحنا المستقبلي وتعزيز الثقة مع أصحاب 

المصالح لدينا.

 10  تعارض المصالح
نتعرف ونكشف عن المواقف التي من شأنها أن تؤثر سلباً على حكمتنا 
التجارية أو تؤثر تأثيراً غير مالئم على أعمالنا ونطبق، عند االقتضاء، 

ضوابط للحد من الخطر.

 11  تجارة المطلعين على األسرار
ال نقوم بإجراءات تقوض ثقة المستثمر مثل مشاركة معلومات داخلية تخص 

)MSD( وشركائها التجاريين، أو مشاركة "نصائح" يمكن أن تؤثر تأثيراً 
غير عادل على القرارات االستثمارية.

MSD 12  كشف المعلومات عن 
نلتزم باالنفتاح وتوفير الشفافية المناسبة عن طريقة عملنا بحيث نحتفظ بثقة 

وطمأنة أصحاب المصالح في شركتنا.

 13  إدارة المعلومات وحمايتها
نحمي ونطبق أعلى المعايير األخالقية من أجل الجمع الصحيح للمعلومات 

الخاصة بشركتنا واستخدامها وإدارتها وحمايتها؛ فضالً عن المعلومات التي 
يأتمننا عليها اآلخرين.

 14  احترام الصحة والسالمة البيئية
نلتزم بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفينا، والحد من األثر 

البيئي لعملياتنا، ومشاركة الموردين الذين يشاركوننا في التزامنا بالسالمة 
والمحافظة على البيئة.

 15  اإلبالغ عن سوء السلوك والرد عليه
نمكن الشركة من التعامل مع سوء السلوك المحتمل وحماية سمعتها من 

خالل اإلفصاح عندما نرى أو نشك في شيء غير صحيح ولن نتسامح عند 
االنتقام من أي شخص يثير أمراً مقلقاً أو يقدم معلومات في إطار التحقيق.

 16  إدارة المواد الخاضعة للرقابة
ندعم استخدام المواد الخاضعة للرقابة ألغراض طبية وعملية وتجارية مع 

تطبيق نظام مغلق للتوزيع يضمن الضوابط المناسبة فيما يتصل بالحيازة 
والتصنيع والنقل والتخزين واالستخدام والتوزيع والتخلص منها.

 17  الموارد البشرية العالمية
نعزز ثقافة االحترام المتبادل والكرامة والنزاهة حيث نجذب ونطور 

الموظفين ذوي المواهب العالية الذين يتميزوا بالمشاركة والتنوع والذين 
اكتسبوا القدرة على تقديم أداء ممتاز.

 18  رعاية الحيوانات واستخدامها
نتعامل مع كافة الحيوانات برحمة ونستخدمها في األبحاث فقط عندما ال 

يتوفر بديل صالح علميًا.

 19  المساهمات الخيرية والعمل التطوعي
نحن وكالء للتغيير اإليجابي في تحسين الرعاية الصحية العالمية ونعزز 

التعليم ونتناول المشكالت االجتماعية الهامة من خالل المساهمات الخيرية 
ودعم العمل التطوعي للموظفين.

سياساتنا



7 مدونة قواعد السلوك  |    قيمنا ومعاييرنا 

تتناول قيمنا ومعاييرنا وسياساتنا الكثير من األنواع الشائعة من المواقف في مكان العمل. ولكن ال يمكن أن تتناول كل ظرف 
محتمل أو أن تمثل بديالً عن ممارسة الحكم الجيد.

عبر عن رأيك بصراحة وعالنية
حافظ على السمعة التي اكتسبناها كشركة تعمل بنزاهة وقم باإلبالغ 

عن أي سلوك قد يهدد سمعتنا.

إذا الحظت أو كنت تشك في قيام أحد الموظفين بنشاط غير مناسب، 
موارد  أو  مديرك  مع  فتحدث  قانوني،  غير  أو  أخالقي،  غير  أو 
الشؤون  أو  االمتثال،  إدارة  المثال  سبيل  )على  األخرى  شركتنا 
القانونية، أو الموارد البشرية( أو عبّر عن رأيك بصراحة على 
لمعالجة  بذلك  يسمح  القانون  كان  متى   msdethics.com

أسئلتك ومخاوفك بشكل سري دون الخوف من التعرض لالنتقام.

عند مواجهة تحٍد فإن هذه األسئلة من 
شأنها مساعدتك على تقرير ما ينبغي 

عليك القيام به.

القرارات القائمة على القيم

هل يمكن أن يُضر سلوكي أو قراري بأي أحد أو أي شيء؟

هل سوف يخل سلوكي بثقة العمالء أوالمرضى 
أوالمساهمين أوأصحاب المصالح األخرين؟

هل أنا مستعد لتتم مساءلتي عن هذا القرار أو اإلجراء في 
حالة ظهوره في اإلعالم؟

 هل أنا متيقن من أن إجرائي المقترح يتسق مع 
 سياسات شركتنا نًصا وروًحا فضاًل عن القوانين واللوائح 

المعمول بها؟

اسأل نفسك...

http://msdethics.com


ما نقوم به مهم
إنقاذ الحياة وتحسين  مستواها

وأساليب قيامنا به مهمة أيًضا
أخالقيات ونزاهة في العمل ال حياد عنها
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