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 2022ینایر 

إننا نعتمد على خبرتنا في عالج بعض األمراض األكثر صعوبة ونعتمد على فھمنا لرحلة   ، المریض ھو محور كل ما نقوم بھ. AbbVieفي شركة  

  إننا نبتكر المنتجات والتقنیات التي تقود عجلة تقدم الطب التجمیلي. نتائج أفضل. المریض لتحدید فرص تحقیق 

فنحن ننظر إلى موردینا على أنھم شركاء لنا في تلبیة التزامنا بإحداث تأثیر ملحوظ   إن التزامنا تجاه المرضى یمتد لیشمل كل جانب من جوانب عملنا. 

 فقًا لذلك. على حیاة المرضى، ونتوقع منھم أن یتصرفوا و

وإننا في الواقع نفتخر بالعالقات   وكما أننا نُلزم أنفسنا بامتثال أعلى المعاییر األخالقیة ومعاییر االمتثال، فإننا نتوقع األمر نفسھ من كل مورد من موردینا.

لممارسات النزیھة والنزاھة والسالمة واالستدامة  القویة التي نقیمھا مع موردینا ونفتخر كذلك بمشاركتھم لنا في تركیزنا على األخالقیات واالمتثال وا

   والجودة. 

  یُعتبر موافقةً منكم على اتباع كل مبادئھا وإرشاداتھا وتوقعاتھا. AbbVieإن توقیعكم على مدونة قواعد السلوك لموردي شركة 

 شكًرا لكم على التزامكم تجاه ھذا العمل المھم. 

 مع أطیب تحیاتنا، 

 

  ت، حاصلة على الدكتوراه،  جیرھار -أزیتا ساالكي

 نائب الرئیس التنفیذي لشؤون العملیات 



  AbbVie  |3مدونة قواعد السلوك لموردي شركة 

 

 مقدمة  

وكذلك موردوھا    AbbVieففي كل یوم، تتخذ شركة   .AbbVieجزًءا ال یتجزأ من إجمالي النجاحات التي حققتھا شركة    AbbVieیُعتبر موردو شركة  

  على تقدیم منتجات رعایة صحیة عالیة الجودة لعمالئھا. AbbVieقرارات تؤثر على قدرة شركة 

 

والحفاظ على    AbbVieالمبادئ واإلرشادات والتوقعات المتعلقة بإقامة عالقة عمل مع شركة    AbbVieوتوثق مدونة قواعد السلوك لموردي شركة  

تعمل وفقًا لمعاییر األجھزة الدوائیة والطبیة التي وضعتھا اللوائح الفیدرالیة ولوائح الوالیة ولوائح الصناعة، وتلتزم    AbbVieإن شركة   تلك العالقة. 

ونظًرا ألن   ردین الذین یشاركونھا تفانیھا في تقدیم منتجات عالیة الجودة وتنفیذ أعمالھا على نحو قانوني وأخالقي.الشركة بإقامة عالقات عمل مع المو

 موردینا یُعتبرون امتداًدا ألعمالنا، فإننا نتوقع نفس تلك التوقعات منھم أیًضا. 

 

أن ھذه المبادئ    AbbVieفي حین تعتقد شركة   بادئ وتطبیقھا عالمیًا.االختالفات الثقافیة والتحدیات المرتبطة بتفسیر ھذه الم  AbbVieتدرك شركة  

لمختلف المجتمعات  عالمیة، إال أننا ندرك أن طرق تحقیق تلك التوقعات قد تكون مختلفة، ولكن یجب أن تكون متسقة مع القوانین والقیم والتوقعات الثقافیة  

  حول العالم. 

 

یتحمل موردو   الحفاظ على نظام إدارة جودة یضمن توافق منتجاتھم وخدماتھم مع المتطلبات المحددة.مسؤولیة    AbbVieیتحمل جمیع موردي شركة  

   المسؤولیة الكاملة عن جودة منتجاتھم/خدماتھم وسالمة وأمن سلسلة التورید الخاصة بھم.  AbbVieشركة 

 

 AbbVieوص علیھا في مدونة قواعد السلوك لموردي شركة  فھم المبادئ واإلرشادات والتوقعات المنص  AbbVieونتوقع من جمیع موردي شركة  

كما نشجع الموردین بشدة   . AbbVieونشجع الموردین بشدة في حالة وجود أي أسئلة لدیھم على االتصال بممثل المشتریات لدى شركة   واالمتثال لھا.

بإدارة المشتریات والموردین في شركة   تتعلق بمدى مالءمة أي نشاط من األنشطة.   AbbVieعلى االتصال  ویمكن   في حالة كانت ھناك أي أسئلة 

  لمعمول بھا.ا AbbVieأن یقدموا نظرة عامة وإرشادات إضافیة حول سیاسات شركة  AbbVieلموظفي إدارة المشتریات والموردین في شركة 

 

 AbbVieفي حال علمت شركة   الماثلة.   AbbVieبالحق في التحقق من امتثال المورد لمدونة قواعد السلوك لموردي شركة    AbbVieوتحتفظ شركة  

ذ إجراء  تحتفظ بالحق في طلب اتخا  AbbVieالماثلة، فإن شركة    AbbVieبأي أعمال أو أحوال ال تتوافق مع مدونة قواعد السلوك لموردي شركة  

  تصحیحي. 

 

برنامًجا لمراقبة المسؤولیة االجتماعیة للموردین، ویتضمن ھذا البرنامج إجراء استبیانات وتدقیقات اللتزام الموردین بمدونة    AbbVieوضعت شركة  

شركة   لموردي  السلوك  على .AbbVieقواعد  التواصل  یُرجى  البرنامج،  ھذا  بخصوص  إضافیة  معلومات  إلى  بحاجة  كنتم  اإللكتروني   إذا  البرید 

SupplierSustainability@abbvie.com .  

 

  

  

mailto:SupplierSustainability@abbvie.com
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 المبادئ األخالقیة  

من الموردین االمتثال لجمیع    AbbVieوتتوقع شركة   یجب على الموردین مزاولة أعمالھم على نحو یتوافق مع المبادئ األخالقیة وأن یتصرفوا بنزاھة.

  المتطلبات القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باألخالقیات، بما في ذلك:

 

 تضارب المصالح . 1

یحدث تضارب المصالح حینما تكون ھناك مصلحة تنافسیة قد تتداخل مع قدرتنا على اتخاذ قرار موضوعي والتصرف بما یحقق المصلحة الفُضلى  

، وكذلك موردیھا، التحلي بالتقدیر السلیم لألمور، وأن یتجنبوا المواقف التي یمكن أن تؤدي إلى حدوث  AbbVieیُتوقع من شركة   .AbbVieلشركة  

 . AbbVieارب، أو حتى التي یبدو ظاھرھا أنھا تنطوي على تضارب في المصالح، بما قد یقوض الثقة التي تحظى بھا شركة تض

 

أي مصلحة تنافسیة قد تتداخل مع قدرتھم على اتخاذ قرارات موضوعیة من أجل    AbbVieیجب أال یكون للموردین الذین یزاولون أعماالً مع شركة  

 ونتوقع منكم التقدیر السلیم لألمور وتجنب أي مظھر من مظاھر تضارب المصالح.  .AbbVieى لشركة تحقیق المصلحة الفُضل

 

 على الفور في حالة وجود تضارب محتمل أو فعلي في المصالح.  AbbVieیجب على جمیع الموردین إخطار شركة 

 

  نزاھة األعمال والمنافسة العادلة  . 2

وال یجوز للموردین دفع أو قبول   بتنافسیة وبما یتوافق تماًما مع جمیع القوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا. یجب على الموردین مزاولة األعمال  

یجب على الموردین تطبیق الممارسات التجاریة   رشاوى أو المشاركة في أي إغراءات أخرى غیر قانونیة في األعمال التجاریة أو العالقات الحكومیة.

  ك توخي الدقة واألمانة في أي أعمال إعالنیة.النزیھة بما في ذل

 

، بما في ذلك المفاھیم التالیة المتعلقة بالتعامالت AbbVieیجب إبالغ الموردین باألحكام المعمول بھا في مدونة قواعد السلوك المھني الخاصة بشركة  

  :AbbVieمع موظفي 

 

  رھم ممن یزاولون أعماالً مع شركة  یجب على الموظفین التعامل مع جمیع الموردین والعمالء وغیAbbVie    على نحو یتسم بالنزاھة التامة

  والموضوعیة دون أي مصلحة أو تفضیل یستند إلى اعتبارات مالیة شخصیة أو عالقات شخصیة. 

   قروض أو ترفیھ أو  ال یجوز للموظفین (سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر) قبول أو تقدیم ھدایا أو خصومات ضارة أو مدفوعات أو رسوم أو

  خدمات من أي شخص أو شركة بما قد یؤثر على قرارات الشراء أو یظھر معھ أنھ یؤثر علیھا. 

   ال یجوز ألي موظف مزاولة أعمال تجاریة نیابة عن شركةAbbVie    مع قریب لھ، أو امتالك أي حصة مالیة في شركة أحد الموردین بحیث

ووفقًا لسیاسات   أو من لدیھ القدرة على ذلك التأثیر.  AbbVieى عالقة المورد مع شركة  بمظھر المؤثر عل  AbbVieیظھر موظف شركة  

  ، یجب اإلفصاح عن تلك العالقات.AbbVieشركة 

   ال یجوز ألي موظف أن یمنح إذنًا باستخدام اسم شركةAbbVie    أو شعارھا أو كلیھما دون الحصول على إذٍن بذلك من قسم العالقات العامة

  . AbbVieبشركة 

 

ووكالئھا (منھم على سبیل المثال: المستشارین، وفرق المبیعات المتعاقدة مع الشركة، والمتحدثین،    AbbVieیجب على العاملین المتعاقدین مع شركة  

  .AbbVieبشركة  والموزعین، والباحثین السریریین، وما إلى ذلك) االمتثال أیًضا لألحكام المعمول بھا في مدونة قواعد السلوك المھني الخاصة

 

إلى إدارة    AbbVieوموردیھا اإلبالغ عن أي انتھاكات فعلیة أو محتملة لمدونة قواعد السلوك لموردي شركة    AbbVieیُتوقع من موظفي شركة  

، سواًء كان ذلك اإلبالغ مباشًرا أو كان عبر الخط الساخن لألخالقیات  AbbVieالمشتریات والموردین أو مكتب األخالقیات واالمتثال لدى شركة  

  ). 0462-254-800-1واالمتثال (

 

ل  AbbVieستحقق شركة   السلوك  قواعد  بشأن مدونة  اإلبالغ عنھا  یتم  انتھاكات  أي  في  الفور  الشركة من  AbbVieموردي شركة  على  وتتوقع   ،

  الخطوات الالزمة لمعالجة المشكلة.   AbbVieإذا كان ینبغي اتخاذ إجراءات تصحیحیة، فسوف تحدد شركة   الموظفین والموردین التعاون في التحقیق.
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  تحدید المخاوف . 3

دون أن یواجھوا أي تھدید باالنتقام أو   AbbVieیجب تشجیع الموردین على اإلبالغ عن مخاوفھم أو عن أي أنشطة غیر قانونیة في عالقتھم مع شركة 

  تلك المخاوف وتتعامل معھا دون تأخیر.  AbbVieوستراجع شركة  التخویف أو المضایقة. 

 

  الرفق بالحیوان . 4

ویجب التعامل مع الحیوانات   الحیوانات في أي اختبارات أو إجراءات إال بعد استكشاف جمیع الطرق البدیلة بالكامل ورفضھا.یجب أال یتم استخدام  

كما یجب أال یتم إجراء اختبارات على الحیوانات إال بعد النظر في طرق االختبارات األخرى التي   معاملة إنسانیة، مع تقلیل تعریضھا ألي ألم أو إجھاد.

وانات التي یتم  تُستخدم فیھا الحیوانات بما یقلل من عدد الحیوانات المستخدمة، أو بعد تنقیح تلك اإلجراءات بحیث یتم تقلیل اإلجھاد الواقع على الحی ال  

  وینبغي استخدام البدائل عندما تكون صالحة علمیًا ومقبولة لدى الجھات التنظیمیة.  إجراء االختبارات علیھا.

 

)، و/أو  AAALACلمختبرات الُمتعاقد معھا والمختبرات المتعاونة معتمدة من الجمعیة الدولیة لتقییم واعتماد رعایة حیوانات المختبر (یجب أن تكون ا

وأن یوافق علیھ مسؤول رعایة الحیوانات    AbbVieیجب تقییم برنامج العنایة بحیوانات المختبر واستخدامھا من جانب الموظفین البیطریین لدى شركة  

  ، وذلك قبل بدء العمل، ثم الحقًا بشكل دوري. AbbVieلدى شركة 

 

 التعامل مع المعلومات السریة  . 5

 السریة أو اإلفصاح عنھا إال بعد الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من الشركة ولصالحھا.   AbbVieال یجوز للموردین استخدام معلومات شركة  

یجب دائًما   السریة أو اإلفصاح عنھا بأي صورة أخرى ألي منافس أو مورد آخر.  AbbVieوعلى وجھ الخصوص، ال یجوز للموردین تبادل معلومات  

وتشمل المعلومات   على أنھا سریة للغایة، ما لم تكن تلك المعلومات متاحة للعامة.   AbbVieكة  التعامل مع أي معلومات أو بیانات تتعلق بأعمال شر

  السریة، على سبیل المثال ال الحصر:

 

 مواصفات وشروط شراء المواد  

  طلبات عروض األسعار  

  كشوفات التكلفة  

  معلومات األرباح  

 معلومات األصول  

 أسماء الموردین  

 التسعیر  

 لشراء استراتیجیات ا  

 تفاصیل جھات االتصال  

  بیانات البحث والتطویر  

  خطط التسویق و/أو المبیعات  

 المعلومات الخاصة بالشؤون المالیة/المبیعات/التسویق  

  اإلجراءات/الصیغ التشغیلیة والدرایة الفنیة األخرى التي تُعتبر مملوكة لشركةAbbVie ولم یتم اإلفصاح عنھا بعد للجمھور  

  الملكیة الفكریة لشركةAbbVie 

 برامج الكمبیوتر  

 المعلومات الشخصیة المتعلقة بالموظفین والمسؤولین والمدیرین  

 جداول األجور والرواتب  

  اسم شركةAbbVie أو شعارھا  

 

من الموردین تأكید ھذه االلتزامات من خالل إبرام اتفاقیات سریة بشأن أي من المعلومات السریة المذكورة سابقًا وضمان حمایة    AbbVieتطلب شركة  

  حقوق الخصوصیة للشركة وللعامل وللمریض.
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  خصوصیة البیانات وحمایتھا . 6

د للبیانات الشخصیة یجب أن تكون وفق جمیع القوانین المعمول بھا واالتفاقیة الساریة الُمبرمة بین شركة   والمورد بناًء   AbbVieأي معالجة من الموّرِ

   على تقییم تصنیف البیانات الشخصیة الُمعالجة من جانب المورد.

 

 معالجة البیانات الشخصیة، ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر:  بشأن AbbVieیتعاون المورد تعاونًا كامالً وفوریًا مع شركة 

 

 توفیر معلومات كافیة لتقییمات تصنیف البیانات 

  استكمال أي استبیانات وتقییمات مطلوبة بشأن خصوصیة و/أو سالمة المورد الخارجي 

   تقییمات أثر النقل الضروري عبر الحدود تنفیذ أي تدابیر إضافیة لنقل البیانات الشخصیة عبر الحدود أو استكمال 

 

د ببرنامج أمان موثق یحتوي على تدابیر إداریة وفنیة ومادیة معقولة تتوافق مع القوانین ومعاییر الصناعة المتعلقة بأنش طة األعمال التجاریة  یحتفظ الموّرِ

د. ألمن البیانات الواردة في االتفاقیة الُمبرمة    AbbVieمتطلبات شركة    ویجب على المورد حمایة البیانات الشخصیة حسبما یكون مطلوبًا بموجب للموّرِ

  والمورد. AbbVieبین شركة 

 

  أسالیب المبیعات . 7

  ویُحظر تماًما استخدام أسالیب المبیعات التالیة: .AbbVieنتوقع أن یتوخى الموردون الصدق واألمانة في تعاملھم مع شركة 

 

  التحایل على قنوات  - الترویج غیر المباشر للسلعAbbVie .المناسبة إلقناع شخٍص بشراء منتج أو خدمة معینة  

   تقدیم التزامات عن علم إلى شركة    –إعطاء أوقات تنفیذ غیر دقیقةAbbVie    بأوقات تنفیذ ال یمكن تحقیقھا، وذلك في محاولة للحصول على

  أعمال تجاریة.

  تقدیم التزامات بتوفیر منتج أو خدمة دون امتالك القدرة على الوفاء بااللتزام. - زام بما یتجاوز القدرة اإلفراط في االلت  

   طلب الحصول على معلومات بشأن منتج أحد المنافسین أو أسعاره أو شروطھ أو توزیعھ أو أي   -طلب الحصول على معلوماٍت عن المنافسین

  جزء آخر من أعمالھ.

  د قیمتھا عن القیمة االسمیة. تقدیم ھدایا تزی  

  تقدیم ھیاكل تسعیر أقل تفضیالً لشركةAbbVie  .إذا كان المورد ھو المصدر الوحید للسلع أو الخدمات المقدمة  

  مطالبة شركةAbbVie .بقبول عرض بعد تاریخ اإلغالق  

 

  برامج التجار الموثوق بھم . 8

الشراكات التعاونیة بین الحكومات والشركات بھدف تأمین سلسلة التورید العالمیة وتسھیل التجارة  برامج التجار الموثوق بھم ھي برامج طوعیة تعزز  

في العدید من البرامج التي تقدمھا الھیئات الجمركیة، بما في ذلك برنامج الشراكة الجمركیة    AbbVieتشارك شركة   المشروعة منخفضة المخاطر.

 ). AEO) وبرامج المشغل االقتصادي المعتمد من االتحاد األوروبي ( PiP) وشركاء كندا في الحمایة (CTPATوالتجاریة األمریكیة ضد اإلرھاب ( 

یؤدي   المتطلبات. وقد ُوضعت تلك البرامج لزیادة مستویات الفائدة المختلفة العائدة على المشاركین بناًء على نضج أمن سلسلة التورید الخاصة بھم مقابل  

 یة بین الحكومة والشركات تعزز األمن المحلي واإلقلیمي والعالمي عبر سلسلة التورید. ذلك إلى تطویر عالقة تعاون 

 

تتحقق من صحة سیاسات وممارسات موردینا لضمان الحفاظ على أعلى مستویات    AbbVieولالمتثال لمتطلبات برنامج التجار الموثوق بھم، فإن شركة  

في الوالیات المتحدة    AbbVieعلى سبیل المثال، سیُطلب من جمیع الموردین االستراتیجیین الذین یشحنون المنتجات إلى مواقع شركة   المعاییر األمنیة.

  فاھم وإما طلب استكمال اتخاذ إجراءات تصحیحیة.على أن تكون نتیجتھ إما توقیع مذكرة ت  استكمال تقییم،

 

 

 إجراءات زیارة الموردین  . 9

اتباع اإلجراءات التالیة عند منحھم حق الدخول إلى    AbbVieویجب على جمیع موردي شركة   محدود.   AbbVieدخول الموردین إلى مرافق شركة 
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  :AbbVieمرافق 

 

  بشكل صحیحینبغي تسجیل الموردین 

o   للمواقع العالمیة خارج مقاطعة لیك، یتعین على جمیع الموردین التسجیل لدى موظف االستقبال أو أمن الموقع للدخول إلى المنشأة.بالنسبة 

o بالنسبة لمقاطعة لیك، قم بالتسجیل عبر موقع تسجیل الزائرین  

 http://eadvanceabv.oneabbott.com/Disclaimer.aspx(، مباني جیھ ABV1شمال شیكاغو،  •

 )/https://abbottparkvisitor.abbott.com(أبوت بارك   •

o  شارة الدخول 

   ولكنھا لن تتیح لھم الدخول إلى المباني أو المناطق المحظور دخولھا سیتم إصدار شارة مؤقتة للموردین/الزوار تسمح لھم بالدخول إلى الموقع

 . AbbVieكما یجب أن یرافق الموردین طوال الوقت أحد موظفي شركة  ویجب أن یرافق المورد/الزائر راعي المورد/الزائر.  أو البوابات.

  ال یجوز للموردین أبًدا شغل مكتب أو حجرة تخص أحد موظفيAbbVie  الھویة المناسبة الصادرة عن شركة دون إظھارAbbVie.  

  یجب على الموردین، عند مغادرة منشآت شركةAbbVie .ترك شارات الزوار الخاصة بھم لدى موظف االستقبال ، 

  یكون المضیف/الراعي التابع لشركةAbbVie  .مسؤوالً عن الموردین أثناء وجودھم في الموقع 

 

 العمالة  

من الموردین االمتثال لجمیع المتطلبات القانونیة    AbbVieتتوقع شركة   بالتعامل العادل مع موظفیھم وأن یعاملوھم بكرامة واحترام.یلتزم الموردون  

  والتنظیمیة المتعلقة بالمعاملة العادلة والمنصفة للموظفین، بما في ذلك: 

 

  حریة اختیار العمل  . 1

  القسریة أو االستعباد أو السخرة أو عمالة السجون القسریة أو االتجار بالبشر.ال یجوز للموردین استخدام العمالة 

 

  عمالة األطفال والعّمال الصغار  . 2

عاًما إال في األعمال غیر الخطیرة، وعندما   18یجب أال یتم توظیف العّمال الصغار الذین تقل أعمارھم عن   ال یجوز للموردین استخدام عمالة األطفال.

ینبغي االحتفاظ بملفات الموظفین مع بیانات  الصغار یتجاوزون السن القانوني للتوظیف في الدولة أو السن المحدد إلكمال التعلیم اإللزامي.  یكون العمال

  كافیة للتحقق من أعمار الموظفین.

 

  عدم التمییز . 3

نتسامح مع المضایقة أو التمییز ألسباب مثل العرق أو اللون أو   ال نتغاضى وال یجب على الموردین توفیر بیئة عمل لدیھم خالیة من المضایقة والتمییز.

 AbbVieوتتوقع شركة   العمر أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو اإلثنیة أو اإلعاقة أو الدین أو االنتماء السیاسي أو العضویة النقابیة أو الحالة االجتماعیة. 

وااللتزام بقیمة التنوع في وجھات النظر والثقافة الشاملة ومعاملة جمیع الموظفین بكرامة  من الموردین أن یشاركوھا التزامھا بتكافؤ فرص التوظیف  

  واحترام. 

 

  المعاملة العادلة . 4

ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، أي تحرش جنسي أو اعتداء   یجب على الموردین توفیر بیئة عمل خالیة من المعاملة القاسیة وغیر اإلنسانیة.

  جنسي أو عقاب بدني أو إكراه عقلي أو بدني أو ترھیب للعمال. 

 

  األجور والمزایا وساعات العمل . 5

قررة وفقًا لعرف  یدفع الموردون أجور العّمال وفقًا لقوانین األجور المعمول بھا، بما في ذلك الحد األدنى لألجور وساعات العمل اإلضافیة والمزایا الم

  بلد التوظیف.

 

ویُتوقع من الموردین أیًضا إبالغ عمالھم بما إذا كان مطلوًبا   على الموردین إبالغ عمالھم دون تأخیر باألساس الذي بموجبھ یحصلون على أجورھم.یجب  

عمل الموظفین    ویحتفظ الموردون بسجالت دقیقة لساعات  منھم العمل لوقت إضافي أم ال وكذلك باألجور التي ینبغي دفعھا في مقابل ذلك العمل اإلضافي. 

http://eadvanceabv.oneabbott.com/Disclaimer.aspx
https://abbottparkvisitor.abbott.com/
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  ومن جانبھا تشجع الشركة على التواصل الصریح والمباشر مع العمال لحل المشكالت المتعلقة بمكان العمل واألجور. وساعات العطالت. 

 

  حریة تكوین الجمعیات.  6

ویجب أن   جمعیات مع بعضھم البعض.یجب على الموردین احترام حقوق العّمال، على النحو المنصوص علیھ في القوانین المحلیة، في حریة تكوین  

  یكون العمال قادرین على التواصل بانفتاح مع اإلدارة فیما یخص ظروف العمل دون تھدید باالنتقام أو التخویف أو المضایقة.

 

 الصحة والسالمة  

بتوفیر   من   AbbVieوتتوقع شركة   بیئة آمنة وصحیة. على الموردین حمایة العّمال في مكان العمل، وفي أي أماكن معیشة توفرھا الشركة، وذلك 

  الموردین االمتثال لجمیع المتطلبات القیاسیة والقانونیة والتنظیمیة المتعلقة بصحة وسالمة الموظفین، بما في ذلك: 

 

  حمایة العمال .  1

المھام التي تتطلب جھًدا بدنیًا في مكان العمل والمرافق  على الموردین حمایة العّمال من التعرض للمخاطر الكیمیائیة والبیولوجیة والفیزیائیة وكذلك من  

على سبیل المثال، تتولى إدارة الموردین مسؤولیة توفیر واقیات أذن مناسبة،  األخرى التي توفرھا الشركة، بما في ذلك أماكن اإلقامة ومركبات النقل.

  ة للعامل، وذلك تبعًا لنوع العمل الذي یقومون بھ.أو قفازات، أو أقنعة، أو أي صورة أخرى من صور معدات الحمایة الشخصی 

 

  سالمة العملیات . 2

البیولوجیة التي یُحتمل أن تكون كارثیة ومنع وقوع تلك   الحوادث  یجب أن یكون لدى الموردین برامج مطبقة لتحدید حوادث العملیات الكیمیائیة أو 

 والتعامل معھا في حالة وقوعھا. 

 

  لتعامل معھااالستعداد للطوارئ وا. 3

التداعیات على الموردین تحدید وتقییم حاالت الطوارئ المحتملة التي تؤثر على مكان العمل وأي أماكن معیشة توفرھا الشركة، كما یجب علیھم تقلیل  

ل، تتولى إدارة الموردین مسؤولیة  على سبیل المثا السلبیة المحتملة لھا، وذلك بتنفیذ خطط طوارئ وإجراءات تعامل فعّالة معھا والحفاظ على تلك الخطط. 

الصناعة وبناًء    تقدیم التدریب على التوعیة بالسالمة أو تدریبات السالمة أو أي أنواع أخرى من التدریبات على السالمة حسبما یكون مطلوبًا وفقًا لنوع 

  على لوائح مكافحة الحرائق والسالمة. 

 

  معلومات المخاطر . 4

معلومات السالمة المتعلقة بالمواد الخطرة في مكان العمل، بما في ذلك الُمركَّبات الدوائیة والمواد الدوائیة الوسیطة، وذلك لتثقیف على الموردین توفیر  

  العمال وتدریبھم وحمایتھم من تلك المخاطر.

 

  مكافحة التقلید. 5

إطار جھد شركة   منتجات شركة    AbbVieفي  القانوني، وسرقة  والتحویل غیر  التقلید،  التورید من مخاطر  لتأمین سلسلة  المشترك  للعمل  المستمر 

AbbVie  تتوقع الشركة من الموردین إخطارنا على الفور إذا ُعرضت علیھم فرصة شراء منتجات مقلدة، أو منتجات محولة بشكل غیر قانوني، أو ،

  وجود أي من تلك المنتجات. مسروقة، أو في حالة علمھم ب 

 

 البیئة 

وتشجع الشركة الموردین على الحفاظ على الموارد   یجب أن یعمل الموردون بطریقة مسؤولة وفعالة بیئیًا وأن یسعوا إلى تقلیل اآلثار السلبیة على البیئة. 

من   AbbVieكما تتوقع شركة   إعادة االستخدام وإعادة التدویر.الطبیعیة، وذلك لتجنب أو تقلیل استخدام المواد الخطرة حیثما أمكن، وتعزیز أنشطة  

واستخدام المواد    الموردین االمتثال لجمیع القوانین واللوائح والمعاییر والمراسیم والقواعد والتصاریح واعتمادات التراخیص واألوامر المتعلقة بالبیئة

   المحظورة. 

 

  التراخیص البیئیة. 1

  الحصول على جمیع التصاریح والتراخیص والموافقات البیئیة المطلوبة واالمتثال لجمیع متطلبات التشغیل واإلبالغ المعمول بھا. یجب على الموردین 
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  النفایات واالنبعاثات. 2

التدویر أو إعادة اال النقل أو التخزین أو إعادة  النفایات  یجب أن تكون ھناك أنظمة مطبقة لدى الموردین لضمان سالمة المناولة أو  ستخدام أو إدارة 

كما یجب إدارة أي نفایات أو میاه صرف أو انبعاثات قد تؤثر سلًبا على صحة اإلنسان أو البیئة ومراقبتھا   وانبعاثات الھواء وتصریف میاه الصرف.

  ومعالجتھا بشكل مناسب قبل انبعاثھا إلى البیئة. 

 

  التسریبات واالنبعاثات. 3

  ن أنظمة مطبقة لمنع التسریبات واالنبعاثات التي تحدث في البیئة بطریق الخطأ وكذلك لسرعة التعامل معھا حال وقوعھا.یجب أن یكون لدى الموردی 

 

  المواد المحظورة. 4

االستجابة لطلبات تركیب  ویشمل ذلك   یجب على الموردین االلتزام بجمیع قوانین ولوائح ومتطلبات العمالء المعمول بھا فیما یخص المواد المحظورة.

 المواد في المواد/األجزاء، وحظر أو تقیید مواد معینة، باإلضافة إلى وضع ملصقات بإعادة التدویر والتخلص. 

 

  المعادن المؤججة للنزاعات. 5

إلى شركة   الموردة  المورد أن جمیع األجزاء والمنتجات  الكولتان   AbbVieیضمن  بھا معادن  للنزاعات"، ویُقصد  ال تحتوي على "معادن مؤججة 

من   تانتالیت)، والكاسیترایت (حجر القصدیر)، والولفرامیت (أو مشتقاتھ التنتالوم، والقصدیر، والتنجستن) أو الذھب التي یتم الحصول علیھا-(كولومبیت

قد تُستخدم، بشكل مباشر أو غیر مباشر، في تمویل أو إفادة المجموعات المسلحة في جمھوریة  جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أو أي دولة مجاورة، والتي  

  یجب أن یكون لدى الموردین أنظمة مطبقة لتحقیق تلك األھداف.  الكونغو الدیمقراطیة أو في دولة مجاورة. 

 

  المشتریات . 6

تنفیذ موردیھم ألعمالھم بطریقة تقلل من اآلثار البیئیة المحتملة وتؤدي إلى تجنب  یجب أن یكون لدى الموردین سیاسة شراء مستدامة مطبقة لضمان  

 التسبب في آثار صحیة سلبیة على المجتمعات التي یعملون فیھا. 

 

من أجل وضع وتنفیذ   PSCI) وتمتثل لمبادئ مؤسسة  www.pscinative.orgھي عضو نشط في مبادرة سلسلة اإلمداد الدوائیة (  AbbVieشركة  

 AbbVieتشجع شركة   ممارسات سلسلة إمداد مسؤولة في مجاالت األخالقیات وحقوق اإلنسان والعمالة والصحة والسالمة وحمایة البیئة وأنظمة اإلدارة.

 والمشاركة معھا بفعالیة.  PSCIجمیع الموردین المعنیین باألدویة على االنضمام إلى مؤسسة 

  إلفصاح العامتحدید األھداف وا. 7

جراء ھذا  نشجع الموردین على وضع أھداف لالستدامة البیئیة وأن یصدروا تقاریر عامة سنویة عن التقدم الذي أحرزوه في تنفیذ تلك األھداف. ویجب إ 

الكربون.   الكشف عن  العام مثل مشروع  اإلفصاح  أشكال  بأحد  أو  للجمھور  متاح  استدامة سنوي عام  تقریر  التزمت شركة  اإلفصاح من خالل  وقد 

AbbVie  .بوضع ھدف مستند إلى علم بشأن انبعاثات غازات االحتباس الحراري، ونحن نشجع جمیع موردینا على وضع ھدف مماثل 

 أنظمة اإلدارة  

نة قواعد السلوك لموّردي  یجب أن یكون لدى الموّردین نظام إدارة جودة مطّبق من أجل تسھیل التحسین المستمر وضمان االمتثال للمبادئ المبّینة في مدو

  وتشمل عناصر نظام إدارة الجودة ما یلي: واللوائح المحلیة.   ISO 9001ونشجع الموردین على االمتثال الدائم للمعیار الدولي   .AbbVieشركة 

 

  االلتزام والمساءلة . 1

  یجب على الموردین تخصیص الموارد المالیة والبشریة والفنیة الكافیة. 

 

  المتطلبات القانونیة ومتطلبات العمالء. 2

ا ومتطلبات  یجب على الموردین تحدید جمیع القوانین واللوائح والقواعد والمراسیم والتصاریح والتراخیص والموافقات واألوامر والمعاییر المعمول بھ

  العمالء ذات الصلة وضمان االمتثال لھا.
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  إدارة المخاطر . 3

السلوك لموردي   قواعد  تتناولھا مدونة  التي  المجاالت  المخاطر ومراقبتھا، وذلك في جمیع  لتحدید  آلیات مطبقة  الموردین  لدى  یكون  شركة  یجب أن 

AbbVie. .كما یجب أن یكون لدى الموردین الموارد المالیة الكافیة لضمان استمراریة األعمال والحفاظ على المالءة المالیة  

 

  التوثیق . 4

والتراخیص والموافقات  على الموردین االحتفاظ بالوثائق الالزمة إلثبات امتثالھم لھذه المبادئ وامتثالھم للقوانین واللوائح والقواعد والمراسیم والتصاریح  

  واألوامر والمعاییر المعمول بھا ومتطلبات العمالء ذات الصلة.

 

  التدریب والكفاءة . 5

د اإلدارة والعمال بمستوى مناسب من المعرفة والمھارات والقدرات، وذلك من أجل أدا  ء الخدمة  یجب أن یكون لدى الموردین برنامج تدریب فعال یزّوِ

  نفیذ التدریب.ویجب أن یكون التدریب الموثق متاًحا لجمیع الموظفین كدلیل على ت  والتي تكون محل عقد مبرم فیما بینھما.  AbbVieالتي طلبتھا شركة  

 

  التحسین المستمر. 6

ر التي  نتوقع من موردینا مواصلة التحسن المستمر من خالل وضع أھداف لألداء وتفعیل خطط التنفیذ واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح أوجھ القصو

  اإلدارة. یتم الوقوف علیھا من خالل التقییمات الداخلیة أو الخارجیة وأعمال التفتیش ومراجعات 

 

  التواصل . 7

  المختصة، بما في ذلك إدارة المشتریات والموردین لدى الشركة.  AbbVieیجب على الموردین الحفاظ على تواصل منفتح ومباشر مع إدارات شركة 

 

المنتجات أو على التسجیل    قبل إجراء أي تغییر قد یؤثر على االمتثال للمتطلبات المحددة أو على جودة  AbbVieیجب على الموردین إخطار شركة  

   التنظیمي المحدد في اتفاقیة التورید أو اتفاقیة الجودة أو كلیھما. 

 

 متطلبات البیانات 

 قبل مزاولة أعمال تجاریة مع الشركة.  AbbVieیجب على الموردین تلبیة جمیع متطلبات بیانات شركة 

 

 إعداد المورد . 1

نظمة شركة  یجب على الموردین تقدیم جمیع البیانات الرئیسیة (أي الوثائق الضریبیة والمعلومات المصرفیة وما إلى ذلك) لضمان اإلعداد السلیم في أ

AbbVie. 

 

 المعامالت . 2

دین تقدیم جمیع المعلومات الدقیقة عن  ویجب على المور  ال یجوز للموردین تنفیذ أي خدمات دون وجود عقد مبرم وُموقَّع قانونًا أو أمر شراء ساٍر. 

 . AbbVieالفواتیر المقدمة، وفقًا لتعلیمات شركة 

  

 



  AbbVie  |11مدونة قواعد السلوك لموردي شركة 

 

 AbbVieمدونة قواعد السلوك لموردي شركة 

  

  

 اإلجراء المطلوب:  

 

، AbbVieمدونة قواعد السلوك لموردي شركة  انقر فوق الرابط أدناه لتؤكد أن شركتك قد استلمت المبادئ واإلرشادات والتوقعات المنصوص علیھا في  

  وأنھ قد تمت قراءة تلك المبادئ واإلرشادات والتوقعات.

 

 

 

وقرأتھا وفھمتھا وستلتزم بمحتواھا، أو سیكون لدیھا ممارسات مطبقة توافق    AbbVieأشھد أن شركتنا قد استلمت مدونة قواعد السلوك لموردي شركة  

 مقصودھا

https://www.surveymonkey.com/r/Supplier_CoC
https://www.surveymonkey.com/r/Supplier_CoC

