
 
 

 Abbottالمبادئ التوجیھیة للطرف الثالث الخاصة بـشركة 
 

من األطراف الثالثة التابعة  Abbottبالقیام بأعمالھا التجاریة بما یتماشى مع القواعد القانونیة واألخالقیة وتتوقع  Abbottتلتزم شركة 
وبیعھا) االلتزام  Abbottلھا (مثل الموزعین والتجار وتجار الجملة والبائعین وشركاء التسویق الذین یقومون بالترویج لمنتجات شركة 

  .Abbottبالمعاییر القانونیة واألخالقیة العلیا التي تلتزم بھا شركة 

في توزیع  Abbott) االمتثال للمبادئ التوجیھیة التالیة عند العمل بالنیابة عن شركة 1من الطرف الثالث ( Abbottتتوقع شركة 
) الحفاظ على الضوابط الداخلیة (التي تتضمن السیاسات والتدریب) التي تم 2منتجات الشركة أو تسویقھا أو الترویج لھا أو بیعھا، و (

تلقي أي متعاقدین من الباطن أو وكالء تعینھم األطراف الثالثة إلى للمبادئ التوجیھیة ) ضمان 3إعدادھا من أجل ضمان االمتثال، و (
 :التالیة وفھمھا

من الطرف الثالث التابع لھا االمتثال لكل المتطلبات القانونیة  Abbottتتوقع شركة  .االمتثال لقوانین وتشریعات الصناعة .1
شمل، على سبیل المثال ال الحصر، قوانین مكافحة الرشوة والفساد وحمایة المنافسة وتشریعات وقواعد الصناعة المعمول بھا. وت

وقوانین ممارسات األعمال التجاریة غیر العادلة والقیود على األنشطة الدعائیة واإلعالنیة وأي قوانین أو لوائح أو قواعد تنظم 
  سؤولین الحكومیین.التعامل مع أخصائیي الرعایة الصحیة ومؤسسات الرعایة الصحیة والم

a.  أخصائي الرعایة الصحیة ھو أي أخصائي مرخص لھ طبیًا أو مدرب علمیًا من أجل أن یستخدم أو یتوقع أن یستخدم ھذا
الترخیص أو التدریب في عملھ الخاص بتقدیم الرعایة الصحیة أو ھو أي شخص یتخذ قرارات الشراء أو االستخدام 

  مؤسسات الرعایة الصحیة.لصالح  Abbottالخاصة بمنتجات شركة 
b.  مؤسسات الرعایة الصحیة ھي أي كیانات أو منشآت أو مؤسسات أو جمعیات أو منظمات توظف أخصائي الرعایة

  الصحیة أو ھي المواقع أو األماكن التي یعمل فیھا أخصائي الرعایة الصحیة على تقدیم الرعایة الصحیة إلى المرضى.
c.  توظیفھ من قبل ھیئة أو كیان یمتلكھ أو یتحكم فیھ أو یتم تمویلھ أو تشغیلھ من قبل المسؤول الحكومي ھو أي شخص یتم

 أي مستوى حكومي في أي دولة وكذلك أي أشخاص یعملون كوكالء أو ممثلین للحكومة.
 

بالقیام  Abbottتلتزم شركة  التعامل مع أخصائیي الرعایة الصحیة ومؤسسات الرعایة الصحیة والمسؤولین الحكومیین. .2
أو بیعھا، تتوقع شركة  Abbottعند التسویق لمنتجات شركة  باألعمال بالطریقة الصحیحة ونتوقع من الطرف الثالث القیام بالمثل.

Abbott  من الطرق الثالث التابع لھا عدم اتخاذ أي إجراءات قد تتعارض مع الحكم المھني المستقل ألخصائیي الرعایة الصحیة أو
أو وصفھا أو استخدامھا. وھذا  Abbottالصحیة أو المسؤولین الحكومیین، الذین یقومون بشراء منتجات شركة  مؤسسات الرعایة

 یشمل ما یلي:
 

a. .2لن یُقدم أو یُعرض أي امتیاز، بما في ذلك العناصر المنصوص علیھا في البند  األسس الصحیحة للتعامالتb - 2 h 
) 1أدناه، إلى أي من أخصائیي الرعایة الصحیة أو مؤسسات الرعایة الصحیة أو المسؤولین الحكومیین من أجل: (

) منح مكافأة عن أي 3) منح مكافأة عن أي عالقة سابقة أو قائمة؛ (2الحصول على عملیة بیع أو منح مكافأة عنھا؛ (
) الحصول واالستحواذ على األعمال 5راء مستقبلي یتخذه المتلقي؛ () التأثیر على أي قرار أو إج4إجراء اتخذه المتلقي؛ (
ال یقتصر ھذا على  ) األعمال التجاریة المباشرة ألي شخص أو التي ال تمت بصلة ألي شخص.6أو االحتفاظ بھا؛ أو (

رسوم التحدث المبالغ المدفوعة بل یشمل عرض أو تقدیم أشیاء مثل الھدایا والسفریات والوجبات والسكن والھبات و
 للجمھور والتبرعات والرعایة.

 
b. .تقدیم الدعم ألخصائیي القوانین وتشریعات الصناعة المعمول بھا، یجوز للطرف الثالث في حال سمحت  الرعایة الطبیة

الرعایة الصحیة لحضور كافة الفعالیات الخاصة بالطرف الثالث من مؤتمرات تعلیمیة وعلمیة والمؤتمرات المتعلقة 
یجب أن یكون لدى متلقي ھذا الدعم مؤھالت مناسبة باإلضافة إلى التدریب  سات العامة واالجتماعات المماثلة.بالسیا

یجب أن یقتصر الدعم المالي على رسوم التسجیل في المؤتمرات والسفریات  المشروع أو االحتیاجات التعلیمیة.
ز دفع تكلفة أو مقابل للزیارات الشخصیة للمعالم السیاحیة ال یجو والوجبات واإلقامة المناسبة المتعلقة بحضور المؤتمر.
 أو أنشطة التسلیة أو األنشطة الترفیھیة أو االجتماعیة.
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c. .یجوز للطرف الثالث تقدیم القوانین وتشریعات الصناعة المعمول بھا، في حال سمحت  دعم اجتماعات الطرف الثالث

مستقلة تعلیمیة وعلمیة والمؤتمرات الخاصة بالسیاسة العامة التمویل لدعم فعالیات الطرف الثالث من مؤتمرات 
ویمكن تقدیم ھذا النوع من الدعم فقط إلى المنظمات التي لھا وظیفة تعلیمیة أصلیة وال یمكن تقدیمھ  واالجتماعات المماثلة.

رف الثالث بما في ذلك یقتصر الدعم المالي على التكالیف المعقولة التي تتعلق بالمؤتمرات الخاصة بالط لشخص فردي.
التكالیف اإلجمالیة للبرنامج والتكالیف الخاصة بالشركة والتكالیف والمصروفات األكادیمیة والوجبات البسیطة وحفالت 

 االستقبال.
 

d.  غیر مسموح تداول الھدایا والھدایا التذكاریة الترویجیة لمنتجات العالمة التجاریة وعناصر األدوات الطبیة والمجامالت
یجوز تقدیم ھدایا تذكاریة ترویجیة معقولة وعناصر القوانین وتشریعات الصناعة المعمول بھا، في حال سمحت  قافیة.الث

تقتصر عناصر األدوات الطبیة على المواد التعلیمیة ذات القیمة المتواضعة التي  األدوات الطبیة والمجامالت الثقافیة.
تقتصر المجامالت الثقافیة على بطاقات المعایدة أو المواد القابلة  للمرضى. تھدف إلى المساعدة في تقدیم الرعایة الطبیة

ال یُسمح بتقدیم  للتلف ذات القیمة االسمیة لالحتفال بإحدى العطالت الوطنیة أو الدینیة أو عالمة فارقة في حیاة الشخص.
 النقود أو ما یعادلھا.

 
e. .یجوز تقدیم وجبات خفیفة ألخصائیي  القوانین وتشریعات الصناعة المعمول بھا، في حال سمحت الوجبات والسفریات

(كاإلقامة والوجبات والنقل واستخراج التأشیرة والتأمین الرعایة الصحیة ویجوز تعویضھم عن نفقات السفریات المعقولة 
یمكن تقدیم النفقات الخاصة  ال عندما یتعلق األمر بدورة أو حدث تدریبي أو مناسبة تجاریة مشروعة. والتسجیل)

ال یُسمح بالسفر إلى األماكن  بالوجبات والسفریات للضیوف أو األزواج أو أفراد عائلة أحد أخصائیي الرعایة الصحیة.
حیث قد ال یتم سداد  المعروفة بشكل أساسي بالمقامرة أو الترفیھ أو المنتجعات والحمامات العالجیة أو األنشطة الریاضیة.

اد النفقات الشخصیة التي یتكبدھا أخصائي الرعایة الصحیة أو أي متلقي آخر للدعم الخاص بالسفر مثل رسوم أو استرد
  مركز اللیاقة البدنیة أو رسوم الحمامات العالجیة أو السفریات الجانبیة.

 
f. .ألخصائیي الرعایة یمكن الدفع  القوانین وتشریعات الصناعة المعمول بھا،في حال سمحت  ترتیبات الخدمات المھنیة

الصحیة مقابل توفیر خدمات مھنیة جیدة مثل التحدث في المؤتمرات وجلسات تدریب األطباء. ومع ذلك، یجب أن یكون 
أخصائي الرعایة الصحیة مؤھالً بشكل مناسب وأن تكون ھناك حاجة تجاریة مشروعة للخدمات ویجب أن تستند الرسوم 

 لخدمات وفقًا التفاق مكتوب في ھذا الصدد.إلى القیمة السوقیة العادلة وتقدم ا
 

g. .یجوز تقدیم التبرعات والمساھمات إلى  القوانین وتشریعات الصناعة المعمول بھا،في حال سمحت  التبرعات الخیریة
المنظمات أو الكیانات ألغراض خیریة (مثل تحسین تقدیم الرعایة الصحیة وزیادة إمكانیة الوصول إلى تقنیة الرعایة 

 الصحیة) وتقدیم المساعدة اإلنسانیة.
 

h. .یُقصد بـ"المبالغ  سھیل إتمام المصالح.غیر مسموح بتقدیم مبالغ مالیة تُدفع لت المبالغ التي تُدفع لتسھیل إتمام المصالح
بھدف تسریع اإلجراءات التي تُدفع لتسھیل إتمام المصالح" ھي المبالغ التي یتم دفعھا ألحد المسؤولین الحكومیین 

الحكومیة الروتینیة التي یكون المسؤول أو الموظف ملزًما باتخاذھا بالفعل (على سبیل المثال، الحصول على تصاریح أو 
ص أو مستندات رسمیة أخرى لتأھیل الشخص للقیام بأعمال تجاریة في بلد ما واتخاذ اإلجراءات الخاصة بطلبات تراخی

الحصول على التأشیرات وجدولة عملیات التفتیش المرتبطة بأداء االلتزامات المنصوص علیھا في العقود أو تنفیذ اللوائح 
  الكھرباء أو المیاه).التنظیمیة أو تقدیم الخدمات الھاتفیة أو إمدادات 

 
i. .یجب دعم أي نفقات مرتبطة باألنشطة المسموح بھا الموضحة أعاله بإیصاالت أو فواتیر مفصلة  دعم توثیق النفقات

 تماًما والتي یتم تقدیمھا في الوقت المناسب ووصفھا بدقة في تقاریر نفقات األعمال والوثائق األخرى ذات الصلة.
 

یجب تسجیل جمیع المعامالت والمصروفات التي یتكبدھا الطرف الثالث فیما یتعلق بأعمال شركة  دقیقة.االحتفاظ بسجالت ودفاتر  .3
Abbott .سیتم االحتفاظ بسجالت جمیع المعامالت  التجاریة أو منتجاتھا بدقة في الوقت المناسب وبالتفاصیل المعقولة

ذلك المستندات الكافیة لتوضح الطبیعة الفعلیة لتلك المعامالت  والمصروفات في دفاتر الطرف الثالث وسجالتھ وحساباتھ، بما في
من المتوقع أن یمتثل الطرف الثالث لعملیات تدقیق  والمبالغ ذات الصلة ومتلقیھا (متلقوھا) والموافقات الالزمة والغرض منھا.

 ء طبیعة أي معاملة أو قیمتھا.ویتعاون معھا وال یجوز لھ تحریف أو إخفا Abbottومراجعة الحسابات التي تجریھا شركة 
 

یجوز تقدیم كمیات معقولة من عینات منتجات شركة  القوانین وتشریعات الصناعة،في حال سمحت  العینات والمنتجات المجانیة.  .4
Abbott  إلى أخصائیي الرعایة الصحیة أو العمالء. تكون كمیة العینات المقدمة معقولة بناًء على المنتج والمتلقي وطبیعة
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یجب إعالم المتلقین بأن العینات مقدمة دون تكلفة وال یجوز بیعھا أو إصدار فواتیر لھا ألي من المرضى أو  االستخدام ذي الصلة.
 شركات التأمین الخاصة أو برامج التأمین الحكومیة.

 
ط التجاریة األخرى یجب أن توثق جمیع الخصومات والتخفیضات والشرو الخصومات والتخفیضات والشروط التجاریة األخرى. .5

بشكل مناسب ویتم الكشف عنھا للعمالء. یجب أن تستند الخصومات (بما في ذلك المنتجات المجانیة المقدمة مع عملیة شراء) إلى 
  معاییر قابلة للقیاس یتم الكشف عنھا مسبقًا.

 
لشخصیة، بما في ذلك العالقات الشخصیة یجب أال تتأثر قرارات العمل بشكل غیر سلیم بالمصالح أو العالقات ا تضارب المصالح. .6

أدناه، بأي  12على النحو المفصل في القسم  Abbottیرجى إبالغ شركة  مع موظفي الشركة. Abbotأو غیر التجاریة لشركة 
  مخاوف لدى الطرف الثالث تتعلق بتضارب محتمل في المصالح.

 
التسویقیة والترویجیة دقیقة بما یتوافق مع توسیم أو تصنیف یجب أن تكون المواد واألنشطة  ممارسات التسویق والترویج. .7

یجب التسویق لمنتجات  المنتجات المعتمد أو التفویض بالتسویق وااللتزام بالقوانین المعمول بھا وتشریعات وقواعد اتحاد الصناعة.
  والترویج لھا فقط لألغراض التي تم إعدادھا لھا والموافقة علیھا. Abbottشركة 

 
بأسلوب یتوافق مع قوانین مكافحة االحتكار والمنافسة غیر  Abbottیجب أن تتم األعمال التجاریة الخاصة بشركة  افسة.المن .8

 ویحظر التواطؤ مع المنافسین على السعر أو على تخصیص العمالء أو المنتجات أو المناطق أو المدن أو األسواق. العادلة.
 

  ع ضوابط االستیراد والتصدیر المطبقة والجزاءات والمتطلبات التجاریة األخرى.یجب اتبا الصادرات واالمتثال التجاري. .9
 

یجب أن یتوافق أي جمع أو تعامل مع المعلومات الشخصیة لألفراد مع قوانین أو متطلبات الخصوصیة وحمایة  خصوصیة البیانات. .10
  .Abbottالبیانات المعمول بھا وسیاسات أو مالحظات الخصوصیة الخاصة بشركة 

 
بما في ذلك المعلومات الشخصیة التي تم جمعھا لصالح أو من  Abbottیجب حمایة المعلومات السریة الخاصة بـشركة  السریة. .11

واتخاذ التدابیر لمنع تعرضھا للفقد أو سوء االستخدام أو السرقة أو االحتیال أو الوصول إلیھا بطریقة غیر  Abbottخالل شركة 
 و التعدیل.مالئمة أو اإلفصاح عنھا أ

 
إذا كانت لدیك أسئلة حول ما إذا كان ھناك نشاط معین مسموح بھ بموجب ھذه المبادئ التوجیھیة الخاصة  التواصل لطلب المساعدة. .12

 الذي تعمل معھ. Abbottبالطرف الثالث، فیجب علیك رفعھ إلى الموظف المختص بشركة 

 باإلضافة إلى ذلك، یُتاح االتصال بالموظفین في مكتب قسم مراعاة األخالقیات واالمتثال  
)Office of Ethics and Compliance بشركة (Abbott .لإلجابة على األسئلة والرد على المخاوف بطرق عدیدة 

 +1-224-667-5210ھاتف: 
 U35T oec@abbott.comالبرید اإللكتروني:

 +1-224-668-3969فاكس: 
 ، الوالیات المتحدة األمریكیةAbbott Park Road, Abbott Park, IL 60064 100 العنوان: 

 
متعدد اللغات ، )Ethics and Compliance Helpline(خط المساعدة المعني بمراعاة األخالقیات واالمتثال یمكنك أیضا زیارة

)https://speakup.abbott.com حیث إنھ متاح عالمیًا على مدار الساعة وطوال أیام األسبوع لطرح أسئلة أو عرض أي (
التوجیھیة الخاصة  أو المبادئ Abbottمخاوف تُرسل عبر الرسائل الصوتیة بشأن انتھاك محتمل لقواعد السلوك الخاصة بشركة 

 بالطرف الثالث
 

ال یوجد نص في ھذه المبادئ التوجیھیة یُقصد منھ منع الطرف الثالث من اإلبالغ عن أي مخاوف أو نشاط غیر قانوني إلى الجھة 
 التنظیمیة المختصة.
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