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يف رشكة Allergan، يقرتن نجاحنا بالتزامنا بقواعد السلوك. وتكون النزاهة دامئًا يف صميم كل عمل نقوم به.
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نفعل الصواب 
يف رشكة Allergan، يقرتن نجاحنا بالتزامنا بقواعد السلوك. وتكون 

النزاهة دامئًا يف صميم كل عمل نقوم به.

Allergan نبذة عن قواعد سلوك رشيك أعامل رشكة

يف رشكة Allergan، نفعل الصواب ونحتفظ بالنزاهة يف 

صميم كل ما نفعله. ونسعى لتحقيق معايري مرتفعة ملزاولة 

األعامل التجارية بشكل أخالقي ووفًقا للقوانني، واللوائح، 

التوجيهات، وقوانني الصناعة السارية.

تلتزم رشكة Allergan بنزاهة أنشطتها التجارية وتسعى 

جاهدًة لاللتزام بأرقى املعايري األخالقية، واالجتامعية، 

والبيئية، وبناًء عىل ذلك، ال تزاول رشكة Allergan عملها 

سوى مع األفراد واملؤسسات التي تشاركنا التزامنا باملعايري 

األخالقية املرتفعة والتي تعمل بطريقة مسؤولة. 

تحدد قواعد سلوك رشيك أعامل رشكة Allergan املعايري 

األخالقية التي نزاول من خاللها أعاملنا وتوقعاتنا من 

رشكاء أعاملنا؛ أي األطراف الخارجية مبا يف ذلك: املوردون، 

واملوزعون، وموفرو الخدمات، واملستشارون، والعاملة 

العارضة، والوكالء، والبائعون ممن يزاولون األعامل معنا 

وبالنيابة عنَّا. 

د قواعد سلوك رشيك األعامل متسقة  باإلضافة إىل ذلك، تُعَّ

 )PSCI( مع مبادرات سلسلة اإلمداد الصيدالنية 

ومبادئ االتفاق العاملي لألمم املتحدة.

وال تهدف قواعد سلوك رشيك األعامل أن تكون بديالً، أو 

تحل محل، أو تتعارض مع أي قانون، أو متطلبات تنظيمية، 

.Allergan أو التزام تعاقدي ساري لرشكة

توقعاتنا لرشكاء العمل لدينا

إننا نطالب رشكاء أعاملنا بالعمل وفًقا للمعايري املرتفعة 

نفسها، وااللتزام بالنزاهة واالمتثال للمبادئ املحددة يف 

قواعد سلوك رشيك األعامل هذه لدى العمل مع رشكة 

.Allergan

األمر مرتوك لكل رشيك تجاري تجاه تحديد طريقة تقبل 

وإظهار االمتثال باملبادئ واملعايري، كام هو منصوص عليه يف 

قواعد سلوك رشيك األعامل هذه.
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إجراء األبحاث عىل منتجات Allergan وتطويرها

 Allergan تركز أنشطتنا البحثية والتطويرية داخل رشكة

عىل تحديد وتقديم منتجات جديدة تعالج االحتياجات 

الطبية غري امللباة ويف الوقت نفسه زيادة إمكانية الوصول 

العاملي إىل أدوية بجودة عالية، وتكلفة ميسورة تعزز من 

جودة حياة مرضانا. 

إن تطوير املنتجات اآلمنة ميثل أولوية نتشاركها جميًعا. 

وينطبق ذلك عىل جميع مراحل دورة حياة منتجاتنا، بدًءا 

من التطوير وحتى تصل ليد املريض. ولذلك نسعى جاهدين 

أن يفوق التزامنا أكرث املعايري السارية برشكتنا رصامًة. تحفزنا 

سالمة املرىض ونزاهة برامجنا وتدفع جهود البحث والتطوير 

لدينا، وال نغامر مطلًقا بالتخيل عن الجودة يف سبيل تحقيق 

هدف أو موعد تسليم للرشكة. 

إننا ملتزمون مبعالجة موضوعات أبحاثنا بصورة أخالقية 

وآمنة. ونتخذ ما يلزم لحامية صحة، وسالمة، وعافية 

األشخاص املشاركني يف البحوث واحرتام القوانني، واللوائح، 

وثقافة البلدان التي تجري بها دراساتنا. وإذا اقتىض األمر 

استخدام الحيوانات باألبحاث، فنجري مثل تلك األبحاث 

الحيوانية بطريقة مسؤولة وإنسانية. 

تدعم رشكة Allergan تطوير وانتهاج طرق التجارب غري 

الحيوانية لخفض معدل التجارب عىل الحيوانات واالستعاضة 

عنها. كام نتوقع من رشكائنا التجاريني املشاركني يف االلتزام 

بتطوير ودعم املنتجات اآلمنة ولحامية صحة، وسالمة، 

وعافية املشاركني باألبحاث.

معلومات دقيقة عن املُنتَّج

إننا نقيَّم بتمعن وبصورة دءوبة مخاطر وفوائد منتجاتنا 

قبل طرحها باألسواق. ومن املهم أن يفهم املرىض واألطباء 

هذه املخاطر والفوائد قبل اتخاذ قرارات املعالجة، وهذا 

هو سبب تحملنا مسؤولية توفري معلومات كاملة، ودقيقة، 

وصادقة عن منتجاتنا بصورة جادة، ونتوقع املثل من رشكائنا 

التجاريني. 

نضمن لكم أن مزاعمنا حول منتجاتنا دقيقة، ونزيهة، 

ومتكافئة، ومتسقة مع ملصق املُنتَّج املعتمد. إننا ملتزمون 

بتقديم معلومات صادقة عن منتجاتنا بصورة جادة. 

تلتزم رشكة Allergan بنرش النتائج الطبية املهمة، سواء 

اإليجابية منها أو السلبية، من أبحاثها الرسيرية واإلفصاح 

عن دعمنا ألي نرشات تصدر عن أبحاث تقوم رشكتنا 

بتمويلها.

منتجات ذات جودة عالية

يف رشكة Allergan، نطور منتجاتنا مع وضع املرىض يف 

اعتبارنا ونكرس جهودنا لضامن تلقيهم منتجات آمنة، وذات 

نضمن سالمة املرىض وجودة املنتجات
تفتخر رشكة Allergan مبنتجاتها وتعمل عىل ضامن أنها جرى تطويرها يف ظل جودة مرتفعة 

ومعايري السالمة. ال نغامر مطلًقا بسالمة املرىض، أو جودة املنتجات، أو االمتثال. 

جودة عالية. كام أتاح لنا التزامنا بالجودة اكتساب ثقة 

مرضانا وأطبائنا حول العامل، ونحافظ عىل ثقتهم يف كل يوم. 

وتُعد نزاهة البيانات مكونًا مهاًم ملسؤوليتنا لضامن سالمة، 

وكفاءة، وجودة منتجاتنا، والتزامنا بحامية مرضانا.

اإلبالغ عن الحاالت السلبية

إن رصد األحداث السلبية واإلبالغ عنها إحدى طرقنا املستمرة 

لضامن سالمة منتجاتنا التي نعرضها باألسواق واملرىض الذين 

يستخدمونها. لدى رشكة Allergan التزام قانوين وأخالقي 

لإلبالغ عن هذه املعلومات للسلطات التنظيمية الحكومية. 

يجب عىل الرشكاء التجاريني اإلبالغ عن األحداث السلبية 

وفًقا للقانون، وكام هو مبني يف تدريب األحداث السلبية 

م من رشكة Allergan، واتفاقاتهم التعاقدية مع  املقدَّ

 .Allergan
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يف رشكة Allergan، نترصف دامئًا بنزاهة ونلتزم بأرقى املعايري األخالقية والسلوك املهني. ومن 

خالل التفاعل بصورة مسؤولة، نكسب ثقة موفري الرعاية الصحية، وبعضنا البعض، واملجتمع.  نتفاعل بصورة مسؤولة

االمتثال للقوانني واللوائح

إننا نعمل يف صناعة خاضعة لرقابة شديدة وتتطلب من 

رشكائنا التجاريني إجراء األعامل التجارية بصورة أخالقية 

ووفًقا للقوانني، والتنظيامت، والتوجيهات، وقوانني الصناعة، 

وقواعد سلوك رشكة Allergan، وسياساتنا السارية. 

ترويج املنتجات

يعتمد املرىض واألطباء عىل رشكتنا للرتويج عن منتجاتنا بكل 

ة  صدق ووفًقا للقانون. نضمن لكم أن املعلومات املقدمَّ

يف املواد الرتويجية ووسائل االتصاالت دقيقة، ومعتمدة، 

وموثوقة، ومتكافئة.

يجب عىل رشكاء Allergan التجاريني ذوي الصلة باألنشطة 

الرتويجية نيابًة عن رشكة Allergan تقديم معلومات 

موثوقة، ودقيقة، ومكتملة عن منتجاتنا وال يجب ترويجها 

سوى بطرق صادقة، وغري خادعة، ونزيهة، ومتكافئة، 

ومتسقة مع ملصق املُنتَّج املعتمد.

مجامالت العمل

مجامالت العمل )عىل سبيل املثال، الوجبات البسيطة، 

 Allergan ة لعمالء وحسن الضيافة، والهدايا الرمزية( املقدمَّ

باسم Allergan قد يُسمح بها يف مواضع محدودة وكام هو 

محدد وحسب من ِقبل Allergan. يجب عىل رشكاء العمل 

 Allergan ة باسم رشكة ضامن أن أي مجامالت عمل مقدمَّ

يجب أال يُساء تفسريها، أو تشري إىل أمر غري مناسب أو يُرى 

أنها لغرض التأثري عىل قرار تجاري. 

التفاعل مع متخصيص الرعاية الصحية واملسؤولني 

الحكوميني

يف رشكة Allergan، نتفاعل بصورة اعتيادية مع متخصيص 

الرعاية الصحية )HCPs( ونوفر لهم املعلومات ملساعدتهم 

عىل اتخاذ قرارات عالج واعية بخلفية طبية. إننا نتقيد 

مبعايري نزاهة مرتفعة ونظهر التزامنا تجاه رعاية املرىض 

يف كل جانب من عالقاتنا مع متخصيص الرعاية الصحية 

)HCPs( واملسؤولني الحكوميني ونطالب رشكاءنا التجاريني 

باملثل. 

يحذر عىل الرشكاء التجاريني تقديم حافز غري مناسب 

ملتخصيص الرعاية الصحية أو املسؤولني الحكوميني )مبا 

يشمل أي مدفوعات، أو عموالت، أو رشاوى، أو تخفيضات( 

للتأثري عىل سلوك وصف األدوية، أو الرشاء، أو التوصيات، أو 

القرارات ذات الصلة بكتيب الوصفات.

الشفافية

تلتزم رشكة Allergan بالشفافية يف جميع جوانب أعاملها 

التجارية، بدًءا من طريقة تسجيل املعامالت املالية والتفاعل 

مع متخصيص الرعاية الصحية، وحتى طريقة توثيق نتائج 

التجارب الرسيرية. 

ال ننخرط مطلًقا يف أي نشاط قد يؤثر سلبًا عىل رجاحة 

القرار املهني ملؤسستنا، أو يقرتح عالًجا مفضالً أو يرتك 

انطباًعا لآلخرين عن عملنا بصورة غري نزيهة بأي شكل من 

األشكال. نطالب رشكاءنا التجاريني بااللتزام مبستوى الشفافية 

نفسه يف جميع الجوانب.
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االمتثال للمتطلبات التجارية

وبصفتنا رشكة تعمل يف مجال تصدير واسترياد املنتجات 

واملعلومات إىل بلدان حول العامل، فنلتزم بالقوانني التي 

تنظم طريقة مزاولة أعاملنا التجارية واختيار رشكاء العمل. 

إننا ممتثلون لجميع القوانني التجارية السارية والقوانني 

التي تحكم املعامالت يف جميع البلدان، مبا يشمل أي قوانني 

مقاطعة سارية وعقوبات تجارية. 

نتوقع من رشكائنا التجاريني املستوى نفسه من االلتزام 

بجميع القوانني واللوائح التجارية ذات الصلة.

منافسة نزيهة

تتقدم رشكة Allergan بأعاملها وتحافظ عىل ثقة مرضانا 

استناًدا إىل جودة منتجاتنا ومتيزها. 

إننا ندعم األسواق الحرة واملفتوحة ومنتثل للقوانني التنافسية 

يف كل مكان نؤدي به عملنا. ونتفادى إجراء النقاشات حول 

املسائل الحساسة التنافسية واالتفاقيات التي تحد من 

املنافسة أو تنتهك القانون بصورة غري مناسبة، مبا يشمل 

ذلك النقاشات واالتفاقيات مع املنافسني لتعديل األسعار أو 

بنود املبيعات، أو تقسيم األسواق، أو العمالء، أو املناطق، أو 

تحد من دخول العمالء لألسواق. 

إننا نسعى جاهدين دامئًا للتنافس بنزاهة ونتوقع املثل من 

رشكائنا التجاريني. 

عالقات رشيك األعامل مع األطراف الخارجية األخرى

تأسست عالقاتنا مع رشكائنا التجاريني عىل أساس من الثقة 

واالحرتام املتبادل. 

نتوقع من رشكائنا التجاريني أن يجروا أعاملهم بصورة نزيهة، 

وأن يكونوا مسؤولني عن الحفاظ عىل العالقات األخالقية 

مع رشكة Allergan، باإلضافة إىل جميع البائعني واألطراف 

الخارجية األخرى العاملة لصالحنا. 

مكافحة الرشوة والفساد

تعمل الرشوة والفساد عىل إلحاق الرضر باملجتمعات، 

ومرضانا، وعمالئنا، وميكنها أن تدمر سمعتنا. 

ال تقدم رشكة Allergan حوافز غري مناسبة، كام ال نسمح 

بذلك لآلخرين الذين يترصفون بالنيابة عنَّا يف مقابل قرار 

عمل مواٍت لنا، أو ميزة تجارية، أو كمكافأة لفرد عن قرار 

عمل مواٍت لنا، أو ميزة تجارية تم تقدميها يف املايض.

نتفاعل بصورة مسؤولة )يُتبع(
يف رشكة Allergan، نترصف دامئًا بنزاهة ونلتزم بأرقى املعايري األخالقية والسلوك املهني. ومن 

خالل التفاعل بصورة مسؤولة، نكسب ثقة موفري الرعاية الصحية، وبعضنا البعض، واملجتمع. 
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نحمي رشكتنا
يف Allergan، تدفعنا عالقاتنا، وأصولنا، وعالمتنا التجارية إىل الوصول للنتائج. إننا نقود املؤسسة بنزاهة 

لذلك ميكننا خدمة أصحاب املصلحة بكفاءة من خالل حامية أصول الرشكة، ومعلوماتها، وسجالتها. 

تضارب املصالح

يقع تضارب املصالح لدى تداخل املصالح الشخصية، أو ظهورها 

عىل أنها تتداخل مع مصالح رشكتنا أو ما إذا كان شخص يستغل 

عالقة ما ملكسب شخيص. ميكن ملثل هذا التضارب أن ينشأ عن 

العالقات الشخصية، أو املصالح املالية، أو املشاريع التجارية، 

أو العروض غري املناسبة للهدايا أو الرتفيه. 

يف رشكة Allergan، نتخذ قرارات موضوعية ونعمل عىل 

تفادي املواقف التي تخلق، أو التي ميكن أن تخلق، تضارب 

مصالح، ونتوقع املثل من رشكائنا التجاريني. 

املعلومات التجارية الرسية

يف رشكة Allergan، توفر ملكيتنا الفكرية، واألرسار التجارية، 

ومعلومات امللكية وغريها من املعلومات التجارية الرسية 

لرشكتنا ميزة تنافسية وقد تتسبب يف رضر إذا تم اإلعالن 

عنها دون إذن منا ودون اتباع الربوتوكوالت املناسبة. 

يتحمل رشكاؤنا التجاريون مسؤولية متابعة جميع املتطلبات 

التعاقدية لحامية معلومات Allergan التجارية، والتعامل 

مع جميع املعلومات التجارية بعناية وحاميتها من 

االستخدام والكشف غري املرصح به.

الخصوصية وحامية البيانات

يثق األفراد يف رشكة Allergan يف جمع بياناتهم الشخصية 

ومعالجتها ونقلها وحاميتها وتخزينها )أي، املعلومات التي 

ميكن استخدامها لتحديد هوية أي شخص أو تحديد موقعه 

أو االتصال به، باإلضافة إىل أي بيانات أخرى كام هو محدد 

بواسطة الخصوصية املنطبقة / قوانني حامية البيانات( 

بشكل آمن ومتوافق ومتسق مع اإلشعارات املقدمة لهم 

ومبوافقتهم، كام هو مطلوب. 

يُطلب من رشكائنا التجاريني من الناحية القانونية والتعاقدية 

 .Allergan معالجة البيانات الشخصية فقط وفًقا لتعليامت

يجب عىل رشكاء العمل املسؤولني عن معالجة )أي، جمع، أو 

تخزين، أو استخدام، أو نقل، أو إفشاء( البيانات الشخصية 

اململوكة لرشكة Allergan توقيع ملحق Allergan لحامية 

الخصوصية والبيانات، أو أحكام مامثلة، واملوافقة عىل االمتثال 

لجميع قوانني حامية البيانات والخصوصية املعمول بها. 

يجب عىل رشكاء العمل اإلبالغ عىل الفور عن جميع حوادث 

الخصوصية املرتبطة برشكة Allergan إىل مكتب خصوصية 

.IR-Privacy@allergan.com العاملي عىل العنوان Allergan

املعلومات الداخلية

أثناء العمل كرشيك عمل مع Allergan، قد تصادف معلومات 

غري علنية )"داخلية"( عن رشكتنا، أو عن الرشكات التي نتعامل 

معها، أو قد تجري مناقشات تجارية معها. 

أي قرار برشاء أو بيع أو حيازة أوراق مالية، سواء كانت 

أوراق مالية تخص رشكة Allergan أو أوراق مالية لرشكات 

أخرى )عىل سبيل املثال، أسهم أو سندات أو خيارات(، أثناء 

امتالك معلومات داخلية حول Allergan أو رشكة أخرى، 

يعد مخالًفا للقانون. 

ال يُسمح لرشكاء العمل بتداول أي معلومات داخلية أو نقلها 

إىل اآلخرين الذين قد يتاجرون بها قبل إتاحتها للجمهور 

وللمستثمرين العاديني )عىل سبيل املثال، من خالل ملف 

عام أو بيان صحفي، أو عرب موقعنا العام(.
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يف رشكة Allergan، يقرتن نجاحنا بالتزامنا بقواعد السلوك. وتكون النزاهة دامئًا يف صميم كل عمل نقوم به.نفعل الصواب
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نحمي رشكتنا )يُتبع( 
يف Allergan، تدفعنا عالقاتنا، وأصولنا، وعالمتنا التجارية إىل الوصول للنتائج. إننا نقود املؤسسة بنزاهة 

لذلك ميكننا خدمة أصحاب املصلحة بكفاءة من خالل حامية أصول الرشكة، ومعلوماتها، وسجالتها. 

أصول الرشكة

يف رشكة Allergan، تعد أصول رشكتنا )مثل أجهزة الكمبيوتر 

وبرامجها وممتلكات الرشكة واملوارد املالية واللوازم املكتبية 

وأمن املعلومات( مهمة ألعاملنا ومتكننا من القيام بعملنا 

بكفاءة وفعالية.

يتحمل رشكاؤنا التجاريون مسؤولية حامية أي أصول 

لرشكة Allergan املقدمة إليهم، وإدارة جميع موارد رشكة 

Allergan بعناية واستخدام هذه املوارد مبسؤولية وألغراض 

تجارية وحسب.

إدارة السجالت

يف رشكة Allergan، نحن ملتزمون بإدارة سجالتنا بطريقة 

مسؤولة والتأكد من أننا نحتفظ بالسجالت الالزمة لدعم 

التزاماتنا الرضيبية والقانونية واالمتثالية واملالية. 

نتوقع من رشكائنا التجاريني التمسك باملعيار نفسه يف 

االحتفاظ بسجالت دقيقة عند العمل نيابًة عن رشكة 

Allergan واالمتثال للقوانني ذات الصلة واتفاقاتهم 

.Allergan التعاقدية مع

النزاهة املالية

 Allergan باعتبارنا رشكة متداولة علًنا، يقع عىل عاتق رشكة

واجب الحفاظ عىل جميع الكتب والسجالت التي تعكس 

مركزنا املايل وأعاملنا بدقة وبرصاحة وكاملة ويف الوقت 

املناسب. 

تعد سالمة كتيباتنا وسجالتنا التجارية رضورية لنجاحنا 

املستمر، ورشكاؤنا التجاريون مسؤولون عىل قدم املساواة 

 .Allergan عن ضامن سالمة سجالت أعامل رشكة

باإلضافة إىل ذلك، تلتزم رشكة Allergan مبنع التيسري الجنايئ 

للتهرب الرضيبي، وضامن االمتثال التام ملتطلبات الحد من 

التهرب الرضيبي يف سياق ونطاق جميع عملياتها التجارية. 

نتوقع من رشكائنا التجاريني أن يظهروا مستوى االلتزام 

نفسه.

 الرشاكة عىل أساس النزاهة  |  نحمي رشكتنا
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الصحة والسالمة البيئية

 نعمل عىل توفري مكان عمل آمن وصحي، وتقليل تأثرينا 

عىل البيئة.

Allergan هي إحدى الرشكات املوقعة عىل امليثاق العاملي 

لألمم املتحدة وقد وضعت أهدافًا تتعلق بالبيئة والصحة 

والسالمة ومعايري يف مواقعنا يف جميع أنحاء العامل لضامن 

امتثالنا لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية والوالئية واملحلية 

وتقليل التأثري البيئي الناتج من عملياتنا.

يجب عىل رشكاء العمل حامية العاملني من التعرض 

للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والجسدية، ووضع برامج 

للحد من حاالت الطوارئ ومعالجتها، ويجب أن يعملوا 

بطريقة مسؤولة بيئيًا وأن تكون لديهم أنظمة قامئة لضامن 

إدارة مناسبة للنفايات وانبعاثات الهواء وترصيف املياه 

العادمة. 

نتوقع أن يلتزم رشكاؤنا التجاريون بجميع القوانني واللوائح 

ذات الصلة.

حقوق اإلنسان

يف Allergan، نعمل عىل أن نكون مواطنني صالحني يف 

الرشكات أينام نعمل. كام ندعم املبادئ الواردة يف اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان ونحن ملتزمون باحرتام حقوق 

 اإلنسان يف كل مستوى من مستويات سلسلة التوريد 

الخاصة بنا.

نلتزم بقانون الرق املعارص لعام 2015 والترشيع املكافئ يف 

الواليات القضائية األخرى. ال يجوز لرشكاء العمل استخدام 

القوة أو السخرة أو اإللزام أو العمل القرسي.

نحن ملتزمون بتوفري املصادر املسؤولة ملنتجاتنا واالمتثال 

للقوانني التي تتطلب الكشف عن استخدامها. 

نحن نحرتم حقوق اإلنسان من خالل مامرسة العناية الواجبة 

وعدم القيام بأي عمل تجاري عن قصد مع أي رشكة أو فرد 

ينتهك قوانني العمل أو يشارك يف انتهاكات حقوق اإلنسان، 

مبا يف ذلك عمل األطفال والسخرة واإلتجار بالبرش والعقاب 

البدين والتمييز العنرصي غري القانوين، ونتوقع املثل من 

رشكائنا التجاريني.

نحن مواطنون مسؤولون
تركز رشكة Allergan عىل مساعدة األشخاص يف كل مكان عىل عيش حياة أفضل. ونحن 

نؤدي دوًرا فعااًل يف مجتمعاتنا، وهادفون يف مشاركتنا ومكرسون إلحداث فرق.
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تكافؤ فرص التوظيف

يف Allergan، نحن ملتزمون بتوفري فرص عمل متساوية 
لألفراد املؤهلني يف جميع املامرسات الوظيفية، مبا يف ذلك 

التوظيف واالختيار والرتقية والتدريب واملساعدة التعليمية، 
والتعويضات، واملزايا، والنقل، وترسيح العامل، والفصل 

من العمل والربامج االجتامعية والرتفيهية. تحظر سياساتنا 
ومامرساتنا التمييز العنرصي غري القانوين.

تم اعتامد برامج العمل اإليجابية الخاصة بنا، والتي تغطي 
األقليات والنساء واألفراد ذوي اإلعاقة واملحاربني القدامى 

املحميني، وفًقا للقوانني واللوائح املعمول بها، وتحدد 
اإلجراءات اإليجابية املحددة ومسؤوليات تكافؤ فرص العمل 

ملوظفينا.

يُتوقع من جميع املوظفني إظهار التزامهم بجهود العمل 
اإليجايب التي نبذلها لضامن تكافؤ الفرص للجميع، وتشجيع 

التنوع داخل رشكة Allergan، وتقدير حساسية اآلخرين 
واحرتامهم.

يشغل املوظف املسؤول عن تكافؤ فرص التوظيف يف رشكة 
Allergan )"مسؤول EEO"( منصب نائب رئيس املواهب 

العاملية. إن رشكة Allergan هي مقاول اتحادي يخضع لألمر 
التنفيذي 11246، وقانون مساعدة إعادة تكييف املحاربني 

القدامى يف فيتنام لعام 1974، بصيغته املعدلة، والقسم 503 
من قانون إعادة التأهيل لعام 1973، بصيغته املعدلة، وكل 

من اللوائح التنفيذية. 

رشكة Allergan مطالبة بإخطار البائعني واملوردين لدينا 
بسياسات تكافؤ فرص التوظيف واإلجراءات اإليجابية لدينا. 
تطلب رشكة Allergan من رشكائنا التجاريني دعم جهودنا 

لالمتثال لهذه السياسات.

ضد التحرش والتمييز العنرصي
يف رشكة Allergan، نعمل عىل الحفاظ عىل بيئة عمل 

إيجابية خالية من املضايقة والتمييز والتخويف والتنمر 
واالنتقام. املضايقة والتمييز عىل أساس العرق أو اللون 

أو العمر أو الجنس أو النوع، أو امليل الجنيس، أو الهوية 
الجنسية أو التعبري، أو األصل العرقي /، أو وضع املواطنة، أو 

اإلعاقة، أو الدين، أو عضوية النقابة، أو الحالة االجتامعية، 
أو الخدمة العسكرية ووضع املحاربني القدامى أو املعلومات 

الوراثية أو أي حالة أخرى محمية مبوجب القوانني املعمول 
بها.

تأيت املضايقات والسلوكيات التمييزية بأشكال عديدة؛ منها 
اللفظية والجسدية والبرصية والسلوكية. ال نتسامح مع 

سلوكيات املضايقة أو التمييز تجاه أي شخص نتعامل معه 
ونتوقع من رشكاء العمل لدينا الحفاظ عىل هذا املعيار 

نفسه.

يحرتم الرشكاء التجاريون حقوق عاملهم، عىل النحو 
املنصوص عليه يف القوانني املحلية، يف حرية االنضامم إىل 

النقابات العاملية أو االنضامم إليها أو عدم االنضامم إليها 
والسعي إىل التمثيل واالنضامم إىل مجالس العامل. 

يجب أن يكون عامل رشكاء العمل قادرين عىل التواصل 
برصاحة مع اإلدارة فيام يتعلق بظروف العمل دون تهديد 

بالتمييز أو املضايقة أو التنمر أو االنتقام.

العنف يف مكان العمل
يف رشكة Allergan، نحن ملتزمون بتوفري مكان عمل آمن. 

ال نتسامح مطلًقا مع التنمر أو املضايقة أو التخويف أو 
األنشطة التي تنطوي عىل مراقبة أو مالحقة أو تهديدات 
أو أرضار جسدية موجهة ضد فرد أو أرسته أو أصدقائه أو 

زمالئه يف العمل أو ممتلكاته أو التدمري املتعمد للممتلكات، 
وال نسمح بحمل األسلحة يف مقرنا.

نعتمد عىل زمالئنا يف املراقبة واإلبالغ عن أي سلوك تهديد 
أو تخويف ولحل أي نزاعات بهدوء. نتوقع أن يظهر رشكاؤنا 

التجاريون املستوى نفسه من االلتزام بضامن مكان آمن 
للعمل.

نهتم ببعضنا البعض
يف رشكة Allergan، نسعى جاهدين لفعل ما هو مناسب لبعضنا البعض. تقع عىل 

عاتقنا مسؤولية إنشاء مكان عمل إيجايب وآمن وُمنِتج واملحافظة عليه.
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توفر رشكة Allergan خطًا ساخًنا للرشكة وموارد أخرى للسامح باإلبالغ عن املشكالت. اإلبالغ عن املشاغل

اإلبالغ عن املشاغل

يف رشكة Allergan، نتوقع من رشكائنا التجاريني اإلبالغ عن 

مخاوف بشأن سلوك غري قانوين أو غري الئق محتمل يتعلق 

بأعاملنا. 

إذا رأيت أو شككت يف أن أي شخص يترصف نيابة عن 

Allergan يشارك يف أنشطة أو سلوك قد ينتهك القانون أو 

 ،Allergan قواعد سلوك رشيك األعامل أو سياسات رشكة

فأبلغ رشكة Allergan عىل الفور عرب خط إجراءات النزاهة. 

يتم تشغيل خط إجراءات النزاهة لرشكة Allergan بشكل 

مستقل من ِقبل طرف خارجي، وهو متاح عىل مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع من أي مكان يف جميع أنحاء 

العامل. يسمح لألفراد باإلبالغ عن املخاوف دون الكشف 

عن هويتهم، حيثام يسمح القانون بذلك، وميكن الوصول 

AllerganIntegrityActionLine. إليه من خالل زيارة

ethicspoint.com. كام تتوفر أرقام خط الجودة لكل بلد 

من خالل هذا املوقع. 

تحظر رشكة Allergan االنتقام من األفراد لتقديم شكاوى 

بحسن نية وتتوقع من الرشكاء التجاريني الحفاظ عىل هذا 

املعيار أيًضا.

الرشاكة عىل أساس النزاهة  |  اإلبالغ عن املشاغل11
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