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 IIمعايري املسؤولية الخاصة باملوردين

نعتقد أننا مسؤولون أوالً وقبل كل يشء أمام األطباء واملمرضات واملرىض، واألمهات واآلباء وكل من يستخدم منتجاتنا وخدماتنا. 

ولتلبية حاجاتهم فكل ما نقوم به يجب أن يكون ذو جودة عالية. علينا أن نسعى دوًما إىل تخفيض تكاليفنا للمحافظة عىل 

أسعار معقولة. يجب خدمة طلبات الزبائن فوًرا وبدقة. يجب أن يتسنى ملوردينا وموزعينا الفرصة لعمل هامش ربح عادل. 

إننا مسؤولون أمام موظفينا، الرجال والنساء الذين يعملون معنا يف جميع أنحاء العامل. يجب اعتبار كل شخص كفرد. علينا أن 
نحرتم كرامتهم وأن نقر مبزاياهم. يجب أن يشعروا باألمان يف وظائفهم. يجب أن تكون تعويضاتهم عادلة ومناسبة، وظروف 

العمل نظيفة، ومرتبة وآمنة. يجب أن نكون واعني لطرق مساعدة موظفينا عىل الوفاء مبسؤولياتهم أمام أرسهم. يجب أن يشعر 

املوظفون بالحرية يف تقديم االقرتاحات والشكاوى. يجب أن تتوفر فرص متكافئة للتوظيف والتطور والتقدم للمؤهلني. يجب أن 

نوفر إدارة كفؤة، ويجب أن تكون أعاملهم عادلة وأخالقية. 

إننا مسؤولون أمام املجتمعات التي نعيش ونعمل فيها وأمام املجتمع الدويل كذلك. يجب أن نكون مواطنني صالحني - أن ندعم 
األعامل الجيدة والخرية وأن نتحمل نصيبنا العادل من الرضائب. يجب أن نشجع التحسينات املدنية والصحة والتعليم األفضل. 

يجب أن نحافظ عىل نظام جيد لألمالك التي نحظى باستعاملها، وحامية البيئة واملوارد الطبيعية. 

ومسؤوليتنا األخرية هي أمام مساهمينا. يجب أن تحافظ األعامل عىل ربح معقول. يجب أن نجرب أفكاًرا جديدة. يجب القيام 

بأبحاث، وتطوير برامج خالقة، وأن ندفع مثن األخطاء. يجب رشاء معدات جديدة، وتوفري مرافق جديدة، وإطالق منتجات 

جديدة. يجب خلق االحتياطيات لتسد وقت الحاجة. عندما نعمل وفق هذه املبادئ، يجب أن يحقق املساهمون عوائد جيدة.
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املبادئ التوجيهية 
 Johnson & مجموعة رشكات(  Johnson & Johnson تلتزم الرشكات التي تُكّون مجموعة رشكات

Johnson( بأعىل املعايري التي تتجسد، جنبًا إىل جنب مع فلسفة اإلدارة الخاصة بنا، يف قيمنا. وتعكس هذه 
املعايري قيمنا الداخلية والتوقعات املنشودة من جانب أصحاب املصالح الخارجيني، مثل العمالء، والجهات التنظيمية، 

واملستثمرين، وعامة األشخاص. تتسم عالقات األعامل يف اعتقادنا بقدر أكرب من اإلنتاجية والفعالية عندما تكون قامئة 

عىل الثقة واالحرتام املتبادل والقيم املشرتكة ونسعى إلقامة عالقات مع املورّدين الذين يتبنون التزاًما مشرتكًا باملعايري 

التالية: 

1 | االلتزام بالقوانني واللوائح السارية، و

2 | انتهاج السلوكيات األخالقية القامئة عىل النزاهة، و

3 | إدماج معايري الجودة يف إجراءات األعامل، و

4 | احرتام حقوق اإلنسان والحقوق الوظيفية، و 

5 | تعزيز سالمة املوظفني، وصحتهم، ورفاهيتهم، و 

6 |  تبني االستدامة والعمل يف إطار قائم عىل االلتزام باملسؤولية تجاه البيئة، و

7 |  تطبيق أنظمة اإلدارة من أجل الحفاظ عىل استمرارية األعامل، وإدارة األداء، والتحسني املستمر، و

8 |  اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بتأثري املورّد عىل القضايا املرتبطة بالبيئة واملجتمع.
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إن قناعتنا هي أن اتباع هذه املبادئ التوجيهية سيعود بالنفع عىل األعامل واملجتمعات من الناحية االقتصادية، واالجتامعية، 

والبيئية. وقد قمنا بوضع املجموعة التالية من املعايري ليك تساعدنا يف عملية اختيار املورّدين الذين يعملون يف إطار يتفق 

مع هذه املبادئ التوجيهية ومن أجل تقديم الدعم للمورّدين الذين نتعامل معهم فيام يتعلق بفهم التوقعات املنشودة 

منهم وااللتزام بها. كام نسعى إلدماج عنارص هذه املعايري يف عقود املشرتيات، وقد نقوم باتخاذ خطوات من أجل تقييم 

مدى التزام املورّدين بتطبيقها. يف الحاالت املناسبة، قد تقوم مجموعة رشكات Johnson & Johnson بالعمل 

مع املورّدين يف سبيل تحديد مجموعة من اإلجراءات والجداول الزمنية املتفق عليها بهدف الوصول إىل جوانب التحسني 

املطلوبة. وتراعي مجموعة رشكات Johnson & Johnson مدى التقدم يف تلبية تلك التوقعات ومستوى األداء 

املستمر عند اتخاذ قرارات االستعانة باملورّدين.

االلتزام باملتطلبات القانونية 
يُتوقع من املورّدين الذين يتعاملون مع مجموعة رشكات Johnson & Johnson العمل وفًقا لجميع القوانني 

واللوائح السارية الخاصة بالدول، والواليات، واملناطق املحلية التي ميارسون فيها أعاملهم. يشمل ذلك القوانني واللوائح 

املرتبطة مبامرسات األعامل األخالقية، ومامرسات الجودة، والعمل، والتوظيف، باإلضافة إىل حامية الصحة والسالمة 

والبيئة. كام يُتوقع من املورّدين كذلك االلتزام بتطبيق املامرسات التي تتفق مع املعايري املتعارف عليها يف هذا املجال، 

والحصول عىل جميع التصاريح والرتاخيص ووثائق التسجيل املعنية والحفاظ عليها، والعمل وفًقا للقيود واملتطلبات 

الخاصة بالتصاريح دامئًا.
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األخالقيات وسلوكيات األعامل
يُتوقع من املورّدين الذين يتعاملون مع مجموعة رشكات Johnson & Johnson انتهاج السلوكيات األخالقية 

القامئة عىل النزاهة خالل تأدية جميع املعامالت الخاصة باألعامل. وبناًء عليه، ينبغي عليهم: 

•  االلتزام باملعايري الخاصة بانتهاج مامرسات أعامل عادلة مبا يف ذلك الدعاية الدقيقة والصادقة، واملنافسة العادلة، و 

•  حظر تقديم رشاوى، أو تربعات سياسية غري مرشوعة، أو مبالغ أو تعويضات أخرى غري مرشوعة ألي سبب، مبا يف 
ذلك إسقاط العقوبات أو الغرامات أو الحصول عىل أي مزايا أو هدايا خاصة أخرى، و

•  حظر حاالت تضارب املصالح املالية أو املهنية، و

•  التأكد من قيام العاملني باإلبالغ عن املخاوف أو األنشطة غري القانونية يف مكان العمل دون تهديد باالنتقام أو تخويف 
أو تحرش، و

•  منع االستخدام املخالف للملكية الفكرية، مبا يف ذلك اإلفصاح عن املعلومات الرسية أو الحساسة، والتي تشمل 
املعلومات الخاصة باألسعار واملوظفني واملرىض، و

•  الحفاظ عىل بيئة تقوم عىل الشفافية، والتعاون، واالبتكار، و

•  التعامل مع أي حيوانات تتم االستعانة بها يف األنشطة الخاصة باملورّدين بطريقة تتفق مع القيم األخالقية 
واإلنسانية واتباع املبادئ املتعلقة باالستبدال، وتحسني طرق إجراء التجارب؛ وتقليل حجم التجارب التي يتم إجراؤها 

عىل الحيوانات ألغراض الدراسات املعملية.
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الجودة 
يُتوقع من املورّدين املتعاملني مع مجموعة رشكات Johnson & Johnson توفري سلع وخدمات تلبي 

احتياجات العمالء باستمرار، وتتسم باألمان بالنسبة للغرض املحدد من استخدامها، وتلبي متطلبات األداء. يف حني يجب 

عىل املورّدين تلبية املواصفات املتفق عليها يف االتفاقية السارية، أو طلب الرشاء، أو العالقة التعاقدية األخرى، يتعني 

عىل املورّدين كذلك تلبية قدر معني من متطلبات الجودة بحد أدىن، مبا يف ذلك االلتزام باللوائح يف أماكن بيع منتجاتهم. 

وبناًء عليه، ينبغي عليهم:

•  وضع ضوابط للجودة وااللتزام بها من أجل حامية سالمة السلع والخدمات املقدمة، و

 •  إبالغ رشكة Johnson & Johnson املعنية بالتغيريات املقرتحة عىل املواصفات أو األساليب أو املورّدين أو
املواد/املكونات أو عملية التصنيع/التوريد، أو موقع أو معدات التصنيع من أجل تحديد مدى تأثري تلك التغيريات 

عىل املنتج الخاص برشكة Johnson & Johnson، و

•  السامح لرشكة Johnson & Johnson املعنية أو شخص مخّول من طرفها بإجراء عمليات مراجعة للتأكد من 
جودة املرافق، و/أو األنظمة، و/أو املستندات املرتبطة بالسلع والخدمات املقدمة، وتقديم إجابات فورية، واتخاذ 

إجراءات تصحيحية لعالج أي مالحظات مذكورة، و

•  إبالغ رشكة Johnson & Johnson املعنية بعمليات الفحص املهمة املقررة من جانب الهيئات الصحية 
واملشكالت املرتبطة بالسلطات التنظيمية مثل: خطابات التحذير، ومالحظات النموذج 483 الصادر عن هيئة 

الغذاء والدواء األمريكية، وخطابات عدم االلتزام، وأوامر الحجز واألوامر القضائية، مبا يف ذلك أي مالحظات بخصوص 

منتجات أي رشكة من رشكات Johnson & Johnson، و 

 Johnson & Johnson ضامن توافق جميع منصات النقل املستخدمة يف توريد السلع ألي رشكة من رشكات  •
.Johnson & Johnson مع سياسة منصات النقل الخاصة برشكات
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صحة املوظفني، وسالمتهم، ورفاهيتهم 
يُتوقع من املورّدين الذين يتعاملون مع مجموعة رشكات Johnson & Johnson الحفاظ عىل مكان العمل 

وأي مناطق سكنية تُستخدم إلقامة املوظفني بشكل نظيف، ومرتب، وآمن. وبناًء عليه، ينبغي عليهم:

•  توفري املرافق )عىل سبيل املثال، وسيلتا خروج للخروج من املناطق/املباين بأمان( واملعدات الالزمة )مثل أنظمة 
إنذار الحريق وأنظمة الكشف( لضامن صحة املوظفني والزوار، وسالمتهم، ورفاهيتهم، و

•  تنفيذ برامج لحامية العاملني ومنع أو مكافحة تعرض املوظفني لألخطار يف مكان العمل، مبا يف ذلك األخطار 
الكيميائية، والبيولوجية، واملادية، و

•  تنفيذ برامج من أجل إدارة العمليات بأمان ومنع حاالت الكوارث، و

•  تنفيذ برامج تعزز الوصول إىل الربامج الصحية التي تؤثر بصورة إيجابية عىل صحة املوظفني، و

•  تحديد حاالت الطوارئ املحتملة، وتطبيق إجراءات وقائية، واالستعداد لتنفيذ إجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ، و

•  توفري معلومات السالمة والصحة املرتبطة بالتعامل مع املواد الخطرة والتدريب الالزم عىل الصحة والسالمة املهنية، و 

•  ضامن تطبيق متطلبات برامج الصحة والسالمة بشكل موحد عىل املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن الذين يعملون 
باملرافق الخاصة باملورّد.
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االستدامة واملسؤولية تجاه البيئة 
يُتوقع من املورّدين الذين يتعاملون مع مجموعة رشكات Johnson & Johnson العمل بطريقة مستدامة 

ومسؤولة تجاه البيئة. وبناًء عليه، ينبغي عليهم:

•  العمل من أجل تقليل حجم التأثريات البيئية الناجمة عن أنشطة أعاملهم مبا يف ذلك استهالك املوارد الطبيعية، 
والبحث عن مصادر املواد، وإنتاج النفايات، وعمليات تفريغ مياه الرصف، وانبعاثات الهواء، و

•  تنفيذ برامج من أجل التعامل مع مياه الرصف وانبعاثات الهواء مبا يضمن االلتزام بصحة اإلنسان وسالمة البيئة 
وحاميتهام، و

•  منع حاالت انسكاب املواد الخطرة وانبعاثها يف البيئة بصورة عارضة والتأثريات الضارة بالبيئة عىل مستوى املجتمع 
املحيل، و

•  تنفيذ برامج من أجل التعامل مع النفايات الصلبة يف إطار من االلتزام واملسؤولية فيام يتعلق بالبيئة، وسالمة 
املوظفني، والصحة العامة، من مرحلة اإلنتاج وعرب مراحل التجميع، والتخزين، والنقل وصوالً إىل التخلص النهايئ من 

النفايات، و

•  تنفيذ برامج لضامن عدم احتواء املنتجات عىل مواد مقيدة أو محظورة، و

•  تنفيذ برامج للتأكد من أن مشرتيات املواد املستمدة من النباتات/الغابات ومشتقاتها تلبي املتطلبات القانونية فيام 
يتعلق بحصادها وتصديرها/استريادها.



معايري املسؤولية الخاصة باملوردين8 

حقوق اإلنسان، والعمل، والتوظيف 
يُتوقع من املورّدين الذين يتعاملون مع مجموعة رشكات Johnson & Johnson التعامل مع األفراد يف إطار 

قائم عىل الكرامة واالحرتام. وبناًء عليه، ينبغي عليهم:

•  عدم التورط يف أي شكل من أشكال اإلتجار بالبرش، )عىل سبيل املثال، عن طريق استعامل القوة، أو مامرسة أعامل 
االحتيال، أو القمع من أجل إرغام أي شخص عىل العمل باإلكراه، أو العمل بالسخرة للوفاء بالديون، أو العبودية عىل أساس 

سداد الديون، أو السخرة(، أو توفري أعامل جنسية تجارية، أو استخدام العاملة القرسية )عىل سبيل املثال، عن طريق تعمد 

الحصول عىل العمل من أي شخص من خالل تهديده أو تهديد شخص آخر بإلحاق أذى جسيم به(، و

•  االلتزام بسياسة مكافحة اإلتجار بالبرش الخاصة مبجموعة رشكات Johnson & Johnson، و

•  عدم تدمري وثائق الهوية أو مستندات الهجرة الخاصة بأي شخص من املوظفني، أو املتعاقدين، أو املتعاقدين من 
الباطن، أو إخفائها، أو مصادرتها، أو حرمانهم من الحصول عليها بأي شكل آخر من األشكال، أو استخدام مامرسات 

توظيف مضللة أو احتيالية، أو االستعانة برشكات توظيف ال تلتزم بقوانني العمل املحلية يف الدولة التي تتم بها 

عملية التوظيف، أو فرض رسوم توظيف، أو توقع سداد العاملني مقابل للحصول عىل وظيفة، أو توفري مساكن ال 

تلبي معايري الدولة التي تتم تأدية العمل بها، أو عدم االلتزام بتوفري عقد عمل أو اتفاقية توظيف إذا كان القانون 

يشرتط هذا األمر، و

•  توفري وسيلة عودة للشخص إذا كان املورّد قد تكفل بانتقاالت املوظف، أو املتعاقد، أو املتعاقد من الباطن أو 
بسداد )سواء بشكل مبارش أو غري مبارش( رسوم انتقاالته من دولة أخرى إىل الدولة التي سيقوم فيها ذلك املوظف 

بتأدية العمل، و
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•  ضامن متتع املوظفني بحرية التنقل وحرية ترك وظائفهم بعد تقديم إشعار قبل مغادرة الوظيفة بفرتة معقولة، و

•  عدم مامرسة التمييز ضد أي شخص أو مضايقته بسبب العرق، أو اللون، أو الديانة، أو الجنس، أو الحمل، أو اإلصابة 
بفريوس نقص املناعة البرشية، أو الحالة الصحية، أو امليل الجنيس، أو األصل القومي، أو العمر، أو اإلعاقة، أو املوقف 

من الخدمة العسكرية، أو الحالة االجتامعية، أو االنتامء السيايس، و

•  عدم معاملة أي شخص بعنف أو بصورة غري إنسانية أو التلويح مبعاملة من هذا القبيل. تشمل املعاملة العنيفة أو 
غري اإلنسانية التحرش أو اإلساءة الجنسية، أو العقاب البدين، و/أو اإلكراه، و  

•  احرتام حقوق العاملني يف الراحة واالستجامم وتجنب ظروف العمل غري اآلمنة من خالل توفري فرتات راحة كافية أثناء 
يوم العمل، واحرتام أيام اإلجازات املتفق عليها، والحد األقىص لساعات العمل، و

•  دفع رواتب عادلة تلبي الحد األدىن الذي ينص عليه القانون لساعات العمل اإلجاملية أو تفوقه وإبالغ املوظفني 
بوضوح بالرواتب التي سيتقاضونها قبل بدء العمل. إبالغ جميع املوظفني يف حالة رضورة العمل لساعات إضافية 

واألجور التي سيتقاضونها نظري هذه الساعات اإلضافية، و

•  االلتزام بسياسة توظيف األحداث الخاصة مبجموعة رشكات Johnson & Johnson، و 

•  احرتام حقوق العاملني يف اتخاذ قرارات مستنرية دون إكراه، أو تهديد أو أعامل انتقام، أو تدخل غري مرشوع فيام يتعلق 
برغبتهم يف االنضامم إىل النقابات العاملية بحرية، أو االنضامم أو عدم االنضامم إىل املؤسسات، أو التجمع السلمي، و

•  احرتام حقوق العاملني يف التفاوض بشكل جامعي عىل الحقوق املكفولة لهم دون التدخل يف هذا األمر، و

•  احرتام حقوق العاملني يف طرح املخاوف يف مكان العمل عرب آليات الشكوى، و

 •  االلتزام باملتطلبات الواردة يف بيان املعادن املوجودة يف مناطق النزاعات الخاص مبجموعة رشكات
.Johnson & Johnson
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أنظمة اإلدارة 
يُتوقع من املورّدين الذين يتعاملون مع مجموعة رشكات Johnson & Johnson إدارة األنشطة الخاصة بهم 

بطريقة منظّمة من أجل الحفاظ عىل استمرارية األعامل، وتلبية املعايري الواردة يف هذا املستند، وتحسني العمليات 

الخاصة بهم باستمرار. وبناًء عليه، ينبغي عليهم: 

•  إبداء التزام اإلدارة العليا واملسؤولية املنوطة بها من خالل السياسات، واألهداف، واإلجراءات الرسمية، و

•  تطبيق إجراءات من أجل إعداد املستندات والسجالت، واالحتفاظ بها، والرقابة عليها؛ باإلضافة إىل تلبية أي متطلبات 
مناسبة متعلقة بااللتزام، و

•  تطبيق إجراءات ومعايري خاصة بسالمة وأمان البيانات وااللتزام بها لضامن حامية البيانات، واستيفائها، ودقتها، و

•  توفري موارد، مبا يف ذلك فريق عمل من ذوي الكفاءات وبنية أساسية مناسبة من أجل إدارة املخاطر وضامن التوافق 
مع تلك املعايري، و

 Johnson & تطبيق إجراءات للرقابة عىل عملية إنتاج املنتجات و/أو املواد الخاصة بأي رشكة من رشكات  •
Johnson، وإدارة التغيريات بفعالية، وضامن تلبية متطلبات العمالء، و
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•  تطبيق إجراءات إلدارة حاالت عدم التوافق، واالستجابة لألحداث، وحاالت الطوارئ املتعلقة باملنتجات، وعمليات/
 استمرارية األعامل، وهذه املعايري، مبا يف ذلك إبالغ السلطات التنظيمية املختصة ومجموعة رشكات

Johnson & Johnson بهذه الحاالت حسبام يقتيض األمر، و

•  تحديد أهداف من أجل السعي إىل تحسينها، وأهداف وإجراءات خاصة باألداء وتطبيقها، مبا يف ذلك إجراءات تحقيق 
فعالة يف الشكاوى، وإجراءات مراجعة داخلية، وإجراءات تصحيحية، و

•  تطوير برامج تدريب، وتطبيقها، وااللتزام بها للوصول إىل املستويات املناسبة من املعرفة، واملهارات، والقدرات عىل 
مستوى اإلدارة ومساعدة العاملني عىل تلبية هذه التوقعات، و

•  املساعدة يف الحفاظ عىل سلسلة توريد آمنة ومضمونة عن طريق توريد منتجات أصلية يتم تصنيعها مبوجب 
الترصيح املناسب ووفًقا للمتطلبات الصادرة من أي رشكة من رشكات Johnson & Johnson، و

•  تطبيق إجراءات من أجل توسيع نطاق تطبيق العنارص السارية من تلك املعايري ليشمل الرشكاء واملورّدين املتعاملني معهم.
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االلتزام مبتطلبات الرعاية الصحية 

  )HCC&P( والخصوصية
يُتوقع من موردي مجموعة رشكات Johnson & Johnson وأي جهة خارجية تقوم باألعامل نيابة عنا االلتزام 

مبوقفنا القوي ضد الرشوة والفساد، وذلك مبا يتفق مع قوانني مكافحة الفساد املوجودة يف العديد من الدول حول 

:Johnson & Johnson العامل. وبناًء عليه، ينبغي عليهم، فيام يتعلق بأي عالقة مع رشكة

•  اتباع القوانني واملعايري األخالقية املحلية والسارية دوليًا وتطبيق حظر صارم عىل الرشاوى واملدفوعات غري القانونية 
وأي عرض آخر لعنارص ذات قيمة والتي ميكنها التأثري عىل عميل أو مكافأته بصورة غري مرشوعة لطلب أو رشاء أو 

استخدام منتجاتنا وخدماتنا، سواء تم تقدميها بصورة مبارشة أو عرب جهة خارجية مثل موزع أو مخلص جمريك أو 

عميل آخر، و

•  تجنب أي إجراء آخر قد يؤثر بصورة غري مرشوعة عىل القرارات الطبية ملتخصيص الرعاية الصحية وقرارات الرشاء 
للكيانات التي تشرتي منتجاتنا وخدماتنا، مبا يف ذلك متخصصو الرعاية الصحية والجهات التنظيمية الحكومية 

وسلطات الفحص، و

•  احرتام خصوصية املوظفني واألفراد اآلخرين الذين ميكن للموظفني الوصول إىل معلوماتهم الشخصية، من خالل 
االمتثال للقوانني املحلية والدولية السارية عند جمع املعلومات الشخصية وتخزينها حول املوظفني ورشكاء األعامل 

واملرىض ومتخصيص الرعاية الصحية واملستهلكني وغريهم، مثل تواريخ امليالد والعناوين واملعلومات املالية والطبية 

وغريها، و

•  جمع املعلومات الشخصية فقط ألغراض مرشوعة خاصة باألعامل، ومشاركتها فقط مع األشخاص املسموح لهم 
بالوصول إليها، وحاميتها وفًقا لسياسات األمان، واالحتفاظ بها فقط للمدة التي تكون فيها رضورية، وإلزام الجهات 

الخارجية، التي بإمكانها الوصول إىل املعلومات الشخصية، تعاقديًا بحاميتها.
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الشفافية واإلفصاح 
يُتوقع من املورّدين الذين يتعاملون مع مجموعة رشكات Johnson & Johnson بذل جهود معقولة من أجل 

اإلفصاح علًنا عن املوضوعات واألهداف التي تتسم بأهمية فيام يتعلق بتأثري املؤسسة عىل القضايا البيئية واالجتامعية 

)عىل سبيل املثال، عىل موقع ويب أو يف تقرير متاح للعلن(. 

املراقبة وااللتزام 
قد تبارش مجموعة رشكات Johnson & Johnson أنشطة مراقبة من أجل التأكد من التزام املورّدين بهذه 

املعايري، ويشمل ذلك التقييامت امليدانية للمرافق، واالستعانة باالستبيانات، ومراجعة املعلومات املتوفرة، أو اإلجراءات 

األخرى الالزمة لتقييم أداء املورّد.

قد تقوم مجموعة رشكات Johnson & Johnson باستبعاد أي مورّد محتمل أو إنهاء أي عالقة قامئة مع أي 

مورّد حايل يُخفق يف االلتزام بهذه املعايري. 
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