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سياسة مكافحة الفساد

 .1مقدمة

•

تعكس سياسة مكافحة الفساد هذه («السياسة») التزامنا باملامرسات األخالقية يف مجال األعامل التجارية.
يتعارض الفساد مع قيمنا ويخالف القانون وقد يؤدي إىل فرض غرامات وعقوبات أخرى ،مبا يف ذلك السجن لألشخاص املتورطني .وقد أُعدت هذه السياسة ملنع
الفساد يف كل أنشطتنا.
1.1

قابلية التطبيق

ت ُطبق هذه السياسة عىل:
•رشكة  TTIوأغلبية رشكاتنا ‑أو رشكاتنا الفرعية اململوكة لنا أو الخاضعة لسيطرتنا يف جميع أنحاء العامل
•جميع موظفي  ،TTIمبا يف ذلك املوظفون بدوام كيل ودوام جزيئ واملوظفون بعقود واملؤقتون.
•جميع رشكاء  ،TTIمبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:
•املوزعون
•البائعون
•امل َو ّردون
•رشكاء املشاريع املشرتكة
•العمالء
•الوسطاء واالستشاريون
•املتعاقدون من الباطن
•ممثلو الرشكات املص ّنعة
1.2

جزاءات عدم االمتثال

باإلضافة إىل الجزاءات القانونية واملالية التي رمبا تتعرض لها  TTIوموظفوها نتيجة لعدم االمتثال لهذه السياسة و ألي قوانني مكافحة الفساد األخرى ،يؤدي عدم
االمتثال أيضً ا إىل اتخاذ إجراء تأديبي يصل إىل الفصل من العمل.
رمبا يخضع املديرون الذين يخفقون يف اإلرشاف عىل امتثال املوظفني لهذه السياسة أيضً ا إلجراء تأديبي .ينبغي أن يكون املدير قدوة يحتذى بها وأن يكون مرج ًعا
للموظفني الذين لديهم أسئلة أو الذين يحتاجون إىل مشورة.
1.3

االمتثال لكل القوانني واللوائح املعمول بها

نتبع القانون أو الالئحة أو السياسة األكرث رصامة املطبقة عىل عملنا .إذا كانت القوانني أو اللوائح املطبقة عىل عملك أقل رصامة من هذه السياسة ،فينبغي عليك
يف تلك الحالة اتباع هذه السياسة .لقد سعينا لضامن أال تقل هذه السياسة رصامة عن القوانني واللوائح التي نطبقها يف عملنا ،لكن إذا اتضح أن القانون أو الالئحة
املعمول به أكرث رصامة منها ،فينبغي عليك اتباع القانون أو الالئحة يف تلك الحالة .إذا ساورتك الشكوك بشأن ما تفعله مبقتىض القانون أو سياستنا ،فينبغي عليك
التامس التوجيه من إدارة الشؤون القانونية التابع لها أو من إدارة املوارد البرشية أو من أحد املراجع األخرى املذكورة يف نهاية هذه السياسة.
قوانني ولوائح مكافحة الفساد
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 .2قوانين ولوائح مكافحة الفساد

•

ال تتسامح  TTIمع الفساد نهائيًا رمبا ت ُعد الرشوة أكرث أشكال الفساد انتشا ًرا أو مناقشة .الرشوة هي عروض أو مدفوعات ألي يشء ذي قيمة لكسب ميزة تجارية
غري مستحقة أو للتأثري يف قرار أو إجراء ،مثل هدايا نقدية أو مواد تتجاوز قيمتها االسمية ،مثل ترفيه فخم ومكلف أكرث مام ينبغي أو تذاكر طريان أو إقامة بأحد
املنتجعات.
تنص القوانني العاملية ملكافحة الفساد عىل أنه ال يجوز استخدام الرشاوى أو أي شكل من أشكال الفساد لكسب ميزة تجارية غري مستحقة .وتشمل هذه القوانني:
•قانون الواليات املتحدة األمريكية للمامرسات الفاسدة يف التعامالت الخارجية ()FCPA

•قانون اململكة املتحدة ملكافحة الرشوة
•قانون هونج كونج ملنع الرشوة
•القانون الجنايئ لجمهورية الصني الشعبية وقانون مكافحة املنافسة غري النزيهة
•اتفاقية القانون الجنايئ بشأن الفساد الصادرة عن املجلس األورويب
•اتفاقية مكافحة الرشوة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
•قوانني مكافحة الفساد املحلية الصادرة عن العديد من البلدان األخرى التي نُدير تجارتنا فيها أو يعمل بها رشكاؤنا
قد تفرض هذه القوانني متطلبات معينة يف بعض الحاالت ،مبعنى أنه ال ينبغي علينا الرتدد يف التواصل مع مرشفينا ومديرينا وإدارات الشؤون القانونية أو املوارد
البرشية اللتامس التوجيه يف كيفية امليض قد ًما يف التعامل التجاري.
وبرصف النظر عن قوانني مكافحة الفساد ،فإن هذه السياسة متنع َمن تنطبق عليهم من تقديم رشاوى أو قبولها أو مامرسة أي أنشطة غري قانونية أو فاسدة.
وينبغي عىل من يرصد أو يعلم شيئًا عن هذه األنشطة أن يبلغ املعلومات من خالل السبل املنصوص عليها يف نهاية هذه السياسة.
لتوسيع مداركك ،اطلع عىل البنود األساسية الواردة أدناه لقوانني مكافحة الفساد املنصوص عليها يف هذه السياسة والقوانني املشار إليها:
املفهوم األسايس
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التفسري

.1

ال تُحرر مدفوعات أو تقدمها أو تقبلها عىل اإلطالق

األموال النقدية أو ما يعادلها التي تتجاوز قيمتها االسمية

.2

أو أي يشء ذي قيمة

أي مادة قيمة تتجاوز قيمتها القيمة االسمية كالحيل وتذاكر الطريان
واإلجازات

.3

بطريقة مبارشة وغري مبارشة

بطريقة مبارشة:
قصد من أفعاله التأثري
يُقدّم العرض أو املدفوعات مبارشة إىل الشخص الذي يُ َ
يف القرار أو اإلجراء.
بطريقة غري مبارشة:
 .aيُقدّم العرض أو املدفوعات عن طريق وسيط ،مثل عميل أو متعاقد من
الباطن أو مستشار.
 .bيُد َمج العرض أو املدفوعات يف التعامل التجاري («الرشوة») ،عىل سبيل
املثال ،يعرض عليك موزع محتمل شخصيًا جز ًءا من الربح الذي حصل عليه
من بيع منتجات  TTIإذا كنت تفضله هو عىل املوزعني املحتملني اآلخرين.

.4

إىل كيان تجارى أو مسؤول حكومي أو منهام

مثل الكيان التجاري أي رشكة وأيًا من موظفيها وعمالئها وممثليها ،مبا يف
ذلك املتعاقدون من الباطن واملستشارون وغريهم من الذين يترصفون
بالنيابة عن الرشكة .ملزيد من التوضيح ،اطلع عىل قسم " َمن املسؤولون
الحكوميون؟" أدناه.

.5

الحصول عىل عمل تجاري أو االحتفاظ به أو لكسب ميزة تجارية غري
مستحقة

تذكر أنه حتى محاولة الحصول عىل ميزة تجارية غري مستحقة أو تحقيقها،
بغض النظر عن مدى نجاحها أم ال ،أمر محظور.
وتفاد ًيا للشكُ ،يكن تعريف امليزة التجارية غري املستحقة بأنها تعزيز غري
مستحق ملركزنا التجاري ،الذي لن نحصل عليه من دون عرض رشوة أو
دفعها أو قبولها .يختلف األمر عن االعرتاف بالوالء أو املساهمة التجارية
لرشيك العمل التجاري.

سياسة مكافحة الفساد

 .2قوانين ولوائح مكافحة الفساد
عندما يساورك الشك بشأن أي عرض أو مدفوعات أو أي شكل من أشكال التعامل أو العالقة التجارية ،اطرح عىل نفسك األسئلة التالية:
•هل يبدو هذا صحي ًحا؟
•هل سيوافق أصدقايئ وعائلتي وزماليئ؟
•هل سأشعر باالرتياح إذا أُثري الجد ل بشأن هذا املوضوع يف الصحف؟
إذا كانت اإلجابة عن أحد هذه األسئلة بال ،فابتعد عن هذا املوقف والتمس التوجيه من مديرك أو من إدارة الشؤون القانونية أو إدارة املوارد البرشية للتوصل إىل
سبل أفضل.
االلتزام بقيمنا
السيناريو :أعمل يف قسم املشرتيات .يف اآلونة األخرية ،جاء مو ّرد
لزيارة منشآتنا .تقابلنا بشأن عقد توريد محتمل جديد ،ويعلم املو ّرد
أننا تقابلنا أيضً ا مع موردين محتملني آخرين بخصوص الفرصة
املتاحة .وعند مغادرته ،قدم املو ّرد إ ّىل شيئًا يبدو أنه عقد مصنوع
من اللؤلؤ هدية لزوجتي مقابل حسن ضيافتي .مل أفكر أن اللؤلؤ
حقيقي ،لذلك قبلته.
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اإلجابة :مل يكن ينبغي عليك قبول الهدية دون معرفة ما إذا كانت
قيمة حقيقية أم ال ،ألن الظروف التي أُعطيت إليك فيها تشري إىل
أ ّن دافع املورد هو التأثري يف قرارك بشأن ما إذا كنت ستمنح العقد
لرشكته أم ال .كان ينبغي عليك رفض الهدية ،أو إذا كنت قد قبلتها
ألنك متخوف من أن يكون هذا قلة ذوق أو يُعد إهانة ،فكان
ينبغي عليك استشارة إدارة الشؤون القانونية التابع لها يف الحال
وأن تلتمس رأيها بشأن مواصلة التعامل مع هكذا هدية.

 .2قوانين ولوائح مكافحة الفساد
2.1

َمن املوظفون الحكوميون؟

ألغراض قوانني مكافحة الفساد وسياستنا ،فإن مصطلح «املوظفون الحكوميون» ال يقترص عىل الذين يتولون مناصب منتخبة أو املعينني يف املناصب الحكومية ،أو
وزراء اإلدارات الحكومية ،أو املمثلني السياسيني ،أو أي مناصب أخرى يراها املرء عادة مناصب حكوميةُ .يكن وصف األفراد التالني بأنهم موظفون حكوميون:
•موظفو اإلدارات والهيئات الحكومية ،بغض النظر عن الرتبة مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص موظفو الرضائب والجامرك
•موظفو الكيانات التي متلكها أو تسيطر عليها الدولة ،مبا يف ذلك املؤسسات التجارية التي متلكها أو تسيطر عليها الدولة ،كموظفي رشكات الطريان الوطنية
ومشغيل السكك الحديدية وموظفي املؤسسات العامة مثل الجامعات
•موظفو املنظامت الدولية العمومية ،مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل واألمم املتحدة
•أي مسؤول أو مرشح حزب سيايس ،وأي ٍ
رشع ،وأفراد األرس املالكة الذين قد يفتقرون إىل السلطة «الرسمية» ولكنهم يحتفظون مبلكية أو مصالح
قاض أو ُم ّ
إدارية يف الرشكات التابعة للدولة
•أي شخص «يترصف بصفة رسمية «(يف إطار تفويض السلطة من الحكومة لتحمل مسؤولياتها) ،مبا يف ذلك املوظفون الذين ال يتم تعويضهم إذا كان لديهم
النفوذ الفعيل يف منح العمل الحكومي
•االستشاريون الفنيون ومسؤولو التسويق الذين يشغلون منص ًبا حكوم ًيا
ُيكن أيضً ا اعتبار تقديم أي يشء ذي قيمة إىل أحد أفراد عائلة مسؤول حكومي املقربني انتهاكًا لقوانني مكافحة الرشوة ولسياستنا.
ت ُسلط سياستنا الضوء عىل التعامل مع املسؤولني الحكوميني أل ّن قوانني مكافحة الفساد العاملية تؤكد عىل التعامل معهم بشفافية ،كام تنطوي األفعال الفاسدة
عىل عقوبات شديدة ت ُف َرض عىل الرشكات واألفراد .قد نحتاج إىل التفاعل مع مسؤولني حكوميني يف بعض األحيان ألننا رشكة عاملية ورائدة يف صناعتنا ويجب أن
نفعل ذلك وفقًا للقوانني املعمول بها .بصفتك عض ًوا يف  ،TTIيجب عليك تقييم التعامالت التجارية التي تشارك فيها لتحديد ما إذا كان املسؤولون الحكوميون
يشاركون فيها بأي صورة من الصور .مبجرد أن تصبح قامئة املسؤولني الحكوميني املحتملني قابلة للتوسع ،يتم تشجيعك للتواصل مع إدارة الشؤون القانونية لطلب
املساعدة والتوجيه.
االلتزام بقيمنا
السيناريو :يحاول محمد الحصول عىل ترصيح الستخدام جزء معني
من املمتلكات لبناء مصنع يف موقع جديد .ويعلم أ ّن هذه التصاريح
محدودة ،ويحاول املنافسون أيضً ا الحصول عىل ترصيح للموقع
نفسه .يأخذ مسؤول محيل محمدًا جانبًا ويخربه أنه سيُفضل طلبه
عىل باقي املنافسني إذا أعطاه محمد شخصيًا  5000جنيه نقدًا.
ويفس ذلك بأ ّن هذا املبلغ يُدفع عادة لتسهيل اإلجراءات ،وإذا مل
ّ
ِ
فسيصدر ترصي ًحا ملنافس آخر .مل يرغب محمد يف
يدفع محمد،
خسارة عمل الرشكة ،لذلك دفع املبلغ.
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اإلجابة :مل ميارس محمد قيمنا .من املرجح اعتبار املسؤول املحيل
الذي دفع له محمد املبلغ املايل مسؤوالً حكوميًا وفقًا ملعظم
القوانني العاملية ،واعتبار املبلغ املايل رشوة ألنه ُد ِفع لكسب ميزة
تجارية غري مستحقة.

 .2قوانين ولوائح مكافحة الفساد
2.2

املحاسبة وحفظ السجالت

يُعد تسجيل جميع جوانب كل التعامالت التجارية بصورة صحيحة إحدى الطرق التي تستخدمها  TTIلضامن أ ّن كل التعامالت التي ندخلها خالية من الفساد.
تقتيض معظم القوانني املعمول بها يف عملنا التجاري حفظ الدفاتر والسجالت الدقيقة .ولذلك ،يجب أن منتثل لكل أنظمة املحاسبة واملعايري ،باإلضافة إىل سياسات
العمل والعمليات الداخلية لدينا لتقديم كل طلبات تعويض النفقات إىل  .TTIوعالوة عىل ذلك ،عند تقديم النفقات نيابة عن  ،TTIيجب علينا تسجيل تفاصيل
كل التعامالت التجارية واملحاسبة املتعلقة بكل األموال واملزايا التي يتم الحصول عليها كجزء من تلك التعامالت التجارية بصورة صحيحة.
يجب إيالء عناية خاصة لضامن توافق الهدايا أو الوجبات أو سبل الرتفيه أو املزايا األخرى املقدمة إىل أطراف خاصة ومسؤولني حكوميني مع متطلبات املحاسبة
وحفظ السجالت.
متثل القواعد التالية املبادئ التوجيهية للمحاسبة وحفظ السجالت بدقة:
•ت ُحظر اإلدخاالت الخاطئة أو الزائفة.
•ت ُحظر األموال أو الحسابات أو األصول غري املعلنة وغري املسجلة.
•لن يُخفي أي إدخال الطبيعة الحقيقية للتعامالت التجارية أو يُغري شكلها.
•ال يُسمح بتحرير مدفوعات إال للغرض امل ُبني يف الوثائق الداعمة.
•يتوجب عىل املوظفني اإلبالغ عن أي إدخاالت خاطئة أو مشكوك فيها عندما يكون لديهم سبب يجعلهم يعتقدون أ ّن املوظف رمبا يُزيف السجالت.
لتطبيق القواعد املذكورة أعاله عىل حفظ السجالت بطريقة مناسبة ،ينبغي أن:
•تصدر الفواتري التي تعرب بدقة عن التعامالت التجارية املتعلقة بها فقط وتقبلها.
•ال تقبل أبدًا طلبات خفض قيم الفاتورة أو املغاالة يف قيمها.
•ال تحرر أي مدفوعات أو تعتمدها حال وجود نية أو فهم أو معرفة أ ّن أي جزء منها قد يستخدم ألي أغراض خالف املنصوص عليها يف الوثائق الداعمة أو عند
وجود أسباب لالعتقاد بأ ّن هذه املدفوعات قد تستخدم كرشوة.
•ال تحرر املدفوعات أو تعتمدها أبدًا ألي طرف.
•ال تحرر املدفوعات أو تعتمدها أبدًا إال للمدفوع إليه املخول.
•ال تحرر مدفوعات أو تعتمدها لحساب ليست له عالقة بالعمل التجاري للمدفوع إليه أو بجنسيته ،مثل حسابات مرصفية يف الخارج أو حسابات باسم آخر.
مهم بالنسبة إىل االمتثال لقوانني مكافحة الفساد وبالنسبة إلينا للحفاظ عىل روح السياسة والتمسك بها.
يُعد حفظ السجالت الصحيح ً
إذا كان لديك أي استفسارات بشأن تلك املتطلبات ،يُرجى التواصل مع إدارة الشؤون القانونية أو املالية.
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 .3القواعد اإلرشادية

•

يقدم هذا القسم قواعد إرشادية يف بعض املعامالت التجارية املعينة ،مع اإلشارة إىل متطلبات  TTIوتوقعاتها.
ينبغي عليك الرجوع إىل هذا القسم يف كثري من األحيان لتتأكد أ ّن التعامالت والعالقات التجارية التي ت ُعد جز ًءا منها تفي مبتطلبات  ،TTIولتضمن أ ّن عملنا
التجاري خا ٍل من الفساد.
3.1

القواعد اإلرشادية

نعرف أن مامرسة األعامل التجارية عادة ما تتضمن تقديم بعض املجامالت العامة والحصول عليها ،مثل مناقشة اتفاقية البيع عىل الغداء أو االجتامع مع العمالء
للعشاء أو قبول العروض الرتويجية يف معرض تجاري .ال تعني هذه السياسة منعك من تكوين عالقات مع األطراف الخارجية واملنافسة يف السوق .ولكن يجب أن
تساعدك هذه السياسة يف تحديد مجامالت العمل املقبولة والقانونية .يعني موقفنا من الرشوة والفساد أنه برصف النظر عن العرف املحيل ،ال نقدم أو نقبل أبدًا
هدايا أو وسائل ترفيهية أو أي مزايا أخرى مخالفة للحصول عىل مميزات تجارية غري الئقة.
إذا تعرضت ملوقف يسعى فيه شخص بصفة شخصية إىل الحصول عىل مبلغ أو أي يشء آخر ذي قيمة مقابل اتخاذ قرار عمل أو أداء الواجبات املنوط بها وأنت
غري متأكد مام يجب عليك فعله ،فعليك استشارة إدارة الشؤون القانونية .يجب عليك دامئًا استشارة إدارة الشؤون القانونية إذا كان هذا الشخص مسؤوالً حكوم ًيا.
 3.1.1املبادئ التوجيهية العامة
يجب عىل املوظفني عدم تقديم هدايا أو وجبات أو وسائل ترفيهية أو أشياء ذات قيمة عالية أخرى أو طلبها أو قبولها من أي من بائعي  TTIأو مقدمي الخدمات
أو العمالء أو املنافسني أو أي طرف يسعى إىل القيام بأعامل تجارية مع  TTIإال إذا متت تلبية كل املعاير التالية:
•يوجد غرض تجاري واضح مرتبط بالرتويج ملنتجات أو خدمات  TTIأو عرضها.
•أن تكون القيمة معقولة ،يعني ذلك عمو ًما أ ّن الهدايا ت ُعد رمزية يف القيمة وت ُعد الوجبات والوسائل الرتفيهية معقولة يف ظل ظروف معينة ويف نطاق
املامرسات املتفق عليها يف صناعتنا.
•أن يكون التكرار معقوالً.
•ال يُخالف القيام بذلك األعراف املحلية أو السياسات التنظيمية للطرف الذي يحصل عىل املزايا.
•ال يؤدي القيام بذلك إىل رصاع فعيل أو ظاهري للمصالح.
•أما بالنسبة إىل املسؤولني الحكوميني ،فيجب أن تتم املوافقة عىل الهدايا أو الوسائل الرتفيهية مقد ًما كتاب ًة من قبل إدارة الشؤون القانونية أو قسم املوارد
البرشية.
تنطبق هذه املبادئ التوجيهية يف جميع األحيان وال تتغري أثناء مواسم تقديم الهدايا التقليدية أو بسبب األعراف املحلية يف املكان الذي ميكنك القيام باألعامل
التجارية فيه.
باإلضافة إىل ذلك ،يف بعض البلدان التي يُعد تقديم الهدايا أو الوسائل الرتفيهية شائ ًعا يف أماكن العمل بها ،تحتاج إىل استشارة إدارة الشؤون القانونية وقسم
مسؤول عن معرفة مثل هذا التوجيه وااللتزام به ليس فقط يف
ً
املوارد البرشية يف وحدة العمل الخاصة بك للحصول عىل توجيه بشأن املامرسات املقبولة .تصبح
مواقع مكتبك ،ولكن يف أي مواقع أخرى ميكنك السفر إليها للقيام باألعامل التجارية الخاصة برشكة  TTIأيضً ا.
تقدم البنود الفرعية التالية مزيدًا من التفصيل بشأن تبادل الهدايا والوجبات والوسائل الرتفيهية.
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 .3القواعد اإلرشادية
 3.1.2الهدايا
•تقترص الهدايا عىل أشياء ذات قيمة رمزية (زهيدة) .قد تتضمن هذه الهدايا ما ييل:
•عروضً ا ترويجية تحمل شعار الرشكة أو عالمتها التجارية
•بطاقات تهنئة أو عطلة
•مواد غذائية بسيطة
•نباتات أو زهور بأسعار معقولة
•ت ُقدم األشياء زهيدة القيمة األخرى يف إطار عطلة ثقافية أو قومية (انظر أدناه لتتعرف عىل الهدايا النقدية املتبادلة يف هذه الظروف)
•ال ت ُح ّبذ الهدايا النقدية ،ولكن تعرف  TTIأ ّن هذه الهدايا النقدية يتم تبادلها أحيانًا يف إطار عطالت قومية أو ثقافية محددة (عىل سبيل املثال ،تبادل الجيوب
الحمراء» مبناسبة رأس السنة يف الصني) .يجب أال ت ُقدم الهدايا النقدية إال يف ظل الظروف التالية:
•تُقدم الهدية النقدية يف إطار عطلة قومية أو ثقافية
•تُعد الهدية النقدية ذات قيمة معقولة للمناسبة
•ال ت ُقدم أكرث من هدية نقدية إىل الشخص نفسه أو تُستقبل منه أثناء مدة العطلة أو فرتة الحدث الثقايف
االلتزام بقيمنا

1

السيناريو :في المعرض التجاري األخي ر ،عرضت على
العمالء المحتملين عروضً ا مختلفة تحمل العالمة
التجارية الخاصة بشركة  TTIمثل األكواب واألقالم .هل يُ عد هذا
مسمو ًح ا به في إطار سياستنا؟

اإلجابة :نعم .يُسمح بالهدايا الرمزية (ذات القيمة الزهيدة)
امل ُقدمة يف إطار الرتويج ملنتجات .TTI

السيناريو :في البلد الذي أعمل به ،من الشائع تقديم
«الجيوب الحم راء» احتفاالً برأس السنة في الصين إلى
األشخاص الذين نتعامل معهم تجار ًي ا أو إظهار التقدير في أماكن
العمل األخرى .هل يمكنني تبادل الجيوب الحم راء مع زمالئنا في
العمل؟

اإلجابة :يف إطار سياستنا ،ميكننا تقديم هدايا نقدية أو تلقيها ،مثل
الجيوب الحمراء ،بصفتنا موظفي  ،TTIأثناء العطالت القومية أو
الثقافية أو املناسبات األخرى عندما يتم تبادل مثل هذه الهدايا
عادة .يجب أن يلبي الجيب األحمر ،أو أي هدية نقدية أخرى،
املبادئ التوجيهية العامة بشأن الهدايا املوضحة أعاله .يُرجي
مالحظة أنه يجب أن يكون ذا قيمة رمزية أو زهيدة وال يُقدم
إىل الشخص نفسه أو يؤخذ منه أكرث من مرة خالل فرتة العطلة
أو الحدث الثقايف .ال تقيد املبادئ التوجيهية لهذه السياسة قيمة
الهدايا النقدية التي تتبادلها مع األصدقاء والعائلة عىل نفقتك
الخاصة أو معدل تكرارها.

2
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 .3القواعد اإلرشادية
 3.1.3الوجبات والوسائل الرتفيهية
مهم من عنارص عالقات العمل
رصا ً
يُعد تقديم الوجبات والوسائل الرتفيهية إىل العمالء ورشكاء العمل املوجودين واملحتملني مامرسة شائعة وميكن أن تُعد عن ً
التجاري .عىل الرغم من ذلك ،ميكن أن يُساء استخدام الوجبات والوسائل الرتفيهية من خالل االستخدام املفرط أو املتكرر .يجب علينا اتباع املعايري املوضحة أدناه
لضامن املشاركة يف األنشطة املناسبة:
•يجب أن تقترص الوجبات والوسائل الرتفيهية عىل الوجبات البسيطة أو األنشطة األخرى املناسبة ،مثل جولة سياحية محلية أو حدث ريايض أو ثقايف أو لعبة
الجولف.
•عند تقديم الوجبات أو الوسائل الرتفيهية إىل أعضاء الرشكة األخرى ،يجب عليك معرفة قواعدها بشأن تلقي هذه األنواع من املزايا .لدى العديد من عمالئنا
ورشكاء العمل اآلخرين مدونات قواعد سلوك وسياسات أخرى مشابهة لنا ال تسمح ملوظفيها بقبول الوجبات أو الوسائل الرتفيهية الفخمة واملتكررة وغري
املدعومة بالفعل بغرض تجاري مرشوع .لذا ال تدفع الشيك ملوظفي رشكاء العمل إذا كان القيام بذلك سيخالف سياسات رشكاء العمل.
•إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان هناك حدث معني مكلف جدًا بدرجة ال تتطابق مع هذه السياسة أم ال ،فاحصل عىل موافقة مسبقة من إدارة الشؤون
القانونية و/أو قسم املوارد البرشية يف وحدة العمل الخاصة بك.
االلتزام بقيمنا
السيناريو :نحاول توسيع نطاق عملنا مع عميل معني .يذكر يل وكيل
الرشاء لدى العميل أنه يريد دامئًا أن يأخذ عائلته لقضاء عطلة يف
باريس .لدي معارف يف باريس ،لذا أرتب له ولعائلته لإلقامة هناك
ملدة أسبوع مجانًا ،وأعرض عىل  TTIدفع تذاكر الطريان .أعتقد أنه
يقوم بهذه التلميحات نفسها أيضً ا للمنافسني وأنهم فعلوا هذه
األشياء له يف املايض ،لذا ال أريد أن نصبح يف موقف ضعف.
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اإلجابة :يف هذا املوقف ،مل تلتزم بقيمنا .من الواضح أ ّن هذه
امليزة تُعرض بهدف التأثري يف املشرتي ليك يقدم إلينا املزيد من
األعامل التجارية ،ويستفيد هو شخص ًيا وعائلته من خالل الحصول
عىل عطلة فخمة .ال يهم إذا كنت تعتقد أو تسمع شائعات بأن
اآلخرين قد يعرضون عىل هذا الشخص هذه األنواع من املزايا.
يف الواقع ،يخالف هذا الشخص عىل األرجح سياسات رشكته من
خالل طلب هذه األنواع من الهدايا وقبولها ،وستقدم معروفًا إىل
صاحب عمله من خالل اتخاذ خطوات للكشف عن أعامله .كان
يجب عليك التشاور مع إدارة الشؤون القانونية عندما بدأ فعل
هذه األنواع من التلميحات.

 .3القواعد اإلرشادية
3.2

رحالت تنظمها الرشكة

باعتبارنا رشكة عاملية ،قد يُطلب منا يف بعض األحيان دفع مصاريف الرحالت لعمالئنا أو األطراف الثالثة أو الجهات الخارجية األخرى املرتبطة ارتباطًا وثيقًا
باألعامل التجارية ذات الصلة برشكة  .TTIنحن بحاجة إىل التأكد من أ ّن الرحالت التي تنظمها  TTIال تُقدم ألسباب مخالفة ،مبعنى أنها ال تُقدم للحصول عىل
مزايا تجارية مخالفة أو للتأثري غري املرشوع يف قرار العميل أو ترصفات الجهات األخرى.
سواء أكنا ننظم بالفعل رحلة لشخص ما بنا ًء عىل الظروف أم ال ،يجب علينا دامئًا ضامن أنه يوجد غرض تجاري وجدول أعامل واضح ،وكذلك ضامن أ ّن الرحلة
امل ُنظمة تكتمل بالشخص (األشخاص) الذي تم ترتيبها من أجله.
مبجرد ضامن تلبية هذين الرشطني ،يجب عليك التحقق من تلبية املعايري
اإلضافية التالية أيضً ا.
يجب أن تكون الرحالت التي تنظمها الرشكة:
•يف حدود ميزانيتنا
• ُمقدمة يف إطار جولة يف مصنع أو صالة عرض أو تدريب أو اجتامع للمبيعات أو نشاط مشابه ذي صلة بالعمل التجاري
•عىل أقرص الطرق وبأقل تكلفة (إن أمكن)
•يف الدرجة االقتصادية إال إذا حصلت عىل موافقة من شخص ما بدرجة مدير أو أعىل
• ُمقترصة عىل اإلقامة يف فنادق العمل التجاري والفنادق األخرى املتوسطة فئة  3إىل  4نجوم
•متت املوافقة عليها مقد ًما من قبل مدير قسمك ،وأيضً ا من قبل إدارة الشؤون القانونية أو قسم املوارد البرشية إذا تم توفري رحالت للمسؤولني الحكوميني
ال تتضمن الرحالت التي تنظمها الرشكة:
•الوجبات والنفقات الطارئة
•امتدادات الطرق والطرق الفرعية للرحالت
•الهدايا وأشكال الوسائل الرتفيهية األخرى
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 .3القواعد اإلرشادية
3.3

املساهامت السياسية

ليك نظل بعيدًا عن الفساد ،يجب أن نصبح عىل دراية بالطلبات املتعلقة باملساهامت السياسية التي تقدمها األطراف املقابلة أو املسؤولون الحكوميون يف مقابل
التأثري يف الصفقة أو التحفيز إىل إمتام الصفقة امل ُعلّقة .عىل سبيل املثال ،قد يقرر العميل املحتمل رشاء منتجات  TTIإذا قدمنا مساهامت إىل اإلدارة الحكومية أو
املؤسسة أو الحزب السيايس أو املجموعة التي يرتبط بها العميل أو أحد أقاربه .تثري املساهامت السياسية القلق بسبب صعوبة إعادتها إىل الشخص أو املجموعة
أو الرشكة التي طلبتها.
للحد من احتاملية وقوع الفساد ،ال ميكننا تقديم مساهامت سياسية نيابة عن  TTIمن دون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من نائب رئيس املجموعة
واملستشار العام وكبري مسؤويل االمتثال.
ال ميكن تقديم مساهمة سياسية تحت أي ظرف من الظروف لربح مميزات تجارية مخالفة وإال فسيصبح ذلك غري قانوين مبوجب قوانني البلد الذي توجد فيه
اإلدارة الحكومية أو الحزب السيايس أو املجموعة/املؤسسة أو املسؤولون.
3.4

املساهامت الخريية

بصفتنا رشكة عاملية ،ميكننا مساعدة املحتاجني من خالل املساهامت الخريية .عىل الرغم من ذلك ،ميكن أن تُعد املساهامت الخريية ،مثل املساهامت السياسية،
وسيلة رسية لتقديم الرشاوى .ميكن أن يحدث هذا عندما تطلب األطراف املقابلة أو املسؤولون الحكوميون تربعات للجمعيات الخريية املرتبطني بها كرشط أسايس
أو جزء من صفقة معنا.
قد ت ُوحي الظروف التالية أن املساهمة الخريية ت ُطلب ألغراض مخالفة:
•ت ُطلب التربعات يف إطار صفقة تجارية.
•ال تقدم الجمعية الخريية أو الحزب الذي يطلب التربعات تفاصيل بشأن الجمعية الخريية أو هدفها أو موقعها أو أسباب التربعات.
•تطلب الجمعية الخريية تقديم املساهمة إىل بلد آخر أو كيان آخر.
•طلب املسؤول الحكومي التربعات أو اقرتحها.
ال ميكن أن ت ُستخدم املساهامت الخريية تحت أي ظرف لربح مميزات تجارية مخالفة أو ملخالفة قوانني البلد الذي تُقدم فيها املساهامت.
االلتزام بقيمنا
السيناريو :تعاقدنا مع وكيل للمساعدة عىل تسهيل اتفاق مع عميل
جديد .أبلغَنا الوكيل أن ممثل العميل سيربم عقدًا مع  TTIإذا ح ّولنا
مبلغًا أول ًّيا إىل الجمعية الخريية التي تنظمها زوجته دفعة واحدة.
أبلغت الوكيل أنه ال ميكننا إجراء هذا األمر إلنهاء املفاوضات.
ُ
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التزمت بقيمنا .طلب ممثل العميل من
اإلجابة :يف هذه الحالة،
َ
 TTIأن تقدم مساهمة خريية لضامن الحصول عىل مميزات
تجارية .يُعد تقديم أي مبلغ لضامن مثل هذه املميزات مخالفًا
لسياستنا ،حتى ولو كان هذا املبلغ لجمعية خريية.

 .3القواعد اإلرشادية
3.5

التعاقد مع رشكاء العمل

ميثل التعاقد مع رشكاء العمل ،مثل الوكالء واملوزعني واملوردين ،جز ًءا رضوريًّا من عملنا .يقدم رشكاء العمل املواد الالزمة لتصميم منتجات عاملية متثل عالمتنا
التجارية يف األسواق العاملية والوصول إىل عمالء جدد .يُعد رشكاء العمل امتدادًا لرشكة  TTIبصفة أساسية ،وتتحمل رشكتنا أي أعامل فساد يقومون بها أثناء
مبارشة أعاملنا التجارية.
ومن ث َّم ،ال يجب أن نختار سوى رشكاء العمل الذين نشعر باالرتياح لهم أثناء متثيل عالمتنا التجارية وقيمنا .لتحقيق هذا الهدف ،اعتمدنا عملية العناية الواجبة
القوية الستعراض رشكاء العمل املحتملني ومراقبة الرشكاء الحاليني .تتضمن عملية العناية الواجبة اإلجراءات التالية:
•جمع املعلومات األساسية
•تحديد مكامن الخطورة
•املراقبة املستمرة
 3.5.1جمع املعلومات األساسية
تبدأ عملية العناية الواجبة بجمع معلومات أساسية حول رشيك العمل املحتمل .ينبغي جمع املعلومات التالية قبل إبرام أي اتفاق:
•معلومات تسجيل الرشكة
•األسامء والجنسيات والسري الذاتية الخاصة بجميع املسؤولني األساسيني واملديرين وحاميل األسهم
•قامئة بجميع الكيانات ذات الصلة
•تاريخ إيرادات رشيك العمل عىل مدار آخر فرتة ما بني  3و 5سنوات
•السجل املدين والجنايئ لجميع املسؤولني األساسيني واملديرين وحاميل األسهم
•املناصب الحكومية (الحالية أو السابقة) لجميع املسؤولني األساسيني واملديرين وحاميل األسهم وأقاربهم وزمالئهم يف العمل
•السجل املدين والجنايئ والتنظيمي لرشيك العمل
•سمعة رشيك العمل
 3.5.2تحديد مكامن الخطورة
عند جمع املعلومات األساسية حول رشيك العمل املحتمل ،قد تالحظ بعض «مكامن الخطورة» أو اإلشارات التحذيرية الخاصة بالحزب والتي قد توحي بزيادة
احتاملية دفعهم رشوة أو املشاركة يف الفساد أو غري قادرين عىل القيام مبسؤولياتهم .فيام ييل قامئة مبكامن الخطورة الشائعة:
•خلفية أو سمعة مشكوك فيها ،مثل ادعاءات مامرسات العمل املخالفة (عىل سبيل املثال ،دفع رشاوى أو ادعاءات االحتيال)
•قلة املراجع الشخصية واملهنية ذات السمعة الحسنة
•غري املعلوم للمنافسني يف الصناعة
•ما يُحال إلينا من قبل مسؤول حكومي
•ما يبدو غري مؤهل لتقديم الخدمات التي نحن بحاجة إليها
•عدم الرغبة يف الكشف عن هوية امل ُالك أو الرؤساء أو املديرين أو املوظفني
•عدم االستعداد للموافقة عىل مدونة قواعد سلوك رشيك العمل
•طلب ترتيبات دفع مميزة أو غري معتادة ،مثل الدفع نقدًا أو الدفع بعملة بلد آخر أو الدفع ألطراف تبدو ليست ذات صلة أو الدفع لحساب مرصيف يف بلد
مختلف
•وجود أعضاء من موظفي  TTIأو ذوي الصلة مبوظفي TTI
عند اكتشاف أي مكمن خطورة ،يجب الرجوع فو ًرا إىل أعضاء إدارة الشؤون القانونية إلجراء املزيد من املراجعة قبل االستمرار مع رشيك عمل محتمل.
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 .3القواعد اإلرشادية
 3.5.3مراقبة األداء
يُعد جمع املعلومات األساسية غري ٍ
كاف لتحديد ما إذا كان رشيك العمل املحتمل مناسبًا للعمل مع  TTIأم ال .نحن بحاجة إىل مراقبة رشكاء العمل باستمرار حتى
بعد املشاركة ملعرفة هل ظهرت مكامن خطورة جديدة أم ال .االتصال بإدارة الشؤون القانونية إذا اتخذ رشيك العمل أيًّا من اإلجراءات التالية:
•عدم دفع فواتري  TTIيف الوقت املناسب
•عرض رشاء منتجاتنا بتكلفة أعىل من املعدل الطبيعي أو يطلب خصم كبري عىل غري العادة
•تقديم فواتري بشأن املصاريف غري العادية أو الزائدة عن الحد أو أي طلبات أخرى
•طلب دفع ملستلم مختلف أو حساب خارجي
•دعوة أعضاء  TTIمرا ًرا إىل االجتامعات أو التجمعات أو األحداث األخرى التي شارك فيها املسؤولون الحكوميون
•تلقي مالحظات سلبية أو اإلخفاق يف أي تدقيق للحسابات تجريه  TTIأو األطراف الخارجية
•التورط يف إجراءات اإلفالس
•تلقي غرامات وعقوبات أو التحول إىل مصدر للشكوى بسبب عدم االمتثال للقانون ،وخاصة قوانني مكافحة الفساد
ال ت ُعد قامئة مكامن الخطورة هذه شاملة .إذا ظهرت مكامن خطورة أخرى ،فقد يتطلب األمر عناية واجبة إضافية أو معالجات أخرى .االتصال بإدارة الشؤون
القانونية للحصول عىل املزيد من التوجيه.
 3.5.4التعويضات
ت ُعد إحدى أبسط الطرق ملنع الفساد الذي يقوم به رشكاء العمل هي تعويضهم مبوجب مجموعة من القواعد الصارمة ،مبا يف ذلك ما ييل:
•ال ندفع أكرث من سعر السوق للبضائع أو الخدمات التي يقدمها رشكاء العمل.
•يجب أن تتم املوافقة عىل رسوم النجاح والعالوات من قبل إدارة الشؤون القانونية ويتم مراقبتها عن كثب وتوثيقها بصورة مناسبة.
االلتزام بقيمنا
السيناريو :درسنا فكرة توظيف موزع جديد لبيع املنتجات يف
املناطق شديدة الخطورة .قررنا إجراء بعض األبحاث األساسية عن
الرشكة ،ولكن يبدو أن املؤسسات التجارية املوجودة يف املنطقة ال
يل زمييل يف العمل أن نج ّرب
تعرف الكثري عن هذه الرشكة .اقرتح ع ّ
املوزع عىل مدى قصري ألن إيجاد بائع آخر يف املنطقة س ُيعد مضيعة
للوقت .اتفقت معه وأرسلت املعامالت الورقية القياسية الخاصة بنا
إىل املوزع.
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اإلجابة :يف هذا السيناريو ،مل تلتزم بقيمنا .عىل الرغم من أنه
كان من املستحسن أن تقوم بالعناية الواجبة بشأن رشيك العمل
الجديد املحتمل هذا والتعرف عىل مكمن الخطورة—حقيقة
أن املؤسسات التجارية املوجودة يف املنطقة ال تعرف الكثري عن
هذه الرشكة—كان ال يجب عليك أن تقرر التعاقد مع املوزع دون
استشارة إدارة الشؤون القانونية بشأن كيفية امليض قد ًما.

 .3القواعد اإلرشادية
3.6

التامس الرشاوى

يحدث التامس الرشاوى عندما يطلب شخص ما أو يسأل ( TTIبصورة مبارشة أو غري مبارشة) عن الدفع مقابل مميزات تجارية مخالفة .يُعد التامس الرشاوى
مخالفًا للقانون ولسياستنا.
إذا حاول شخص ما التامس رشوة منك ،فينبغي:
•رفض الدفع بحزم ولكن بأسلوب مهذب.
•إبالغ إدارة الشؤون القانونية بالحادث.
 3.6.1استثناء بشأن الظروف املخففة
توجد حاالت معينة يُسمح لك فيها بالدفع ولكن هذا غري مسموح به مبوجب القانون أو سياستنا .تُعد هذه الحاالت نادرة جدًا وال يُسمح بالدفع إال يف حالة
وجود ظروف مخففة .توجد الظروف املخففة عندما  )1يُطلب منك الدفع  )2وعندما يؤدي الرفض إىل رضر جسدي.
ميكن تهديدك بالرضر الجسدي أو زمالئك يف العمل أو أفراد عائلتك أو أفراد عائلة زمالئك يف العمل.
يجب إبالغ إدارة الشؤون القانونية فو ًرا إذا واجهت أي ظرف من هذه الظروف املخففة املحتملة أو الفعلية وإذا قمت بالدفع يف مثل هذه الحاالت مبجرد أن
تصبح آم ًنا.
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 .4القواعد اإلرشادية

•

ت ُعد املعامالت التي تتسم بالصدق والشفافية مفتا ًحا لثقافة السلوك األخالقي .إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات ،أو إذا شاهدتَ انتهاكات محتملة لهذه
السياسة ،فيجب عليك التحدث معنا.
نحن نعمل يف إطار سياسة ال تسعى لالنتقام ،وهذا يعني أننا ال ننتقم من أي شخص يقدم إلينا تقري ًرا بحسن نية .سيصبح أيضً ا تقريرك رسيًا وسنبذل قصارى
جهدنا لضامن عدم الكشف عن هويتك.
ميكن تقديم التقارير إىل هؤالء األفراد يف :TTI
•نائب رئيس املجموعة واملستشار العام وكبري مسؤويل االمتثال
•إدارة الشؤون القانونية
•قسم املوارد البرشية
•مرشفك (ما مل تكن طبيعة القضية تحول دون إجراء ذلك)
وميكن أيضا أن تكون التقارير املقدمة من قبل —
الربيد اإللكرتوين
ttiinquiries@fulcrum.com

أو الخط الساخن عىل الرقم:
https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/

أو بالربيد العادي عىل العنوان
Fulcrum Inquiry, Complaint Resolution Department,
707 Wilshire Boulevard, Suite 2050, Los Angeles, CA 90017

أو الفاكس
)+1.213.891.1300 (US fax line
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 .5الخاتمة

•

شك ًرا لكم عىل قراءة سياستنا ملكافحة الفساد .ت ُكمل املعلومات الواردة يف هذه السياسة قواعد السلوك األخالقي واملهني وتعد مبثابة دليل ملساعدتك عىل مواجهة
الفساد املحتمل بثقة وتوفر لك األدوات الالزمة التخاذ القرارات الصائبة.
األهم من ذلك ،توضح هذا السياسة التزامنا بدعمك كموظف يف  ،TTIويُعد اهتاممنا الحقيقي هو مساعدتك عىل اتخاذ القرارات وفقًا لقيمنا.
إذا مل يكن الوضع مناسبًا ،فسنقدم إليك الدعم الكامل لالبتعاد عن ذلك وستسعى إىل الحصول عىل املزيد من التوجيه من املصادر املختلفة داخل الرشكة.
للحصول عىل املزيد من املعلومات حول قيمنا والتزامنا بالسلوك األخالقي ،يُرجى مراجعة املصادر التالية:
•قواعد السلوك األخالقي واملهني الخاصة برشكة TTI

•مدونة قواعد سلوك رشيك العمل
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