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  ش ذ م مفيزوفيوسيوس
 

 سياسة مكافحة الفساد والرشوة
 

 المبادئ التوجيھية إلدارة األعمال من أجل منع الرشوة والفساد
 
 مقدمة 1-0

 
 وھي تكملة للمبادئ الواردة في مدونة  .لقد تم وضع ھذه السياسة بغرض تقديم التوجيه بشأن أخالقيات األعمال التجارية 1-1

 . أن جميع الكيانات التابعة لفيزوفيوسيوس تعمل على نحو مشروع وبشفافية ونزاھةقواعد السلوك إلظھار
 

 :الھدف من وراء ھذه السياسة ھو
 

i(  ضمان االمتثال التام من قبل شركة فيزوفيوسيوس ش ذ م م والشركات التابعة لھا")لجميع القوانين ") فيزوفيوسيوس
 نما قامت بأعمال تجاريةالمعمول بھا، وعملھا وفق المعايير األخالقية أي

ii( تحديد مسؤولياتنا ومسؤوليات أولئك الذين يعملون لدينا في مراقبة موقفنا تجاه الرشوة والفساد والتمسك بھذا الموقف 
iii( توفير المعلومات والتوجيه ألولئك الذين يعملون لدينا حول كيفية التعرف على قضايا الرشوة والفساد والتعامل معھا 

 
 المجال 2
 
طبق ھذه المبادئ التوجيھية على جميع موظفي فيزوفيوس، وعند االقتضاء، على األطراف الخارجية التي تؤدي خدمات تن 2-1

 .لصالح فيزوفيوس
 
أو الموقع /ُتنطبق ھذه المبادئ التوجيھية على مستوى المجموعة بغض النظر عن البلد التي تجرى فيھا األعمال التجارية و 2-2

جب تطبيق المبادئ الواردة ضمن ھذه المبادئ التوجيھية في جميع البلدان، حتى لو كانت أكثر  ي .الخاص بوحدة العمل
ٍ إذا كانت القوانين المحلية أكثر صرامة من ھذه المبادئ التوجيھية، يجب عندئذ االلتزام بھذه  .صرامة من القانون المحلي

 .ًالقوانين أيضا
 
جميع األعمال تتم وفق أعلى المعايير األخالقية وتتوافق مع ھذه المبادئ يجب على الجميع في فيزوفيوس إظھار أن  2-3

 .التوجيھية وجميع القوانين المعمول بھا على حد سواء
 
 السياسة المتبعة 3
 
 .لن ينخرط أحد في فيزوفيوس في أي شكل من األشكال من الرشوة 3-1
 
 من أجل التأثير على 1حاباة أو الفائدة لشخص أو موظف عام ھي عبارة عن الوعد بالمال أو المكافأة أو الم"الرشوة" 3-2

 .السلوك أو الحكم الصادر عن ذلك الشخص
 

 :على وجه الخصوص، يمتنع موظف فيزوفيوس عن
)i( تقديم أي رشوة ألي شخص 
)ii( قبول أي رشوة 
)iii( يةاالنخراط في أي شكل من أشكال الرشوة غير المباشرة بتقديم أو تلقي أي رشوة من خالل أطراف خارج 

 
 االمتثال والرقابة 4
 

  .ُيعد نائب الرئيس للشؤون المالية في وحدة األعمال ذات الصلة ھو المسؤول عن تنفيذ ھذه المبادئ التوجيھية وإنفاذھا 4-1
 كما تقوم  .ويجب عليه تقديم المشورة بشأن المدفوعات والھدايا والنفقات والموافقة عليھا وفقا لھذه المبادئ التوجيھية

                                                           
ًيشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا من أي نوع، سواء بالتعيين أو االنتخاب، من بلد أو إقليم خارج المملكة المتحدة ) أ(الشخص الذي " الموظف العام األجنبي"يعني  1 ً ً ً أو أي (ً

أي ھيئة عامة أو منشأة ) 2(، أو )أو أي قسم تابع لھذا البلد أو اإلقليم(لصالح أو باسم بلد أو إقليم خارج المملكة المتحدة ) 1(يمارس وظيفة عامة ) ب(، و)يمقسم تابع لھذا البلد أو اإلقل
ًيعد مسؤوال أو وكيال لمنظمة دولية عامة) ج(، و)أو القسم التابع له(عامة تابعة لذلك البلد أو اإلقليم  ً. 
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ويمكن اللجوء لإلدارة القانونية بالمجموعة . اجعة الداخلية بمراقبة تنفيذ المبادئ التوجيھية واختبار مدى االمتثال لھاالمر
 .ًأيضا لإلجابة على أية أسئلة

 
 األطراف الخارجية 5
 
 بالنيابة عنھا، في ھذه السياسة، تعني األطراف الخارجية أي فرد أو شخص أو منظمة تقدم خدمات لصالح فيزوفيوس أو 5-1

وتشمل العمالء الفعليين أو المحتملين، والزبائن، والموردين، والموزعين، وجھات االتصال الخاصة باألعمال، والوكالء، 
ًوالمستشارين، والھيئات الحكومية والعامة، بما يشمل مستشاريھا، وممثليھا، ومسؤوليھا، فضال عن السياسيين واألحزاب 

 . السياسية
 
تحميل فيزوفيوس المسؤولية عن أفعال الرشوة التي يقوم بھا الوسطاء التابعين لھا مثل الموزعين، والوكالء، يمكن  5-2

 يجب على جميع الوكالء واألطراف الخارجية التي تعمل  .والمستشارين، واالستشاريين، واألطراف الخارجية األخرى
 وباإلضافة إلى ذلك، يجب تعريفھم بھذه المبادئ التوجيھية  .بھابالنيابة عن فيزوفيوس االمتثال لجميع القوانين المعمول 
 .ًمن أجل تشجيع إدارة األعمال على نحو أفضل عموما

 
ًيجب تعيين الوكالء والموزعين وفقا للسياسة المناسبة التي تشمل إجراء الفحوصات المناسبة عليھم مع التزام الحرص  5-3

 ). الوكالءانظر السياسة المتعلقة بتعيين(الواجب 
 
ًيجب أال تستخدم األطراف الخارجية ألداء أعمال تشكل انتھاكا لھذه المبادئ التوجيھية أو القوانين المحلية المعمول بھا 5-4 ُ. 
 
  الھدايا والضيافة6
 
مستوى يجب عدم تقديم الھدايا والضيافة أو قبولھا سوى ألغراض األعمال التجارية واألغراض االجتماعية المناسبة وب 6-1

 . مناسب لوضع الموظفين ودرجتھم
 
، يتم فحص ما إذا كانت تلك األشياء مقصودة، أو حتى يمكن )ًسواء تقديمھا أو تلقيھا(عند النظر في الھدايا والضيافة  6-2

غير  فإذا أمكن أن تكون كذلك، فإنه -تفسيرھا على نحو معقول، كمكافأة أو تشجيع على المحاباة أو المعاملة التفضيلية 
 .مسموح بھا إذن بموجب ھذه المبادئ التوجيھية

 
ًيجب تقديم الھدايا علنا ودون شروط، ويجب أن تكون ذات قيمة متواضعة، كما يجب أن يتم ذلك باالمتثال لسياسة النفقات  6-3

ول على األعمال ً يجب عدم تقديم الھدايا والضيافة أو قبولھا مطلقا للحص .الخاصة بوحدة األعمال التجارية ذات الصلة
 .التجارية أو استبقائھا أو بغرض المكافأة أو اإلغراء

 
يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من اإلدارة العليا بشأن أي انحراف عن المبادئ التوجيھية أو سياسة النفقات  6-4

 . الخاصة بوحدة األعمال
 
دود معينة أو المقدمة للمسؤولين الحكوميين والكيانات المؤسسية جميع العروض المقترحة للھدايا والضيافة التي تتجاوز ح 6-5

ًأو أي شخص أو كيان لصالح ذلك المسؤول يجب الموافقة عليھا مسبقا من اإلدارة العليا، كما ھو منصوص عليه في سجل 
م في سجل الھدايا  سوف يجري توثيق موافقة أو رفض اإلدارة العليا للطلب المقد .الھدايا والضيافة الخاص بالمجموعة

 .والضيافة الخاص بالمجموعة
 
  التبرعات الخيرية7
 
 رغم أن فيزوفيوس تدعم الجمعيات الخيرية، وبخاصة في  .ُقد تستخدم الجمعيات الخيرية والتبرعات كوسيلة للرشاوى 7-1

و الشركاء التجاريين، إال إذا أ/ًالمجتمعات المحلية التي تعمل بھا، لكن ھذا ينبغي أال يتم سوى بناء على طلب العمالء و
ًيجب موافقة اإلدارة العليا مسبقا على التبرعات الخيرية، سواء كانت . وافقت اإلدارة العليا موافقة كتابية مسبقة على ذلك ً

 .ًنقدا أو عن طريق المساھمة في المناسبات الخيرية أو المنشورات الخيرية أو مبادرات جمع األموال
 
 .الھدايا أو التبرعات لألحزاب السياسيةتحظر فيزوفيوس  7-2
 
  مدفوعات التسھيالت8
 
 مدفوعات التسھيالت ھي المبالغ المدفوعة لضمان أو  .مدفوعات التسھيالت غير مسموح بھا وفق ھذه المبادئ التوجيھية 8-1

مثل إصدار التراخيص أو التصاريح وإجراء (استعجال أداء أي عمل روتيني من جانب مسؤول حكومي أو وكالة حكومية 
 ).التخليص الجمركي للبضائع
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ات الموظفين العموميين مثل بالدفع لخدم 2بموجب قانون مكتوبتوجد بعض الحاالت التي يجب فيھا قيام فيزوفيوس  8-2

ونحن نتوقع من ھؤالء الموظفين الوفاء . إجراءات التخليص الجمركي أو الزيارات التي تجريھا الجھات التنظيمية البيئية
 وحيثما أمكن، ينبغي الحصول على أدلة مستندية  .ُبواجبھم القانوني والتنظيمي بحيث تدفع أي رسوم على أساس قانوني

 يجب عدم تقديم مدفوعات إضافية  .ًديم ھذه المدفوعات قبل إجرائھا، فضال عن الحصول على إيصال بھاتفيد ضرورة تق
 .أو ھدايا لھؤالء الموظفين

 
 العواقب المحتملة لعدم االمتثال لھذه المبادئ التوجيھية 9
 
 :قد تشمل العواقب المحتملة لعدم االمتثال لھذه المبادئ التوجيھية ما يلي 9-1
 

 : فيما يتعلق بفيزوفيوس9-1-1
 الغرامات بمبالغ غير محدودة 
 رد أي أرباح مستلمة 
 إنھاء العقود 
 الحظر من المناقصات الخاصة ببعض العقود 
 اإلضرار بالسمعة 

 
 : فيما يتعلق بك9-1-2

  التي قد تكون بمبالغ غير محدودة، والتي لن تدفعھا الشركة بالنيابة عن الفرد-الغرامات  
 راءات التأديبيةاالحتجاز واإلج 
  سنوات10-5 عادة تكون األحكام بمدد ما بين -السجن  

 
ستقدم فيزوفيوس دعمھا الكامل ألي شخص رفض دفع رشوة، مھما ترتب على ذلك من إزعاج أو فقدان أعمال أو تكاليف 

ض سالمتك أنت ُ ومع ذلك، في جميع الظروف، يجب عليك عدم اتخاذ أي خطوة ُيحتمل أن تعرِّ .إضافية على فيزوفيوس
 .أو سالمة شخص آخر للخطر

 
 االنتھاكات أو االنتھاكات المحتملة لھذه المبادئ التوجيھية 10

 
 .يتم تشجيع جميع الموظفين على رفع مخاوفھم بشأن أي حاالت فعلية أو مشتبه بھا للرشوة والفساد في أبكر مرحلة ممكنة 10-1

 
دئ التوجيھية، أو ُيطلب منه القيام بأي فعل غير موافق لھذه المبادئ التوجيھية، حيثما يرى أي شخص عدم االمتثال للمبا 10-2

ٍ إذا لم يكن المدير المباشر ھو الشخص المناسب، عندئذ يجب على  .ًيجب رفع ھذه المخاوف فورا إلى المدير المباشر
بوحدة األعمال ذات الصلة أو اإلدارة الموظف رفع مخاوفه مباشرة إلى اإلدارة العليا أو نائب الرئيس للشؤون المالية 

ً يمكنك أيضا اإلبالغ عن أي انتھاك ُيشتبه وجوده لھذه المبادئ التوجيھية من خالل خط المساعدة  .القانونية بالمجموعة
 .الخاص بمخاوف األعمال التجارية لدى موظفي فيزوفيوس

 
ى الرشوة أو الفساد في الجدول الموضح على الجانب الخلفي من  التي قد تشير إل"المحاذير"توجد المزيد من اإلنذارات أو  10-3

 ھذه السياسة
 

 التوجيه اإلضافي/التدريب 11
 

مع )سُيطلب حضور مجموعة مختارة من الموظفين لعرض تقديمي مخصص لتوضيح ھذه السياسة والسياق التنظيمي  11-1
نترنت الستكمال المعلومات الواردة في ھذه المبادئ  إلى جانب إكمال برنامج تدريبي عبر اإل(التوضيح بأمثلة عملية

 . إذا لم يتم اختيارك ولكنك تود أن تتلقى التدريب، يرجى االتصال بنائب الرئيس للشؤون المالية .التوجيھية
 

 األسئلة 12
 

 نائب الرئيس للشؤون ًإذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص ھذه المبادئ التوجيھية، يرجى االتصال سواء بمديرك المباشر أو 12-1
 إذا كانت ھناك أية استفسارات لم يمكن الرد عليھا من قبل المدير المباشر ذي الصلة أو اإلدارة  .المالية بوحدة العمل لديك

 .ٍالعليا، عندئذ يمكن لنائب الرئيس للشؤون المالية الرجوع إلى اإلدارة القانونية بالمجموعة
 

                                                           
 برة بالعرف والممارسة ال ع2
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 :"المحاذير" اإلنذارات المحتملة أو :الجدول

فيما يلي قائمة باإلنذارات المحتملة التي قد تظھر أثناء عملك مع فيزوفيوس والتي قد تثير المخاوف في ظل مختلف قوانين 
 . وليس المقصود من القائمة أن تكون شاملة، وإنما ھي لألغراض التوضيحية فقط .مكافحة الرشوة والفساد

ًلعمل مع فيزوفيوس، يجب عليك اإلبالغ عنھا فورا إلى اإلدارة العليا، أو نائب إذا واجھت أي من ھذه المحاذير أثناء ا
 :الرئيس للشؤون المالية أو اإلدارة القانونية بالمجموعة

)a( علمت بتورط طرف خارجي في، أو اتھامه بالتورط في، ممارسات تجارية غير سليمة 

)b( مع المسؤولين "عالقة خاصة" بإدارة علمت باشتھار طرف خارجي بدفع الرشاوى أو طلبھا، أو اشتھاره 
 الحكوميين األجانب

)c(  أصر طرف خارجي على الحصول على عمولة أو رسوم قبل االلتزام بالتوقيع على أي عقد معنا أو
 االضطالع بوظيفة أو إجراءات حكومية لصالحنا

)d( وم الخاصة به أو أو رفض التوقيع على اتفاق رسمي بشأن العمولة أو الرس/ًطلب طرف خارجي الدفع نقدا و
 تقديم فاتورة أو إيصال دفع

)e( طلب طرف خارجي إجراء الدفع إلى بلد أو موقع جغرافي يختلف عن مكان إقامته أو مكان عمله 

)f(  خدمة ما"تسھيل"طلب طرف خارجي عمولة أو رسوم إضافية غير متوقعة من أجل  

)g( أو مواصلتھا أو قبل تقديم الخدماتطلب طرف خارجي ضيافة أو ھدايا فاخرة قبل بدء المفاوضات التعاقدية  

)h(  عن االنتھاكات القانونية المحتملة"التغاضي"طلب طرف خارجي الدفع مع  

)i( طلب طرف خارجي توفير فرص عمل أو بعض المزايا األخرى لصديق أو قريب له 

)j( تلقيت فاتورة من طرف خارجي يبدو أنھا غير عادية أو أنھا مخصصة 

)k( بات جانبية أو رفض وضع شروط متفق عليھا كتابةأصر طرف خارجي على استخدام خطا 

)l( الحظت تقديم فاتورة لنا بعمولة أو رسوم تبدو كبيرة بالنسبة للخدمة المذكور تقديمھا 

)m(  طلب طرف خارجي أو احتاج الستخدام وكيل، أو وسيط، أو مستشار، أو موزع، أو مورد ليس من المعتاد
 استخدامه أو غير معروف لدينا

)n( ة سخية على نحو غير عادي أو قدم لك طرف خارجي ضيافة فاخرةُعرضت عليك ھدي 

 


