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 الغرض والنطاق  .1

" أو "الشركة") بالحفاظ على أعلى المعاییر Gatesالصناعیة ش.ع.م والشركات التابعة لھا ذات الصلة ("  Gatesتلتزم شركة  
وروح قوانین مكافحة الفساد الدولیة المتنامیة، ولتجنب  وعلى ھذا النحو، فإننا نسعى جاھدین لالمتثال لنص   األخالقیة والقانونیة.

  Gatesیتمثل الغرض من سیاسة مكافحة الفساد الخاصة بشركة   اإلجراءات التي قد تؤدي إلى ظھور حتى مظھر غیر الئق. 
 ("السیاسة") ھذه في ضمان تلبیة ھذه المعاییر. 

منحھ أو السماح بمنحھ ألي شخص، بما في ذلك المسؤول الحكومي، تحظر ھذه السیاسة عرض أي شيء ذي قیمة أو الوعد بھ أو  
كما یُعد تلقي أي شيء ذي قیمة أو قبولھ مقابل ممارسة التأثیر   في محاولة للتأثیر علیھ من خالل الرشوة بأي شكل من األشكال.

 انتھاًكا لسیاسة الشركة. 

 خاطر الفساد وااللتزام بالمعاییر األخالقیة العالیة للشركة.تھدف ھذه السیاسة إلى تقدیم إرشادات محددة حول كیفیة تجنب م
على الرغم من أن  ویعتمد ما إذا كان اإلجراء مسموًحا بھ بموجب ھذه السیاسة في الغالب على الحقائق والظروف المحددة.

تي من الممكن أن تنشأ في ھذا  الغرض من ھذه السیاسة ھو تقدیم التوجیھ األساسي، إال أنھا ال یمكن أن تتوقع جمیع األسئلة ال
إذا كنت غیر متأكد مما    Gatesلذلك، یجب علیك طلب المشورة من مدیرك أو من قسم الشؤون القانونیة في شركة   المجال.

 إذا كان اإلجراء یمكن أن ینتھك ھذه السیاسة.

فساد التي نواجھھا في أعمالنا المختلفة  باإلضافة إلى ذلك، یجب علینا جمیعًا أن نكون یقظین وأن نواصل التعرف على مخاطر ال
الجغرافیة. السیاسات واإلجراءات المصممة خصیًصا لھذه   ومواقعنا  إلى توفیر نموذج لمزید من تطویر  السیاسة  تھدف ھذه 

 المخاطر حیث نقوم بتحدیدھا ومواجھتھا.

 قوانین مكافحة الفساد  .2

") األجنبیة  الفساد  ممارسات  قانون  اFCPAیھدف  وقانون  لعام  ")  البریطاني  البریطاني")    2010لرشوة  الرشوة  ("قانون 
 والمعاھدات الدولیة مثل اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة لمكافحة الرشوة واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد وقوانین

 ا لھا. تلتزم الشركة بالعمل وفقً  الدول المختلفة إلى منع الفساد العام والرشوة التجاریة.

 قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة  1.2

یحظر قانون ممارسات الفساد األجنبیة على الشركات ومسؤولیھا ومدیریھا وموظفیھا ووكالئھا تقدیم أي شيء ذي قیمة أو الوعد 
ول بھ أو عرضھ، بشكل مباشر أو غیر مباشر، إلى أي مسؤول أجنبي بقصد الحصول على أعمال أو االحتفاظ بھا أو الحص

یتم تعریف "المسؤول األجنبي" على نطاق واسع لیشمل موظفي الھیئات الحكومیة والشركات  على میزة تجاریة غیر مشروعة.
ال یلزم أن تكون األعمال التي یتم الحصول علیھا أو االحتفاظ بھا مع حكومة أجنبیة لكي   المملوكة للدولة والمنظمات الدولیة.

 اد األجنبیة. یتم تطبیق قانون ممارسات الفس
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المعامالت   بدقة  تعكس  التي  بالدفاتر والسجالت  االحتفاظ  (أوالً)  الشركات  أیًضا من  الفساد األجنبیة  قانون ممارسات  یتطلب 
 المحاسبیة الداخلیة.والتصرفات في األصول و(ثانیًا) الحفاظ على نظام فعّال للضوابط 

 2010قانون مكافحة الرشوة البریطاني  2.2

) رشوة مسئول 3) طلب رشوة أو تلقیھا؛ (2) عرض دفع رشوة؛ (1یحدد قانون مكافحة الرشوة البریطاني أربع جرائم جنائیة: (
 ) إخفاق الشركة في منع الرشوة نیابة عنھا. 4عام أجنبي؛ و(

وھو یغطي أي میزة مالیة أو میزة أخرى  مكافحة الرشوة البریطاني ھو تعریف واسع للغایة.إن تعریف الرشوة بموجب قانون 
وكما ھو الحال في قانون ممارسات الفساد األجنبیة، ال   یتم عرضھا أو منحھا لشخص ما لحثھ على التصرف بشكل غیر الئق. 

ایا المباشرة فحسب، بل تنطبق أیًضا على المدفوعات تنطبق محظورات قانون مكافحة الرشوة البریطاني على المدفوعات أو الھد 
 أو الھدایا التي تقدمھا أطراف خارجیة نیابة عن الشركة.

 السلوك المحظور .3

 الرشوة  1.3

أن یقدم (أو یتعھد بتقدیم أو یعرض    Gatesال یجوز تحت أي ظرف من الظروف ألي مدیر أو مسؤول أو موظف في شركة  
إلى أي شخص بغرض الحصول على أعمال أو    - بشكل مباشر أو غیر مباشر    - تقدیم أو یُصرح بتقدیم) أي شيء ذي قیمة  

 االحتفاظ بھا بشكل غیر صحیح، أو للحصول على میزة تجاریة غیر مناسبة، أو للتأثیر بشكل غیر الئق على أي قرار تجاري.
على جمیع الموظفین قبول أو الموافقة على قبول أي شيء ذي قیمة یُمنح للموظف بغرض التأثیر على قرار تجاري  كما یُحظر  

 أو حیث یتم وضع الموظف تحت التزام حقیقي أو متصور تجاه المانح. 

ما إذا كان  وھي تنطبق بغض النظر ع وال یقتصر ھذا الحظر على تقدیم مدفوعات غیر مشروعة إلى المسؤولین الحكومیین.
 المتلقي أو المانح یعمل في القطاع العام أو الخاص. 

 أي شيء لھ قیمة 1.1.3

أموال.  مجرد  من  أكثر  قیمة"  لھ  "أي شيء  الخیریة،  یعني  والتبرعات  األسھم  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  ذلك،  ویشمل 
غیر المتاحة بسھولة للجمھور، وعروض  والمساھمات السیاسیة، ونفقات السفر، والضیافة، والترفیھ، والھدایا، والخصومات  

إن تقدیم أي شيء لھ قیمة أو عرضھ أو قبولھ  التوظیف وتحمل الدیون أو اإلعفاء منھا والمنح الدراسیة والخدمات الشخصیة.
 لغرض غیر مناسب ینتھك ھذه السیاسة.

 بشكل مباشر أو غیر مباشر  2.1.3

وبناًء على ذلك، یعد انتھاًكا لھذه  یُسمح للشركة نفسھا بالقیام بھ.ال یمكن للشركة القیام من خالل وسیط خارجي بأي عمل ال  
السیاسة إذا تم تقدیم دفعة، أو عرض، أو وعد إلى وسیط خارجي عندما تعرف أو یكون لدیك سبب لمعرفة أن كل المبلغ أو 

 جزًءا منھ سیذھب إلى أي شخص لغرض تحظره ھذه السیاسة.
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جیون، على سبیل المثال ال الحصر، الوكالء، والمستشارین، والموزعین، والبائعین، والوسطاء، والممثلین، یشمل الوسطاء الخار
 كما یُعتبر وكیل العمیل وسیًطا خارجیًا ألغراض ھذه السیاسة.  وشركاء المشاریع المشتركة.

ن الشركة في جمیع أنحاء العالم، یحدد القسم  نظًرا للمخاطر بموجب قوانین مكافحة الفساد عندما تعمل األطراف الثالثة نیابة ع
من ھذه السیاسة عدًدا من الخطوات المحددة المصممة لمنع واكتشاف سوء السلوك المتعلق بالفساد من جانب األطراف الثالثة   5

 .Gatesالتي تعمل نیابة عن شركة 

 مدفوعات التسھیل  2.3

مسؤولین حكومیین لتأمین أو تسریع الوظائف الحكومیة الروتینیة غیر "مدفوعات التسھیل" ھي مدفوعات صغیرة تُدفع إلى   
تحظر ھذه السیاسة مدفوعات  ال تشمل مدفوعات التسھیل المدفوعات التي تفرضھا الحكومة مباشرةً إلى وكالة حكومیة. التقدیریة.
 التسھیل.

 حفظ السجالت بطریقة غیر صحیحة 3.3

جب تسجیل جمیع المعامالت التجاریة بشكل كامل ودقیق في دفاتر الشركة وسجالتھا  لضمان االمتثال لقوانین مكافحة الفساد، ی
 وحساباتھا وفقًا لإلجراءات المحاسبیة القیاسیة للشركة. 

صراحةً ما یلي: (أوالً) تسجیل إدخاالت زائفة أو مضللة في دفاتر الشركة، بما في ذلك   Gatesیُحظر على موظفي شركة  
المعامالت غیر السلیمة (على سبیل المثال، العموالت الخفیة والرشاوى)؛ أو (ثانیًا) تسجیل اإلدخاالت    اإلدخاالت التي ال تعكس

إلیھا. أو  الشركة  جانب  من  المدفوعات  تسجیل  (ثالثًا) عدم  أو  المشروعة؛  المعامالت غیر  تعكس  المزورة إلخفاء  أن  یجب 
 التي سیتم استردادھا. اإلیصاالت المستخَدمة لدعم سداد النفقات بدقة النفقات 

باستثناء متطلبات المصروفات النثریة العادیة والمعتادة، یجب تجنب المعامالت النقدیة غیر المسَجلة فیما یتعلق بأعمال شركة  
Gates.  .("أموال غیر مشروعة") یة أو تحمل ملصقًا خاطئًا أو غیر مسجلة  وبالمثل، یُحظر إنشاء أي أموال أو أصول سّرِ

 الترفیھ والضیافةالھدایا و .4

 في بعض األحیان، قد یكون من المناسب تقدیم ھدایا للعمالء أو الموردین أو شركاء العمل اآلخرین لتعزیز عالقات العمل.
الموقع  على  المتاحة  الھدایا  لسیاسة  تمتثل  وأن  التالیة  التوجیھیة  المبادئ  الھدایا  تستوفي  أن  الھدایا، شریطة  ھذه  بمثل  یُسمح 

 والقوانین واللوائح المعمول بھا.  Gatesإلدارة الشؤون القانونیة في شركة   اإللكتروني
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 التعریفات 1.4

 ما المقصود بالھدایا والترفیھ والضیافة؟  1.1.4

الفعالیات،  وھي تشمل تلقي أو عرض الھدایا، أو الوجبات، أو الھدایا الرمزیة للتقدیر، واالمتنان، أو الدعوات إلى أو الدفع مقابل  
یُسمح بتقدیم الھدایا والترفیھ والضیافة لغرض مناسب (انظر أدناه)   أو المناسبات، أو السفر، أو التجمعات االجتماعیة األخرى. 

 وفیما یتعلق باألمور المتعلقة بأعمال الشركة على النحو المنصوص علیھ في ھذه السیاسة. 

 یھ والضیافة؟ ما األغراض غیر المناسبة لتقدیم الھدایا والترف 2.1.4

ال یجوز بأي حال من األحوال أن تكون الھدیة أو الترفیھ أو الضیافة مدفوعة بـ "غرض غیر مناسب"، وھو الرغبة في التأثیر 
بشكل غیر الئق على أي فرد أو كیان (على سبیل المثال، عمیل أو بائع أو مورد أو عمیل محتمل أو مسؤول حكومي (كما ھو  

ستخدام منصبھ في توجیھ األعمال بشكل غیر مشروع، أو توقع تقدیم أي شيء بشكل غیر مناسب في محدد أدناه)) إلساءة ا
من غیر المقبول تقدیم ھدیة أو ترفیھ أو ضیافة إلى وسیط (مثل مقاول أو موزع أو طرف ثالث) لغرض غیر مشروع   المقابل.

و تعویض) وسیط لتقدیم ھدیة أو ترفیھ أو ضیافة إلى وبالمثل، من غیر المقبول ترتیب (أ .Gatesفیما یتعلق بأعمال شركة  
 عمیل أو مسؤول حكومي لغرض غیر مناسب.

 ما األغراض المناسبة لتقدیم الھدایا والترفیھ والضیافة؟  3.1.4

عتبر  یُسمح بتقدیم الھدایا أو الترفیھ أو الضیافة إلى العمالء أو الموردین أو شركاء األعمال اآلخرین أو تلقي مثل ھذه العروض ویُ 
(ب)  و،  Gatesذلك "غرض مناسب" إذا (أ) كانت متوافقة مع المتطلبات األخرى لھذه السیاسة والسیاسات األخرى لشركة  

 أو خدماتھا.  Gatesكانت تھدف إلى تعزیز العالقات التجاریة أو إظھار منتجات  

 ھل تقتصر ھذه السیاسة على المسؤولین الحكومیین؟  4.1.4

تق السیاسة على  ھذه  تنطبق  الحكومیة وموظفیھا،  ال.  والكیانات غیر  الحكومیین  للمسؤولین  الضیافة  أو  الترفیھ  أو  الھدایا  دیم 
ومع ذلك، فإن لھذه السیاسة متطلبات خاصة أخرى فیما یتعلق بھذه العروض   لھذه العروض.  Gatesواستالم موظفي شركة  

 3. 4المقدمة إلى المسؤولین الحكومیین في القسم 

 لعامةالمبادئ التوجیھیة ا 2.4

إذا كانت (أ) لغرض مناسب؛ و(ب) بمبلغ معقول، و(ج) موثقة بشكل  إال  ال یُسمح بالھدایا والترفیھ والضیافة لجمیع العمالء  
یوجد متطلبات إضافیة للھدایا والترفیھ والضیافة المقدمة للمسؤولین الحكومیین، وھي موضحة  صحیح كما ھو موضح أدناه.

 أدناه. 3.4في القسم 
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 تقییم الغرض 1.2.4

على سبیل   یجب علیك تقییم ما إذا كان یبدو لطرف خارجي موضوعي أن الھدیة أو الترفیھ أو الضیافة لغرض غیر مناسب.
المثال، بسبب التوقیت، من المحتمل أن یدرك طرف خارجي أن تقدیم ھدیة أو ترفیھ أو ضیافة أثناء التفاوض على البیع ھو  

 األغراض المناسبة فقط ھي األغراض المعتمدة لمثل ھذا العطاء أو االستالم.  .لغرض غیر مناسب

 المبالغ المعقولة 2.2.4

الھدایا النقدیة  یجب أن تكون الھدایا والترفیھ والضیافة معقولة في ظل ھذه الظروف، ویجب أال تكون مفرطة أو باھظة الثمن. 
 تشمل أمثلة الھدایا والترفیھ والضیافة المقبولة عادةً ما یلي:  طالق.اإلغیر مقبولة على أو ما یعادلھا (مثل بطاقة الھدایا) 

a(  وجبات خفیفة بین الحین واآلخر مع شخص نتعامل معھ؛ 

b( والحضور العرضي في فعالیات الجمھور العادیة مثل الریاضة والمسرح؛ و 

c( ) الشركة). المواد الترویجیة التي تتضمن شعار أي الھدایا ذات القیمة الرمزیة 

 التوثیق 3.2.4

یجب تسجیل جمیع التكالیف والنفقات بشكل كامل ودقیق فیما یتعلق بالھدایا أو الترفیھ أو الضیافة، ویجب تسجیلھا وفقًا لسیاسات  
عند تقدیم نموذج نفقات السفر والترفیھ، یجب أن یصف النموذج  . Gatesوإجراءات المحاسبة والتعویض الخاصة بشركة  

 لمناسب ویذكر اسم وصاحب عمل المتلقي (المتلقین). النفقات والغرض ا

 األسئلة واإلجراءات 4.2.4

إذا كان لدیك أي سؤال حول ما إذا كانت الھدیة أو الترفیھ أو الضیافة لعمیل أو عمیل محتمل مناسبة أو محظورة، فیُرجى 
 قبل تقدیم الھدیة أو الترفیھ أو الضیافة. Gatesالرجوع إلى سیاسة الھدایا أو االتصال بقسم الشؤون القانونیة في شركة  

 الحكومیینأحكام إضافیة تنطبق على المسؤولین  3.4

ومع ذلك، بسبب المخاطر القانونیة المتزایدة ومخاطر السمعة  بشكل عام أو خاص.  -تحظر ھذه السیاسة دفع رشوة ألي شخص  
والترفیھ   الھدایا  على  تنطبق  إضافیة  إجراءات  السیاسة  ھذه  تحدد  مسؤول حكومي،  إلى  قیمة  ذي  أي شيء  بإعطاء  المتعلقة 

 . 4.2یجب أن تمتثل ھذه الھدایا أو الترفیھ أو الضیافة أیًضا لجمیع األحكام الواردة في القسم  والضیافة للمسؤولین الحكومیین.
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 تعریف "المسؤول الحكومي" على نطاق واسع  1.3.4

یُعرف "المسؤول الحكومي" بأنھ أي شخص: (أوالً) یمتلك تشریعًا، أو منصب إداري أو قضائي من أي نوع سواء تم انتخابھ 
یینھ؛ أو (ثانیًا) یؤدي وظائف عامة في أي فرع من الحكومة المحلیة أو الوطنیة؛ أو (ثالثًا) یكون موظف أو وكیل أو جھة أو تع

تابعة ألي حكومة أو وكالة عامة أو مؤسسة مملوكة للدولة (بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة كلی�ا أو جزئیًا واألحزاب 
 أو (رابعًا) موظف في منظمة دولیة عامة.السیاسیة والمرشحین للمناصب)؛ 

 فیما یلي بعض األمثلة على "المسؤولین الحكومیین" بموجب ھذه السیاسة:

 موظفو الھیئات الحكومیة •

 موظفو الشركات المملوكة للدولة •

 موظفو الشركات المدرجة في البورصة حیث توجد رقابة حكومیة أو ملكیة حكومیة كبیرة  •

 الدولیة مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو األمم المتحدة موظفو المنظمات  •

 األطباء والممرضات في المرافق الصحیة التي تدیرھا الحكومة •

 المسؤولون الشرفیون بدون أجر، إذا كان ھؤالء المسؤولون یمكنھم التأثیر على منح األعمال •

الح إداریة في الصناعات والشركات أفراد العائالت المالكة الذین لدیھم مصالح ملكیة أو مص •
 المملوكة للحكومة أو الخاضعة لسیطرتھا

 األحزاب السیاسیة ومسؤولیھا، وكذلك المرشحین لمنصب سیاسي •

إذا كان لدیك أي سؤال حول ما إذا كان یجب اعتبار شخص ما "مسؤوًال حكومیًا"، فیُرجى االتصال بمدیرك أو قسم الشؤون  
 . Gatesالقانونیة في شركة 

 الھدایا والوجبات والترفیھ للمسؤولین الحكومیین  2.3.4

 الھدایا والوجبات ووسائل الترفیھ المسموح بھا 2.2.3.4

 تحكم األحكام التالیة الھدایا أو الوجبات أو الترفیھ للمسؤولین الحكومیین

 .Gatesوسیاسات التعویض األخرى الخاصة بشركة من ھذه السیاسة  2.4یجب أن تمتثل الوجبات والھدایا والترفیھ للقسم  

 أن تكون لغرض مناسب، و •

 أن یكون معتادة بالنسبة للبلد المعني، ومناسبة للمناسبة، ومقدمة بشكل علني وشفاف، و  •
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 تمتثل للقوانین واللوائح المحلیة الساریة على المسؤولین الحكومیین في تلك الدولة، و •

، یجب أن تكون معقولة في ظل الظروف، ویجب أال یُنظر إلیھا بأي حال على أنھا  بالنسبة للوجبات •
 مفرطة أو باھظة الثمن، و

  100بالنسبة لجمیع الھدایا ووسائل الترفیھ األخرى، أن تكون قیمتھا السوقیة اإلجمالیة أقل من  •
 أشھر، وأن تكون معتمدة مسبقًا وفقًا لسیاسة الھدایا. 6دوالر أمریكي لكل مسؤول حكومي خالل أي 

القمصان، وحقائب األحمال، وكرات  (أي    Gatesو/أو التي تحمل شعار شركة    Gatesتُعتبر الھدایا التي تعرض أعمال شركة  
الھدایا  أمثلة على  بشكل علني وشفاف،  تقدیمھا  للمناسبة، ویتم  مناسبة  وتُعد  المعني،  للبلد  أمًرا معتاًدا  الجولف، والمظالت)، 

رفیھ تُعتبر الوجبات ووسائل الت المناسبة لمنحھا لمسؤول حكومي، شریطة أن یكون ذلك مسموًحا بھا بموجب القانون المحلي.
بشأن نفقات الوجبات األخرى والترفیھ التجاري، والتي تحدث في األماكن المناسبة لعالقات    Gatesالتي تتوافق مع سیاسات  

 العمل، مناسبة للمسؤولین الحكومیین، شریطة أن یكون ذلك مسموًحا بھا بموجب القانون المحلي. 

 الھدایا أو الوجبات أو وسائل الترفیھ المحظورة  2.2.3.4

باإلضافة إلى ذلك، فیما یلي أنواع  بأي حال من األحوال تقدیم أي ھدیة أو وجبة أو وسیلة ترفیھ لغرض غیر مناسب. ال یجوز  
 الھدایا أو الوجبات أو وسائل الترفیھ التي تحظرھا ھذه السیاسة:

أو البدالت  یُعَد تقدیم الھدایا النقدیة أو ما یعادلھا (مثل شھادات الھدایا أو بطاقات الھدایا) والرواتب  •
ویشمل ذلك قرًضا أو أي دفعة مالیة مقدمة   ، بغض النظر عن المبلغ.محظوًراالخاصة بالھدایا التذكاریة 

 إلى مسؤول حكومي، بغض النظر عن نیة المسؤول أو قدرتھ على سداد القرض. 

 المسؤولین الحكومیین أو ضیوفھم. ال یجوز تقدیم الھدایا أو وجبات الطعام أو وسائل الترفیھ ألفراد أسرة  •

ھذا حتى إذا تم دفع الھدایا أو الوجبات أو وسائل  2.2.3.4تسري األحكام الواردة في القسم   •
 أو حسابات المسافر المتكررة.  Gatesالترفیھ من أموال موظفي شركة 

 السفر واإلقامة للمسؤولین الحكومیین  3.2.3.4

لالطالع على القیود  رحالت السفر للمسؤولین الحكومیین مقدًما. جمیع  على  Gatesیجب أن یوافق المستشار العام لشركة  
في طلبك   تقدیمھا  إلى  التي ستحتاج  المعلومات  نوع  وقائمة  الحكومیین  للمسؤولین  واإلقامة  السفر  المفروضة على  اإلضافیة 

 للحصول على الموافقة، یُرجى الرجوع إلى الملحق أ.
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ال تعرض أو تِعد أو تصرح أو تدخل في أي مفاوضات أو اتفاق بشأن دفع أو سداد نفقات السفر قبل الحصول على موافقة  
ویُحظر صراحةً إبرام اتفاقیات شفھیة بشأن دفع ھذه النفقات أو  مدیرك. ومن  Gatesمن إدارة الشؤون القانونیة في شركة 

 سدادھا.

 ات األخرى طلب الموافقة على الھدایا والسفری 3.3.4

ال تقدم   تتطلب جمیع الھدایا ووسائل الترفیھ (بخالف الوجبات) المقدمة للمسؤولین الحكومیین موافقة مسبقة وفقًا لسیاسة الھدایا.
للحصول  أو تعرض أو تِعد أو تصرح بأي ھدیة أو وسیلة ترفیھ من ھذا القبیل لمسؤول حكومي قبل الحصول على ھذه الموافقة. 

 المعلومات التي ستحتاج إلى تقدیمھا في طلبك للحصول على الموافقة، یُرجى الرجوع إلى الملحق ب.  على قائمة بنوع 

 األطراف الخارجیة .5

والوكالء  الباطن  من  المقاولین  الدولیة عن تصرفات  الفساد  مكافحة  قوانین  بموجب  المسؤولیة  الشركة وموظفوھا  تتحمل  قد 
المشترك المشاریع  في  والمشاركین  والشركات والشركاء  التابعة  والشركات  واالستشاریین  والبائعین  والوكالء  والموزعین  ة 

وبناًء على ذلك،   المستحَوذ علیھا وغیرھم ممن یعملون نیابة عن الشركة (یُشار إلیھم مجتمعین باسم "األطراف الخارجیة").
 تنطبق اإلرشادات واإلجراءات الموضحة أدناه على جمیع ھذه العالقات. 

 عالقة مع طرف خارجي الدخول في 1.5

 اتفاقیة عمل مع طرف خارجي حتى یتم إجراء العنایة الواجبة المعقولة.  Gatesلن تبرم شركة  

 العنایة الواجبة  2.5

وبالمثل، سیكون لكل وحدة أعمال مخاطر مختلفة  تشّكل األنواع المختلفة لألطراف الخارجیة مستویات مختلفة من المخاطر.
وبناًء على ذلك، سیعتمد مدى   العالقة التي یتم الدخول فیھا مع الطرف الخارجي وكذلك الموقع الجغرافي للعالقة.بناًء على نوع  

على نوع العالقة والمخاطر   - والمراقبة المستمرة المقابلة الالزمة بمجرد وجود العالقة    -العنایة الالزمة قبل الدخول في العالقة  
 لعنایة الواجبة التي یتم تنفیذھا متناسبة مع ھذه المخاطر. وینبغي أن تكون ا المرتبطة بھا.

 كحد أدنى، یجب أن تحدد عملیة العنایة الواجبة ما إذا كان:

الطرف الخارجي مسؤول حكومي (أو، في حالة الشركة، ما إذا كان المسؤول الحكومي طرفًا فاعالً  •
 رئیسی�ا في تلك الشركة). 

كوسیلة لتقدیم أي شيء ذي قیمة إلى مسؤول حكومي في مقابل  الطرف الخارجي یُستخَدم   •
 األعمال
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 التعاقد مع الطرف الخارجي سیؤدي إلى تحقیق غرض تجاري حقیقي ومسموح بھ؛ و  •

 األجر المقترح للطرف الخارجي معقول ومتسق مع المعامالت المماثلة في المنطقة.  •

 وسمعتھ العامة باستخدام مصادر مستقلة وموثوقة.  یجب تأكید أوراق اعتماد الطرف الخارجي

بوحدة  الخاصة  الحالیة  بالمستندات  االحتفاظ  لسیاسة  وفقًا  بالوثائق  االحتفاظ  ویجب  الواجبة،  العنایة  نتائج عملیة  توثیق  یجب 
 یة أم ال. تدخل في عالقة مع الطرف الخارجي في النھا  Gatesاألعمال التي تتبعھا، بغض النظر عما إذا كانت شركة 

 لقد وضعت الشركة نماذج واستبیانات معینة للعنایة الواجبة والتي یجب استخدامھا عند النظر في إشراك األطراف الخارجیة.
للحصول على إرشادات حول كیفیة استخدام   Gatesیُرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني إلدارة الشؤون القانونیة في شركة  

 العنایة الواجبة الخاصة بالطرف الخارجي.  إلجراء  Gatesأداة برنامج 

 العقود المكتوبة  3.5

یُرجى مراجعة سیاسة   بتنفیذ العملیات واإلجراءات المتعلقة بإدارة العقود.  Gatesقامت إدارة الشؤون القانونیة في شركة  
إدارة مخاطر العقود العالمیة وسیاسة سلطة الموافقة على العقود والتوقیع علیھا المتاحة على موقع إدارة الشؤون القانونیة 

 للحصول على مزیٍد من التوجیھات. Gatesفي شركة  

 مراقبة األطراف الخارجیة  4.5

مھم مراقبة الطرف الخارجي لضمان االمتثال المستمر للقوانین بمجرد أن تدخل الشركة في عالقة عمل مع طرف خارجي، من ال
بموجب قانون ممارسات الفساد األجنبیة وقانون الرشوة البریطاني، إذا قام طرف خارجي بتقدیم مدفوعات أو   المعمول بھا. 

بالدفع.   Gatesھدایا غیر مشروعة، في بعض الظروف، فقد تتحمل شركة   للحمایة من ھذه  المسؤولیة حتى لو لم تصرح 
فیجب أن تصر على التوثیق أو التبریر المسؤولیة، إذا كنت تشك في أن الطرف الخارجي قد دفع أو سیدفع مبلغًا غیر مشروع،  

القانونیة في شركة  قبل دفع النفقات، وطرح األسئلة حول النفقات غیر العادیة أو الزائدة، وإخطار مدیرك أو إدارة الشؤون  
Gates . 

 "اإلشارات التحذیریة"   5.5

إذا نما   أثناء عملیة العنایة الواجبة والمراقبة، یجب أن تكون منتبًھا "للعالمات التحذیریة" التي تشیر إلى مخاوف فساد محتملة.
 . Gatesإلى علمك أي من ھذه العالمات التحذیریة، فاتصل بقسم الشؤون القانونیة في شركة 

 لي بعض األمثلة على مؤشرات الخطر للفساد:فیما ی

 نقص مؤھالت الطرف الخارجي أو موارده للعمل المطلوب  •

 السمعة السلبیة للطرف الخارجي، خاصة فیما یتعلق بأخالقیات العمل •



  2019أبریل  آخر تحدیث: 10

 

 العالقة بین الطرف الخارجي والمسؤولین الحكومیین •

 باالمتثال لقوانین مكافحة الفساد رفض الطرف الخارجي اإلقرار  •

 عقود من الباطن غیر عادیة أو سخیة للغایة •

 عموالت أو رسوم أو خصومات غیر عادیة أو مفرطة •

 طریقة غیر معتادة للدفع إلى الطرف الخارجي  •

 طلبات الدفع نقًدا •

 طلبات المساھمات السیاسیة أو الخیریة •

 الوسطاء غیر الضروریین أو األطراف الخارجیة •

 ات الفواتیر أو أوامر الشراء أو المستندات األخرى المزورةطلب •

 طلبات السداد في دولة أخرى •

 طلبات التعویض عن النفقات غیر الموثقة أو غیر الموثقة جیًدا •

 حاالت الرفض أو اإلخفاق في تقدیم الوثائق المطلوبة  •

 المساھمات الخیریة .6

 وتشجع الموظفین على القیام بنفس الشيء.تدعم الشركة مجموعة من القضایا والمشاریع 

ومع ذلك، فإن تقدیم مساھمات خیریة بالنیابة عن مسؤولین حكومیین أو بتوجیھ أو اقتراح منھم قد یكون لھ عواقب وخیمة على  
انون الرشوة  الشركة وأي موظفین معنیین بموجب قوانین مكافحة الفساد المختلفة، بما في ذلك قانون ممارسات الفساد األجنبیة وق

لذلك، تنص سیاسة الشركة على أنھ ال یجوز استخدام التبرعات كطریقة غیر مباشرة لتقدیم منفعة شخصیة لمسؤول   البریطاني.
 حكومي أو فرد عادي.

 اإلجراءات والموارد .7

 االمتثال اإللزامي 1.7

یة بالمبادئ التوجیھیة الواردة بھذه السیاسة وأن یكون على درا  Gatesیجب أن یلتزم كل مدیر ومسؤول وموظف في شركة  
 فیھا. 

 جھة االتصال الرئیسیة لشؤون مكافحة الفساد  2.7

یجب توجیھ أي سؤال یتعلق  المستشار العام ھو جھة االتصال الرئیسیة فیما یتعلق بشؤون مكافحة الفساد الخاصة بالشركة. 
 . Gatesالفور إلى إدارة الشؤون القانونیة في شركة  باألنشطة التي قد تنطوي علیھا قوانین مكافحة الفساد أو ھذه السیاسة على  
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 التدریب 3.7

ومسؤولیھا وموظفیھا المشاركة في جلسة تدریبیة واحدة أو أكثر فیما یتعلق بقانون ممارسات    Gatesقد یُطلب من مدیري شركة  
السیاسة. البریطاني وھذه  الرشوة  أو عبر عقد اجتماع على  الفساد األجنبیة وقانون  التدریبیة مباشرة  الجلسات  تكون ھذه  قد 

 في ودورك في الشركة.قد یتم تقدیم تدریب إضافي، بناًء على موقعك الجغرا اإلنترنت. 

 عندما یساورك الشك، اسأل  4.7

إذا كنت غیر متأكد مما إذا كان اإلجراء   Gatesیجب علیك طلب المشورة من مدیرك أو قسم الشؤون القانونیة في شركة  
السیاسة. ھذه  الب ینتھك  أو  الھاتف  واالمتثال عبر  لألخالقیات  الساخن  الخط  من خالل  الھویة  أسئلة مجھولة  رید  یمكن طرح 

یُرجى الرجوع إلى مدونة قواعد سلوك وأخالقیات العمل المتاحة على الموقع اإللكتروني   اإللكتروني أو نموذج عبر اإلنترنت. 
 للحصول على التفاصیل. Gatesلقسم الشؤون القانونیة في شركة 

ض سمعتك ووظیفتك للخطر بناًء  ال تعرّ  ال تقع على عاتقك مسؤولیة إصدار أحكام صعبة بمفردك. عندما یساورك الشك، اسأل.
 على افتراضات بشأن ما ھو مسموح بھ بموجب القوانین المختلفة.

 واجب اإلبالغ  5.7

 إذا كانت لدیك معلومات حول انتھاك ھذه السیاسة، فیجب علیك اإلبالغ عن ھذه المسألة على الفور: 

a( إلى مدیرك؛ 
b( مناسب، إذا لم یكن من الممكن أو من إلى شخص آخر في سلسلة اإلشراف أو ممثل الموارد البشریة ال

 المناسب ألي سبب من األسباب التحدث مع مدیرك حول ھذه المشكلة؛
c(  إلى قسم الشؤون القانونیة في شركةGates  ));compliance@gates.com 
d( .یُرجى الرجوع إلى مدونة  دون الكشف عن الھویة من خالل الخط الساخن لألخالقیات واالمتثال

 السلوك المھني واألخالقیات للحصول على التفاصیل. قواعد 

 عدم االنتقام 6.7

ومسؤولیھا وموظفیھا مسؤولیة المساعدة في الكشف عن أي مخالفات ومنعھا واإلبالغ   Gatesیتحمل جمیع مدیري شركة  
باالنتقام من أي    لن تسمح الشركة یمكن للموظفین اإلبالغ عن المخاوف دون خوف من االنتقام.  عنھا، بما في ذلك الرشوة.

 موظف طرح بحسن نیة سؤاالً أو أثار مخاوف أو أبلغ عن أنشطة مشكوك فیھا أو سوء سلوك من اآلخرین. 

 عقوبة االنتھاك  7.7

إلى اتخاذ إجراء تأدیبي یصل إلى   Gatesقد یؤدي أي انتھاك لھذه السیاسة من جانب مدیر أو مسؤول أو موظف في شركة  
وقد یؤدي ذلك أیًضا إلى رفع دعاوى مدنیة أو مقاضاة جنائیة أو اتخاذ إجراءات قانونیة أخرى من جانب   .الفصل من العمل

لن تدفع الشركة بشكل مباشر أو غیر مباشر أي   أو سلطة حكومیة أو أي ھیئة مختصة أخرى، حسب االقتضاء.   Gatesشركة  
فرد  أي  على  مفروضة   غرامة 
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 لفساد األجنبیة أو قانون الرشوة البریطاني أو قوانین مكافحة الفساد األخرى أو ھذه السیاسة. نتیجة النتھاك قانون ممارسات ا 

 ال یوجد تسامح  8.7

یحقق نتائج العمل أو یدعي تحقیقھا من   Gatesمع أي مدیر، أو مسؤول، أو موظف في شركة    Gatesلن تتسامح شركة  
وعلى العكس من ذلك، ستدعم الشركة بشكل كامل أي مدیر أو مسؤول أو موظف في   خالل انتھاك القانون أو سیاسات الشركة.

  Gatesیفقد فرصة عمل عن طریق رفض التصرف بطریقة من شأنھا أن تعرض المبادئ األخالقیة لشركة    Gatesشركة  
 لخطر. أو ُسمعتِھا ل
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 الملحق أ

 السفر للمسؤولین الحكومیین

 طلب الموافقة على السفر 

یجب   رحالت السفر للمسؤولین الحكومیین مقدًما. جمیع على   Gatesیجب أن یوافق المستشار العام لشركة 

 أن یشیر طلب الموافقة إلى: 

 أخرى خاصة بالمسؤول الحكومي المراد رعایتھ. االسم والمسمى الوظیفي والشركة أو الوكالة أو أي منظمة  •

 طبیعة النفقات ومقدارھا (بما في ذلك درجة السفر).  •

 الغرض الصحیح من السفر.  •

ما إذا كان أي بیع حالي أو محتمل، أو قرار آخر متعلق باألعمال، یتم حالیًا أمام ھذا المسؤول أو الشركة أو  •
 المتوقع أن یتم في المستقبل. الوكالة أو مؤسسة أخرى، أو من 

أي تأثیر محتمل قد یكون للمسؤول، أو الشركة، أو الوكالة، أو مؤسسة أخرى على مسؤول، أو شركة، أو وكالة، أو  •
 . Gatesمؤسسة أخرى تتمتع بصالحیة منح أي منفعة لشركة 

أي  للموافقة علیھ قبل دفع   Gatesة یجب تقدیم خط سیر الرحلة والبرنامج المقترح إلى إدارة الشؤون القانونیة في شرك
یجب االحتفاظ بسجالت الحضور في البرنامج ویجب على المسؤولین الحكومیین الذین تتم استضافتھم حضور  نفقات.

 البرنامج.

 ما یجوز تقدیمھ وما ال یجوز تقدیمھ

والء (مثل نقاط المسافر  ال یجوز ترقیة السفر واإلقامة للمسؤولین الحكومیین باستخدام مزایا برنامج جوائز ال •
أو موظفًا أو أي طرف خارجي یعمل نیابةً عن شركة   Gatesالدائم) أو النقد، سواًء كان مموًال من شركة 

Gates  .(مثل موزع أو وكیل أو مقاول) 

 یمكن توفیر وسائل النقل المحلیة المعقولة، مثل النقل من وإلى المطار، ولكن فقط فیما یتعلق بالغرض المناسب.  •

 .Gatesمقابل اإلقامة فقط عن عدد األیام واللیالي الالزمة لحضور الفعالیة المتعلقة بشركة   Gatesستدفع شركة   •
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مقابل رحالت الجولف، أو الرحالت الجانبیة إلى المنتجعات أو وجھات مشاھدة المعالم  Gatesولن تدفع  •
السیاحیة، أو رحالت التسوق، أو خدمات المنتجع الصحي، أو األنشطة الترفیھیة األخرى، حتى إذا تمت مناقشة  

 األعمال في مثل ھذه الفعالیات أو كانت الرحلة تھدف إلى تعزیز بناء العالقات. 

أي بدل یومي أو مكافأة أو رسوم  Gatesالمسؤولین الحكومیین عن زیارتھم ولن تقدم  Gatesعوض شركة لن ت •
 متحدثین أو رسوم حضور أو راتب أو بدل إنفاق.

ویجب أن یتم اتخاذ ھذا القرار فقط من  المسؤولین المحددین الذین سیحضرون الفعالیة. Gatesلن تختار شركة   •
 الحكومیة أو أي منظمة أخرى من المسؤول الذي یحضر الفعالیة. قبل الحكومة أو الوكالة 

 نفقات سفر أفراد األسرة أو الضیوف اآلخرین للمسؤولین الحكومیین. Gatesلن تدفع شركة   •

 طرق الدفع 

التكالیف والنفقات إال إلى مقدمي خدمات السفر واإلقامة (مثل شركات الطیران ووكالء  Gatesلن تدفع شركة   •
ال یجوز تعویض المسؤولین الحكومیین عن التكالیف والنفقات دون الحصول على موافقة مسبقة   السفر والفنادق).

 مدیرك.و Gatesمن اإلدارة القانونیة في شركة  

على سبیل المثال، یجب إجراء   القیاسیة. Gatesوفقًا لسیاسات شركة یجب إجراء ترتیبات السفر واإلقامة  •
 Gatesترتیبات السفر باستخدام وكالء السفر المعتمدین من 

ال یجوز دفع أي أموال نقدیة أو ما یُعادلھا (على سبیل المثال، بطاقة ھدایا أو شھادة ھدیة أو قسیمة) إلى مسؤول  •
 جیب أو غیر ذلك. حكومي تحت أي ظرف من الظروف، كأموال
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 الملحق ب

 الھدایا والترفیھ للمسؤولین الحكومیین

یجب توجیھ طلب الموافقة على الھدایا والترفیھ (بخالف الوجبات) من المسؤولین الحكومیین المرسل إلى إدارة الشؤون 
 إلى المستشار العام، وذكر: Gatesالقانونیة في شركة 

والشركة أو الوكالة أو أي منظمة أخرى خاصة بالمسؤول الحكومي لتلقي  االسم والمسمى الوظیفي  •
 الھدیة أو وسیلة الترفیھ. 

 طبیعة النفقات ومقدارھا.  •

 الغرض الصحیح من تقدیم الھدیة أو الترفیھ.  •

ما إذا كان أي عمل معروض حالیًا على ھذا المسؤول أو الشركة أو الوكالة أو المؤسسة األخرى، أو ما   •
 كان ھذا متوقعًا أو مطلوبًا في المستقبل. إذا 

أي تأثیر محتمل قد یكون للمسؤول، أو الشركة، أو الوكالة، أو مؤسسة أخرى على مسؤول، أو شركة، أو   •
(بما في ذلك الحصول على العوائد    Gatesوكالة، أو مؤسسة أخرى تتمتع بصالحیة منح أي منفعة لشركة 

 أو االحتفاظ بھا).

أو تِعد أو تصرح بأي ھدایا أو وسائل ترفیھ من ھذا القبیل لمسؤول حكومي قبل الحصول على موافقة   ال تقدم أو تعرض
 ُمسبقة. 
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