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 سیاسة مكافحة الفساد 

I.  الغرض 

تُعَد التزاماتنا بممارسة األعمال التجاریة بشكل أخالقي والعمل   ال تقدم إیتون الرشاوى أو المدفوعات الفاسدة األخرى أو تقبلھا بأي شكل من األشكال.
توضح ھذه السیاسة حظرنا للرشوة والفساد وتوقعاتنا لالنخراط في الممارسات   األخالقیة.بنزاھة واالمتثال للقانون جزًءا جوھریًا من قیمنا وقواعدنا 
 التجاریة التي تالئم أخالقیاتنا وقیمنا والقوانین المعمول بھا. 

II.  النطاق 
 

باإلضافة   والشركات التابعة لھا ("إیتون").تنطبق ھذه السیاسة على جمیع الموظفین والعمال المؤقتین والمسؤولین والمدراء في إیتون وشركاتھا الفرعیة  
 . إلى ذلك، تنطبق ھذه السیاسة مباشرة على ممثلي األطراف الخارجیة إلیتون وغیرھم من الشركاء التجاریین، حیث نص علیھ العقد المعمول بھ

یاسة الھدایا والخدمات الترفیھیة، وسیاسة رحالت  ینبغي قراءة ھذه السیاسة مقترنة بمدونة األخالقیات، وس جرى تعریف المصطلحات األساسیة أدناه.
ن، وغیرھا من  السفر والنفقات، وسیاسة الشؤون العامة، وسیاسة التعاقد مع حكومة الوالیات المتحدة، ومدونة قواعد سلوك الموردین التابعة لشركة إیتو

 السیاسات ذات الصلة التي تعتمدھا إیتون.

III.  السیاسة 
 

  دة األخرى محظورةالرشاوى والمدفوعات الفاس .أ

ة بالوالیات  یجب أن تمتثل إیتون وممثلو األطراف الخارجیة لجمیع قوانین مكافحة الفساد المعمول بھا، بما في ذلك قانون الممارسات األجنبیة الفاسد
إیتون وممثلي األطراف الخارجیة عرض  ویحظر على  ") والقوانین المماثلة. UKBA") وقانون مكافحة الرشوة بالمملكة المتحدة (" FCPAالمتحدة (" 

أي رشاوى أو مدفوعات فاسدة أخرى على أي شخص أو مؤسسة، بما في ذلك الكیانات الحكومیة والمسؤولون الحكومیون والشركات وموظفو  
أنحاء العالم بغض النظر عن   تنطبق ھذه المحظورات في جمیع  الشركات، أو التعھد بھا أو منحھا أو طلبھا أو تلقیھا، بشكل مباشر أو غیر مباشر.

 العادات اإلقلیمیة والممارسات المحلیة والظروف التنافسیة. 

 مدفوعات التیسیر .ب

ویجب على موظفي إیتون إبالغ مدرائھم ومكتب األخالقیات واالمتثال عن أي متطلبات أو طلبات مرتبطة بمدفوعات   تحظر إیتون مدفوعات التیسیر.
 التیسیر. 

  المدفوعات القسریة .ج

ویجب على موظفي إیتون إبالغ مدرائھم ومكتب األخالقیات واالمتثال عن أي متطلبات أو طلبات   إن المدفوعات القسریة ال تنتھك ھذه السیاسة. 
ات  ویجب أیًضا تسجیل المدفوعات القسریة بدقة بما یتوافق مع متطلب مرتبطة بمدفوعات قسریة، وذلك قبل دفعھا أو في أقرب وقت ممكن بعد دفعھا.

  الدفاتر والسجالت أدناه. 

 توقعات إدارة األطراف الخارجیة  . د

وتعتمد إیتون   تحظر إیتون الرشوة والمدفوعات الفاسدة األخرى التي یجرى تقدیمھا أو تلقیھا بشكل غیر مباشر من خالل ممثلي األطراف الخارجیة.
لعقود من أجل تخفیف مخاطر الممارسات الفاسدة التي یقوم بھا ممثلو األطراف  برامج خاصة بتقییم المخاطر والعنایة الواجبة لمكافحة الفساد وإدارة ا 

  ویجب اتباع ھذه البرامج عند اختیار ممثلي األطراف الخارجیة والتعاقد معھم وإدارتھم. الخارجیة. 

  الدفاتر والسجالتھـ.   

یجب على إیتون وممثلي األطراف الخارجیة االحتفاظ بدفاتر وسجالت مفصلة بشكل معقول تعكس بدقة وبشكل عادل جمیع المعامالت من أي شخص  
  بماویجب أیًضا االحتفاظ بالدفاتر والسجالت  والشركات وموظفو الشركات.أو مؤسسة وإلیھ، بما في ذلك الكیانات الحكومیة والمسؤولون الحكومیون 

 یتوافق مع معاییر وعملیات إیتون المحاسبیة الداخلیة. 

 االنتھاكات والبالغات  . و
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ثال عن ھذه  یجب على موظفي إیتون الذین أصبحوا على درایة باالنتھاكات المحتملة أو الفعلیة لھذه السیاسة إبالغ مدرائھم ومكتب األخالقیات واالمت
لن تقوم إیتون بمعاقبة موظفیھا أو االنتقام منھم بسبب   السیاسة إلى تأدیب یصل إلى ویشمل قرار الفصل من العمل.وقد تؤدي انتھاكات ھذه  االنتھاكات.

عن   أي تأخیر أو خسارة أعمال أو تأثیرات أخرى ناتجة عن رفضھم انتھاك ھذه السیاسة أو االنخراط بطریقة أخرى في ممارسات فاسدة أو اإلبالغ
 مثل ھذه الممارسات. 

  یفاتتعر .ز

  ھو إساءة استخدام السلطة لتحقیق مكاسب شخصیة. "الفساد" 

ھي أي مدفوعات أو إتاوة أو أي شيء ذي قیمة یتعھد بھ أو یقدمھ أو یتلقاه أي شخص أو مؤسسة كدافع لفعل    "الرشوة" أو "المدفوعات الفاسدة"
(أ) الحصول على أعمال أو االحتفاظ بھا أو توجیھھا بشكل غیر الئق؛ أو (ب) الحصول على أي أعمال أو مزایا شخصیة غیر مستحقة أو غیر   التالي: 

وتشمل الرشوة أو المدفوعات الفاسدة أي شيء   حكم شخص أو مؤسسة أو سلوكھ للحصول على نتیجة أو إجراء مرغوب فیھ.الئقة؛ أو (ج) التأثیر في 
 خذه الفرد.ذي قیمة یُمنح لفرد أو أحد أفراد األسرة أو أحد شركاء ذلك الفرد بقصد فاسد للتأثیر، بشكل مباشر أو غیر مباشر، في إجراء أو قرار یت

مثلة عن "األشیاء ذات القیمة" المبالغ النقدیة وما یعادلھا نقًدا، مثل بطاقات الھدایا والھدایا والخدمات الترفیھیة ورحالت السفر  ونذكر من بین األ
  والقروض والمعامالت التفضیلیة والمساھمات والتبرعات والمكافآت والخدمات المجانیة وعروض التوظیف أو التدریب الداخلي، بصرف النظر عن

 متھا. صغر قی

 وھي رد غیر أخالقي أو غیر قانوني لجزء من المدفوعات التي أُجریت مسبقًا ضمن معاملة تجاریة مشروعة.  ھي نوع من الرشوة.  "اإلتاوة"

في ظل  إّن الدفع  رًدا على تھدید وشیك لسالمة الشخص أو صحتھ، من أجل حمایة نفسھ أو اآلخرین. عبارة عن مبلغ مالي یُدفع "المدفوعات القسریة"
 ظروف أخرى (رًدا على تھدید بضرر اقتصادي أو خسارة تجاریة مثالً) ال یشّكل دفعًا قسریًا. 

ھي مبلغ مالي (قیمتھ صغیرة عادةً) یُدفع لضمان أداء مسؤول حكومي لمھمة حكومیة روتینیة غیر تقدیریة أو لتسریع ھذا  "مدفوعات التیسیر"  
مدفوعات التیسیر المدفوعات المشروعة أو الرسوم الرسمیة التي تُدفع مباشرة لكیان حكومي وفق القوانین المنطبقة أو  وللتوضیح، ال تتضمن  األداء. 

 جداول الرسوم القائمة أو غیرھا من الوثائق الحكومیة الرسمیة. 

واء أكان بالتوظیف أو التعیین أو االنتخاب، في  ھو شخص یتولى منصبًا تشریعیًا أو تنفیذیًا أو قضائیًا من أي نوع ومستوى، س"المسؤول الحكومي" 
دولیة   إدارة أو وكالة حكومیة أو في منظمة دولیة عمومیة، أو الذي یؤدي وظیفة عامة أو حكومیة لصالح إدارة أو وكالة أو كیان حكومي أو منظمة

لوكة من حكومة أو الخاضعة لسیطرتھا، وذلك بشكل جزئي  ویشمل ھذا المصطلح المسؤولین والموظفین لدى الشركات المم عمومیة أو بالنیابة عنھا.
عالوةً على األحزاب السیاسیة ومسؤولي األحزاب   أو كلي (غالبًا ما یُشار إلیھا بالشركات "المملوكة للدولة" أو "الخاضعة لسیطرة الدولة")، 

 والمرشحین للمناصب وأفراد العائالت الملكیة. 

مة دولیة تؤسسھا الحكومات أو الدول وفق أحكام قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة بالوالیات المتحدة وقانون  ھي منظ  "المنظمة الدولیة العمومیة"
ك الدولي  مكافحة الرشوة بالمملكة المتحدة وغیرھا من قوانین مكافحة الفساد المعمول بھا، وھي تشمل المؤسسات المالیة الدولیة، مثل مجموعة البن

ء والتعمیر والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمیة اآلسیوي والمنظمات الحكومیة  والبنك الدولي لإلنشا
  الدولیة، مثل األمم المتحدة.

تشمل األمثلة عن ممثلي  ویمكن أن  ھم الجھات المخولة مزاولة األعمال لصالح إیتون أو التي تتصرف بالنیابة عنھا. "ممثلو األطراف الخارجیة" 
ال  األطراف الخارجیة الوكالء والموزعین والمستشارین والوسطاء والمقاولین والموردین وأنواع أخرى من األطراف الخارجیة التي تزاول األعم

 لصالح إیتون أو تتصرف بالنیابة عنھا. 
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