
1

سياسة سيفا العالمية لمكافحة الفساد

2020فبراير



2

مدخل1.0

الهدف1.1

التطبيق1.2

وظيفة االمتثال لمكافحة الفساد1.3

التزام سيفا بالتحسين المستمر1.4

الفساد والرشوة2.0

ما هو الفساد؟2.1

ما هي الرشوة2.2

المسؤولين الحكوميين2.3

دفعات التسهيالت2.4

المساهمات السياسية والخيرية2.5

الهدايا والترفيه3.0

كيف للهديا أو الترفيه أن تسبب مشكلة؟3.1

ما هي القوانين3.2

المحتويات

المتطلبات المحاسبية4.0

عالقات األطراف الثالثة5.0

اإلبالغ عن المخالفات ومعالجتها6.0

كيفية اإلبالغ6.1

ما هي عواقب عدم اإللتزام؟6.2

مراقبة الوثائق7.0

الخاتمة8.0

ملخص السياسة8.1

اإلعتراف8.2

للموظفين فقط8.3



3

الهدف1.1
.والخارجيينليينالداخالمصلحةأصحابتوقعاتلتلبيةاألوقاتجميعفيبهاالمعمولواللوائحالقوانينجميعمعتتوافقاألخرىواألنشطةأنشطتهاجميعأنهي"الشركة"سيفاسياسةإن

سيفافيواألخالقياتالاالمتثبرنامجيوفر.العالمأنحاءجميعفيالفسادمكافحةلقوانينالشركةوممثليموظفيامتثالضمانهو"(السياسة)"الفسادلمكافحةالعالميةالسياسةهذهمنوالغرض

.الرشوةمكافحةأهدافوتحقيقومراجعةلوضعإطارا

التطبيق1.2
وجودبقدرإالسياسة،البهذهالصارمالتقيدويلزم.عنهابالنيابةأوالشركةعننيابةيتصرفونالذينوالممثلينالموظفينجميعوعلىالشركةوشعبمناطقجميععلىالسياسةهذهتسري

.فيهتعملالذيالبلدفيصرامةأكثرقانون

المقدمة1.0

وظيفة االمتثال لمكافحة الفساد1.3
.الفسادبمكافحةالمتعلقةاراتالقراتخاذوإستقالليةبسلطةسيفافيالرئيسياإلمتثالمسؤوليتمتع.واألخالقاالمتثالقسمإلىالرشوةمكافحةإدارةنظامقيادةعنالمسؤوليةسيفافوضتوقد

التزام سيفا بالتحسن المستمر1.4
فيالفسادلمكافحةجديدونقانأيمعموافقةتكونوكياإلمتثالتحفزأنهامنللتأكددوريبشكلالسياسةهذهبمراجعةواألخالقاإلمتثالقسمسيقومذلك،معوتماشيا.الفسادمعسيفاتتسامحلن

.التحسينفرصلتحديدسيفافيالرشوةمكافحةإدارةنظامومراجعةبمراقبةسيفافيوالتقييمالرصدجهازيقوموسوف.فيهانعملالتيالبلدان
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ما هو الفساد؟2.1

خاصةمكاسبلتحقيقالمكلفةالسلطةاستخدامإساءةهوالفساد

ما هي الرشوة؟2.2
المعموللقانونلانتهاكفي،(المواقع)الموقععنالنظروبغضمباشر،غيرأومباشربشكل،(ماليةغيرأوماليةتكونأنيمكن)قيمةأليمستحقةغيرميزةالتماسأوقبولأوإعطاءأوتقديم

.الشخصذلكواجباتبأداءيتعلقفيماالتصرفعنيمتنعأويتصرفشخصأيلمكافأةأوكحافزبه،

الفساد والرشوة2.0
سيفاتحظر:بساطةب.أيضابذلكسيفاوتلتزموالفساد،الرشوةعلىالقضاءالعالمأنحاءجميعفيالحكوماتوتحاول.ألعمالناحاسمأمروهوالعادلة،التجارةويقوضبالمجتمعاتيضرالفساد

عمالئنامعاملنتعنحنذلك،منبدال.آخرشخصأوقبلنامنقرارعلىالئقغيربشكلتؤثرحتىتبدوقدالتيالقيمةمنشيءأينتلقىأونعطيالنحن.والفسادالرشوةأشكالجميع

الفاسدةالممارساتنونقااألخصوعلىالفساد،لمكافحةالدوليةبالمبادئونلتزمأعمالنا،علىتنطبقالتيالفسادمكافحةبقوانيننلتزمونحن.ومباشرةصادقةبطريقةوالمنظمينوالموردين،

علىالمنطبقةالقوانينمنوغيرهاالرشوة،مكافحةواتفاقية،(OECD)ومنظمةالمتحدة،لألممالعالميواالتفاقالمتحدة،المملكةفيالرشوةوقانون،(FCPA)المتحدةالوالياتفياألجنبية

.الرشوةمكافحة

إلزاميةتكونقديالتالبضائععلىالتفتيشتجنببغرضالجماركموظفيإلىالمدفوعاتتدفعأنعلىالعادةجرتبلدي،في:السؤال

سيفا؟سياسةبموجببهامسموحالمدفوعاتهذههل.المحليةالقوانينبموجب

.رشاوىتعتبرأنوينبغيواجباتهم،أداءالجماركموظفيمنعبقصدالمدفوعاتهذهمثليتمالاالطالقعلى:الجواب

وافق؟مهذاهلالعشاء،لتناولالعمالءاالتصالدعوةفيترغبكنتالحكومة،قبلمنجزئيامملوكةشركةوهيعميللديك:سؤال

منموافقةعلىلالحصومنكيطلبالفساد،مكافحةقوانينبموجبالحكوميينالمسؤولينتعتبراالتصالوالعمالءلعميلكنظرا:جواب

ألخالق،وااالمتثالقبلمنالمطلوبةاألخرىوالمعلوماتالظروفعلىاعتمادا.الدعوةاتخاذقبلقسمواألخالقياتاالمتثالسيفا

.الترفيههذاعلىالموافقةويمكن
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المسؤولين الحكوميين2.3

.بةمناسغيرميزةتأمينأوبهااالحتفاظأواألعمالعلىالحصولأجلمن"حكوميمسؤول"إلىمباشرةغيرأومباشرةقيمةذيشيءأيأوبالمالوعدأودفعأوعرضأيسيفاتحظر

كانإذالمامهملةكانتأنهاأونيةبسوءالرشوةتقديمتعتزمالشركةأنإثباتإلىحاجةتوجدالأنهيعنيمماالصارمةبالمسؤوليةخاصحكميوجدالمتحدة،المملكةفيالرشوةقانونوبموجب

.حدثقدللرشوةنشاطأي

:يعني"حكوميمسؤول"

معينة؛أومنتخبةكانتسواءبلديةأومحليةأووطنيةأوأجنبيةحكومةفيموظفأوموظفأي

عنها؛بالنيابةأوأجهزتهاأوحكومةأيلصالحعامةوظيفةيمارسأوالرسميةبصفتهيتصرفشخصأي

الدولي؛البنكأوالمتحدةاألمممثلعامةدوليةمنظمةفيموظفأوموظفأي

رسمية؛ضرائبأوجمركي،مسؤولأوقاض،أوتشريعية،هيئةفيعضوأو

العامة؛للمناصبوالمرشحينومسؤوليها،السياسية،واألحزاب

.الدولةعليهاتسيطرالتيأوللدولةالمملوكةالتجاريةالمؤسساتموظفيأو

.المعلوماتمنللمزيدحكوميمسؤولكما،الخدمةتقديمأوإلى،العالقاتعناإلبالغبشأنسيفاسياسةمراجعةيرجى

كانواذاإممامتأكدالست.األنشطةمعالتعاملإلدارةالحكوميةالوكالةقبلمنخاصةشركةمعالتعاقدتمالمحليالمطارفي:سؤال

أفعل؟أنعليماذا.الأمحكوميينمسؤولين

تقدملتياالشركةأننفترضسوفالحالة،هذهفي.حكوميينمسؤولينأنهمباإلفتراضعليكممتأكدغيركنتإذاعموما،:الجواب

.حكوميينمسؤولينكانوالوكماتعاملأنيجبالمطارفيالمناولةخدمات
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مدفوعات التسهيل 2.4

عموميموظفإلىسبيانبسيطمبلغدفعيكونماوعادة.المبلغهذامثلدفعدونتلقيهاقانوناللدافعيحقالتيالخدماتمقابلمقدمرسميغيرأوقانونيغيرلدفعأحياناالمصطلحهذايعطىوهل

.هاتفتركيبأوالجمركيالتخليصأوعملتصريحأوتأشيرةإصدارمثلضرورية،أوروتينيةإجراءاتبتنفيذالتعجيلأوضمانأجلمنالتصديقوظيفةلديهشخصأو

كانإذاإالالمدفوعاتيلتسهسيفاتحظر.الرشوةفيإالالتسهيلفيينظرلنالحالةهذهفيكماالتفتيش،لتفاديأواألعمالمنحقرارمثلحكوميمسؤولجانبمنتقديرياقرارايتضمنالوهو

وتوثيقهالفورعلىعنهاإلبالغتمطالماالحرية،أوالسالمةأوالشخصيةبالصحةوشيكتهديدهناكيكنلمماالتسهيلمدفوعاتسيفاتحظر.السالمةأوالشخصيةالصحةعلىوشيكخطرهناك

.االبتزازدفعيسمىماوهذا.صحيحبشكل

المساهمات الخيرية والسياسية2.5

تتدخلالالشركةفإنعامة،ةوبصف.الفضلىسيفابمصالحتضرالالمالئمةغيروالسياسيةالخيريةالتصريحاتأواألنشطةبحيثالتجاريةبأنشطتنانقومنحن

بماالسياسية،األنشطةبالمتعلقةواألنظمةالقوانينمنوغيرهاواألخالقيةالماليةواألنظمةالقوانينجميعبدقةنتبعأنجميعاعليناويجبالسياسية،الشؤونفي

كمواطنينالحال،بيعةوبط.والسياسيةالخيريةبالمساهماتيتعلقفيماالمطلوبةوالموافقاتالقواعدتحددسيفاأعمالقواعدفإنذلك،وبسبب.الضغطذلكفي

أوسيفااسماماستخديمكنناالذلك،ومع.الخاصةوبأموالناوقتنافيمساهماتنقدموأنالسياسيةاألنشطةفينشاركأنجميعالنايجوزالخاص،القطاعمن

.بذلكللقيامالوقتأوالمواردأوسيفاأموال

فيالمناسبتالوقفيتفريغهاحاوياتعلىللحصول(الميناءسلطةقبلمنالمعينة)خاصةشركةلموظفيلترتيببحاجةأنا:سؤال

أسرع؟بشكلالمهمةهذهإلنجازإيصالأيمع10أمريكيدوالرتلميحاألفرادلهؤالءأدفعأنليهل.المطار

.للرشوةمؤهلةتكونأنيمكنالبلدانبعضواليةوتحتسيفالسياسةمخالفاسيكونالدفعهذامثلفإنال،:جواب
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كيف يمكن أن تكون الهدايا والترفيه مشكلة؟3.1

الهدايا والترفيه3.0

مشاكلتقدمأنيمكنوالترفيهالهداياأنطرقعدةهناكذلك،ومع.التجاريةاألعمالممارسةمنوالعرفيمقبولجزءعموماهيالنيةحسنعنوالنابعةالمعقولة،الترفيهواألمورالهدايا

:حذريننكنلمإذالديناوالموردينوالبائعينعمالئنا،سيفا،لالفسادمكافحة

.منكمواتيةمعاملة"شراء"يحاولالمتبرعيكونقد.مقنعةغيررشاوىمجردمنأكثروالترفيهوالمتكررةوالفخمةالمكلفةالهداياتكونماوكثيرا

مغريايكونقدخدمة،فضلأسيفايقدمبائعأيأساسعلىموضوعيقراراتخاذمنبدالالمثال،سبيلعلى:المصالحفيتضارباتخلقأنيمكنالحسنةالنوايامعوالترفيهالصغيرةالهداياحتى

.بناالخاصةالمهنيالسلوكقواعدمدونةإلىالرجوعيرجىالمصالح،تضاربحولالمعلوماتمنلمزيد.لطيفةعشاءإلىأخذكلشخصاألعماللمنح

.حرجموقففيعميلكتضعفقدنيةحسنعنونابعةرمزيةهديتككانتولوحتىلذلك،.ترفيهأوهداياأيتلقيموظفيهاعلىالشركاتمنالعديدسياساتوتحظر

اآلخرونالبائعونيطلعقد.ئةسيتبدوببساطةاألحيانمنكثيرفيوالترفيهوالهداياالنواياأفضللديهالجميعكانلووحتىجدا،لطيفةالترفيهأوجداكبيرةليستالهديةكانتلوحتىوأخيرا،

ستبدو؟فكيفبسيطة،هديةبإعطائكوقاممعينلموردجديداعقدامنحتكنتإذا.ونزاهتكمأخالقياتكمعنوسألواعليهحصلواأوقدمتهماعلىوغيرهموالعمالءوالموردون

أنيجبائعينالبأوالعمالءمنأورعايةأنالحظ.وتلقيهانقدمهاالتيوالترفيهالهدايابشأنحذريننكونأنهووالرشوةالفسادلتجنبالرئيسيةالطرقأحد

.هديةتعتبر

.وخفيةتدرجيةأكثرتكونماغالباذلك،منبدال.سريمكانفيلشخصنقدامليئةحقيبةتسليمكماواضحاليسالفسادعادة،
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ما هي القوانين3.2

أنممكنالتيأولناتقديمهاتميالتيالمشروعةغيرالشخصيةالفوائدعبروليس-سيفامصلحةفيتكونوالتيالجدارةأساسعلىوفقطبشفافيةالتجاريةاألعمالمنحعلىنتنافسنحنسيفا،في

ميزةخلقأوتنا،موضوعيعلىتؤثرأنيمكنفاسدة،نيةمعأعطيتإذاالهداياهذه.الموردينأوالمحتملينأوالحاليينالعمالءمننوعأيمنالفوائدأوالترفيهوسائلأوبالهداياتتأثرال.نقدمها

شخصأيأودمورأوبائعمنهديةأبداتطلبال.والترفيهالئقغيرهداياإعطاءأونحصلالنحن:أخرىألطرافاألشياءهذهمنأينقدمأونفعلأنلناينبغيكما.تفضيليةمعاملةأومتصورة

.لعائلتكأوألصدقائكأولنفسكآخر

يليوفيما.فاسدةنيةأوتجارية،منافععلىالحصولمقابلاستالمهمأوإعطاؤهميمكنالذلك،ومع.عليهاموافقإجماالهياليسيطةالقيمةذاتوالترفيهتقدممانادراالتيوالهداياالمعقولة،الهدايا

:والترفيهالهباتحدود

.يرامماعلىهيحكوميمسؤولعلىتنطويوالأقلأوأمريكيدوالر100منوالترفيهمتكررةالغيرالهداياعامة،كقاعدة•

حكوميا؛مسؤوالإلىتكونالأنعاىأمريكيدوالر100عنيزيدشيءأيعلىمشرفكيوافقأنيجب•

.واألخالقاالمتثالقبلمنمقدماحكوميمسؤولعلىتنطويأوأكثرأو$250شيءأيعلىالموافقةيجب•

.واألخالقياتاالمتثالقبلمنمسبقةموافقةدون(السفرلتكاليفآخرطرفأيقبلمنالدفعتقبلأو)آخرطرفأليالسفرتكاليفتدفعال•

.التفاصيلمنلمزيدالتوجيهيةالمبادئوالترفيهالهدايالدينامراجعةأيضايرجى•

العشاء؟لتناولزبونيآخذأنليبالنسبةالمقبولمنهل:سؤال

منأيضايسمحأنهطالمالعمالئناوالمناسبالمعقولالترفيهتسمحسيفاوالتجارية،األعمالممارسةمنمقبولوجزءقانونيهوالمعقولالترفيهنعم،:الجواب

دعوةبلقواألخالقياتاالمتثالقسممنالموافقةطلبفسيلزمك،(المحليةبالعملةيعادلهماأو)أمريكيادوالرا250منأعلىالقيمةكانتإذا.العميلسياساتقبل

.العميل
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المتطلبات المحاسبية4.0

إغفالأومخالفةأييفاستحظر.الموجوداتفيوالتصرفاتالمعامالتجميععادلبشكلوتعكسمعقولةبتفاصيلسيفاوحساباتوسجالتدفاتربكافةاإلحتفاظيجب

.الشركةدفاترعلىمعاملةألي

إدخاالتإلىؤديتأنشأنهامنترتيباتأيفيالدخولوممثليهاالشركةموظفيعلىنحظرنحن.سيفاسجالتأوكتبفيمضللةأوخاطئةقيودأيسيفاتحظركما

.مضللة

.مسجلةغيرأومعلنةغيرأصولأوأموالإنشاءيجوزوال

عالقات الطرف الثالث5.0

.التجاريةألعمالاممارسةفيأساسياعنصراالحاالتمنكثيروفي"(ممثلين"مجتمعين-مشتركمشروعشركاءأواستشاريينأووكالء)ثالثةأطرافاستخداميعتبر

.تقديمهايمكنهمالتيوالخدماتللخبراتالشركةقبلمنعمومابالممثليناإلحتفاظويتم

قدممثلينعلىنطويتالتيالمواقفلتجنبحذرةالشركةتكونأنيجب.الشركةعننيابةالممثلينقبلمنالقانونيغيرالسلوكالفسادمكافحةقوانينمحظوراتوتشمل

.الفسادمكافحةلقوانينانتهاكأيإلىتؤدي

.الثةالثباألطرافيتعلقفيمابهاالقياميجبالتيالواجبةالعنايةنوعتحددوالتيالثالثالطرفبامتثالالخاصةالواجبةالعنايةسياسةمراجعةيرجى
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كيفية اإلبالغ6.1

اإلبالغ عن المخالفات ومعالجتها6.0

.المعلوماتمنمزيدعلىللحصولالساخنالخطعناإلبالغإجراءعلىاالطالعيرجى.لكراحةاألكثرالطريقةكانتأيااستخدم-عنهااإلبالغيمكنكمختلفةطرقيليمافي

.فعاليةأكثرسيكونأنتعتقدكنتإذااإلدارةفيآخرعضوأو.بذلكللقياممرتاحاوكنتالمزعومالسلوكسوءفييشاركلمإذاالمشرف/المديرأخبر

.مشرفك/مديركإلىللتحدثمرتاحاتكنلمإذا.البشريةالمواردممثلأوواألخالقيات،االمتثالالقانوني،القسمفيمساعدتكيمكنهمالذينخبرائنابأحداتصل

.البشريةالمواردوممثلي،العالمياإلمتثالومديراإلمتثال،ومسؤولالقانونيينالموظفينكبيرذلكفيبماواألخالقيات،واإللتزامالقانونيينالموظفينلجميعاإلتصالمعلوماتأحدثنتسيفالدى

.لالمتثالالساخنبالخطاالتصالطريقعنالسياسةلهذهبهاالمشتبهاالنتهاكاتأواالنتهاكاتعناإلبالغأيضايمكنك

:هذااإللكترونيالبريدعنواناستخداميمكنكالطريقةلهذهمرتاحاأكثركنتإذالذلكاإلنترنت،شبكةعبرالساخنالخطخدمةنقدمكما.الويبعلىالقائمةالتقارير

CEVA.Compliance@Cevalogistics.com

سمحوإذارغبتكنتإذاالهويةمجهولتبقىأنيمكنكذلك،ومع.األمرفيالنظرفيلمساعدتناالمعلوماتمنممكنقدروبأكبرفيهمشتبهانتهاكعناإلبالغعنداسمكإعطاءعلىنشجعكنحن

طريقةجربأوأخرىةمرعنهافأبلغالمسألة،معالتعامليتمأنهتعتقدالكنتإذا.مريحةكنتطريقةبأيتقرير.معقولاإلمكانقدرسريبشكلالتقاريرجميعتعاملسوفونحنالمحلي،القانون

.التقاريرإلعدادمختلفة

منأكثرهناكأناعتبرقدكاننشاطأيفيالمشاركةيرفضأواالمتثالبمسألةتتعلقتقاريرنيةبحسنيقدمشخصأيضد(مباشرغيرأومباشربشكل)االنتقامأشكالمنشكلبأيسيفاتندد

.المنظمةقبلمنتخفيفهايتملمالتيالرشوةمخاطرمنخفض

الموظفينمننطلبحننالقانون،يسمحوحيثالواقع،في.معالجتهافيالشركةمعوالتعاونفيهاالمشتبهواإلنتهاكاتاإلنتهاكاتعناإلبالغعلىموظفيناجميعونشجعنتوقع

.ملتزمةشركةنديرأننامنوتأكدصحيحبشكلالمشكالتمعالجةفيالشركةتساعدفإنكمشكالت،عنأبلغتإذا.بذلكبالقيام
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ما هي عواقب عدم االمتثال؟6.2

.أعمالناأهدافعنانتباهناويشتتطويالوقتاويستغرقمكلفأمرالفسادمكافحةلقوانيناالمتثالفيالفشلإن

األعباءمنوغيرهاماليةالاألعباءهذهإلىوباإلضافة.مختلفةبلدانفيالمتزامنةالفسادمكافحةتنظيمهيئاتأحياناتطبقهاوهيباهظةغراماتبدفعفرديبشكلللموظفأوللشركةتتسببأنويمكن

.البلدانتلكتتخذهاالتيالقانونيةلإلجراءاتنتيجةاألخرىوالقيودالسجنعقوبةفرضإلىاألفراديحتاجقدالسلوك،بسوءيتعلقفيماسيفاتواجههاقدالتيالمالية

اتخاذإلىأخرىاءاتوإجرسياساتأوالمهنيالسلوكلقواعدسيفامدونةانتهاكوكذلكالفسادلمكافحةالعالميةسيفاسياسةانتهاكيؤديقدبه،المعمولالقانونبهيسمححدبأقصىرهناسيفا،في

.العملعناإلنهاءذلكفيبماتأديبية،إجراءات

جدا،اسمةحتبدوالمقدمةاألدلة.آخرموظفقبلمنمحتملسلوكسوءبشأنليمخاوفهعناإلبالغالفريقفيالموظفينأحدقرروقد.إداريدورلدي:سؤال

صحيح؟هذاهل.السلوكسوءوقفمنهوأطلبالسلوكسوءفيالمتورطالموظفإلىأتحدثأنقررتلذلك

االمتثالإلیبهغكإبالتمماعناإلبالغيرجیذلك،منبدال.بنفسكتعالجوالاالستنتاجإلىتقفزالقاطعة،تبدوقدالمقدمةاألدلةتكونعندماحتىال،:جواب

.المساعدةمنكيطلبسوفمساعدتكم،الىيحتاجواألخالقياتاالمتثالكانإذا.المناسبالتحقيقإلجراءواألخالق
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مراقبة الوثائق7.0

الفسادلمكافحةالعالميةسيفاسياسة:العنوان

2017مايو01:التاريخ

العالمياالمتثالمديرأريماني،ليليانا:والعنوانالمؤلف

20170101:المراجعةرقم

PowerPoint:الملف & PDF

والبرتغاليةوالبرتغاليةوالبولنديةماليزيةوالوالكوريةواليابانيةواإليطاليةوالمجريةواأللمانيةوالفرنسيةواإلنجليزيةوالهولنديةوالتشيكيةالتقليديةوالصينيةالمبسطةوالصينيةوالبهاساالعربية:اللغات

.والفيتناميةوالتركية،والتايالنديةوالتاغالوغواإلسبانيةوالسلوفاكيةوالرومانية(البرازيل)

Adobe:البرنامجإصدار Acrobat Pro

اإللكترونية:اإلعالموسائل

االمتثالمسؤوليكبيرويثرال،دون:وعنواناسمالمراجع

اإلدارةومجلسالتنفيذيالرئيسأوربين،كزافييه:والعنواناالسم
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ملخص السياسة8.1
.العامالقطاعفيللرشوةال•

.الحكوميينللمسؤولينالرشوةأشكالمنشكلأيفينشاركالنحن•

.تسهيلمدفوعاتأي•

.القيامعليهميروتينعملتكوناألحوالبمجماوالتيالمعامالتلتسريعأواألعمالببعضللقيامرتبهمعنالنظربغضحكوميينمسؤولينإلىتقديمهايتمصغيرةمدفوعاتهيالتسهيالتمدفوعات•

.الخاصالقطاعفيرشوةال•

الحكومةكانتاءسولذلك،.التجاريةاألعمالعلىللحصولالتجاريأوالخاصالقطاعمنللعمالء"عموالت"ندفعلنالمثال،سبيلعلى.الخاصةأو"التجارية"القطاعاتمنأيفيالرشوةفينشاركالنحن•

.الرشوةفياالنخراطعدمعلينايجبال،أممتورطة

.الرشاوىنقبلال•

وأفضلجدافضةمنخالهداياقبولعتبة.األعمالمنحهمعلىللحصولمحاولةفيالموردينمنالمناسبةغيرالهدايانقبللنالمثال،سبيلعلى.الئقةالغيرالمدفوعاتأوالرشاوىمننوعأينقبلالنحن•

.الهداياجميعتجنبهيالممارسات

.أخرىمالئمةغيرتحريضاتأوتأثيراتأيتوجدال•

حكومي،مسؤولىلدمفضلةخيريةجمعيةإلىتبرعاتوتقديمأعماال،منحنامراعاةمعالعميل،لدىالرئيسيالقرارلصانعالشخصيةالحسناتمثلالرشوة،منأخرىأشكاالنقبلأونقبلأونعطيالنحن•

تلقيأواءإعطعلىالئقغيربشكلتؤثرالأنهالضمان"الحسومات"أو"الخصومات"معومدروساحذراكن.القيمةمنآخرشيءأيأوسيفا،أعمالعلىتأثيرحكوميمسؤولابنةتوظيفعلىوالموافقة

.واألخالقاالمتثال/القانونيةمراجعةيرجىهذه،حولشكوكأيلديككانإذا.الخدمات

.الحكوميينالمسؤولينمعالعالقات•

أوإلى،العالقاتعنغاإلبالحولسياستنامراجعةيرجى.فاسدةتبدوقدالتياألنشطةلتجنبالمناسبةالخطواتاتخاذنالضمانأنهنعرفأنفعلينابأحدهم،متعلقاكنتأوحكوميامسؤوالكنتأوأنتكنتإذا•

.سيفاعملقواعدفيحكوميمسؤولخدمة،

.المتطلباتالرضاءاجراءات•

تتبعوسوفمع،العملفاسيتريدهاالتيالشركاتأنواعأنهامنللتأكدالباطنمنوالمتعاقدينوالشركاءالخارجيةالجهاتوكالءلتقييمثالثطرفقبلمنبااللتزامالخاصةالواجبةالعنايةسياسةنتابعنحن•

.والرشوةبالفساداألمريتعلقعندماسيماالالعالية،األخالقيةمعاييرنا

.والترفيهالهدايا•

.واألخالقياتاالمتثالقبلحكوميينمسؤولينمنأكثرأوأمريكيادوالرا250علىيزيدونالذينأولئكعلىالموافقةويجب.والترفيهللهداياالتوجيهيةالمبادئوضمنمعقولةهذهتكونأنوينبغي•

الخاتمة8.0
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object
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للموظفين فقط8.3

قواعد عمل سيفا

 قانون اخالقيات االعمال*

أرقام هاتف الخط الساخن لالمتثال

الهدايا والمبادئ التوجيهية الترفيه

إجراءات اإلبالغ عن الخط الساخن

سياسة اإلبالغ عن العالقات مع مسؤول حكومي أو خدمته

سياسة العناية الواجبة المتثال الطرف الثالث

روابط لدعم سياسات سيفا

يمكن الوصول إليها خارج شبكة سيفا* 

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVA%20Business%20Rules.pdf
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/COBC
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf



