
بنزاهةاألعمالمباشرة

األعماللشركاءالرشوةمكافحة



التزامنا

ندرك أن نجاحنا المستمر يعتمد على عالقات العمل التي تساعدنا في الحفاظ على ثقافة الصدق والثقة 

والشفافية

من كل شخص يعمل في ليللي أو نيابًة عنها أن ينفذ االلتزام الذي قطعناه على أنفسنا بالحفاظ على نتوقع 

أعلى معايير السلوك األخالقي من خالل االمتثال لنص القانون وروحه أينما باشرنا العمل

هذه الدورة التدريبية نظرة عامة على المسائل المتعلقة بمكافحة الرشوة، كما تناقش توقعاتنا فيما تقدم 

يتعلق بمباشرة األعمال بنزاهة



بنزاهةاألعمالمباشرة

بفهمتتحلىأنيجب،التدريبيةالدورةهذهبإتمام

التاليةالمواضيع

الرشوةمكافحةبيئةحولعامةلمحة•

بنزاهةاألعمالمباشرةبكيفيةيتعلقفيماتوقعاتنا•

عملكشريكالتزاماتك•

الدقيقةالتسجيالتأهمية•

التدريبيةالدورةنبدأدعونا،اآلن



الرشوةمكافحةبيئة

جزءكلفيتقريًباموجودةمشكلةهيالرشوة

الجوانبمنكثيرعلىتؤثروهيالعالممن

يالعالمقتصادلإلالرئيسية

بسنالعالمبلدانمختلفتقوم،متزايدبشكل

وأشكالالرشوةأنمفادهارسالةإلرسالقوانين

فيهاالتسامحيتملناألخرىالفساد



األعمالتضرالرشوة

والفسادللرشوةيمكن

بالمرضىاإلضرار•

للحكوماتعادلةغيرشروطعناإلسفار•

عادلةغيرمنافسةوجود•

الجمهورثقةتراجعفيالتسبب•

،العملمكانفيبالسالمةالمتعلقةالقوانينانتهاكعلىالتعزيز•

مثالكمجردوالبيئة

القانونوحكمالديمقراطيةيقوضالفسادأنعلىالمتحدةاألممتنص
تراجعويسبباألسواقوفساداإلنسانحقوقانتهاكاتإلىويفضي
واإلرهابالمنظمةللجريمةالمجالبتنامييسمحوالحياةمستوى
وسالمتهمالبشرأمنُتهددالتيالتهديداتمنذلكوغير

الفسادلمكافحةالمتحدةاألمممعاهدة



بالنزاهةااللتزام

العملباشرناأينماواألمانةباألخالقبالتحلينلتزم

فيالمتوفرةالمزاياعلىالمستمرنجاحنايقومأنفينرغب

علىوليس،السوقإلىنقدمهاالتيوالخدماتالمنتجات

القانونيةغيرأواألخالقيةغيرالتجاريةالممارسات

العملمباشرةمنكُيتوقع،بهانقومالتياألعمالفيكشريك

وأخالقيقانونيبشكلعنانيابةً 

تدابيرونستخدمالداخليةالضوابطونضعالواجبةالعنايةنبذل

انتهاكوقوعخطرمنللحداألخرىاالمتثال



عملكشريكالتزامك

العامالقطاعمنكلمعاليوميةالتجاريةمعامالتكفي

يليبمااأللتزامعليك،الخاصوالقطاع

واتباعهابناالخاصةالرشوةمكافحةسياسةمعرفة•

.لهاواالمتثالالصلةذاتالرشوةمكافحةقوانينمعرفة•

المخالفبمظهرالظهورحتيتجنب•

شكمحلبانتهاكاتتتعلقمشكالتأليالفوريالتبليغ•

النصحوطلبلهاالتابعاإلدارةمعوقوانينالسياستنا

أوالسياسةتطبيقكيفيةبشأنشكساوركماإذاواإلرشاد

تجابههالذيالموقفعلىالقوانين



الرشوةمكافحةقوانين

مسؤوليةعاتقكعلىيقع،لناتابععملكشريك

الصلةذاتالرشوةمكافحةلقوانيناالمتثال

يسري،المحليةالرشوةمكافحةقوانينإلىوباإلضافة

األجنبيةالفسادممارساتمكافحةقانون

التياألخرىاألطرافوجميعليلليعلىاألمريكي

عنانيابةً األعمالتباشر

وفهمهامعناالتعاقدوشروطسياستنامعرفةإن

أعمالنانباشرأنناضمانفيجميًعاسيساعدناواتباعها

العالمأنحاءجميعوفيهنا،وبأمانةأخالقيبشكل



ليلليتنتهجهاالتيالرشوةمكافحةسياسة

أينماوقيمنامهمتناوفقبالنزاهةبالتحليعليهاونحافظالعميلثقةنحوزإننا

ومهامناأعمالناباشرنا

خيانةصورإحدىباألمانةتخلأفعالمنذلكوغيروالخداعالرشوةنرىإننا

ذيشيءبأينقبلأونصرحأونقدمأونعرضالفإنناولذا،أوليناهاالتيالثقة

علىمناسبغيربشكلالتأثيربغيةذلكفعلناعلىيدلمامنايبدوأوقيمة

لناتحقالميزةنيلأوماقرار

العملعالقاتجميعليشمليمتدعاليةأخالقيةمعاييروفقبالعملالتزامناإن

العالمأنحاءجميعفيوالنشاطاتوالتعامالت



الرشوةمكافحةقوانين

أيرشوةعلىالرشوةمكافحةقوانينمعظمأحكامتنطبقال

أوالعامالقطاعفيشخصأيبل،فحسبحكوميمسؤول

أيًضاالخاص

األعماليباشر،مثلك،شخصأيتحظرأوتحظرنافهي

منعنانيابةً 

أخرىميزةأوماليةميزةأيةمنحأوبتقديمالوعدأوتقديم•

فاسدبشكلعليهاالحفاظأوأعمالعلىللحصول

أوماليةميزةأيةتلقيأواستالمعلىالموافقةأوطلب•

عليهاالحفاظأوأعمالعلىالحصولمقابلأخرىميزة

فاسدبشكل



بالرشوة؟يقصدماذا

الرشوة هي أي فعل من أفعال تقديم أو منح أموال أو 

خدمات أو أي شيء له قيمة ألي فرد بهدف حث هذا 

في أو االمتناع عن فعل شيءالفرد على فعل شيء 

مقابله

فيتقديمهايتمالتي،صغيرةكانتمهما،الرشوةتعني

األعمالبمباشرةقرارعلىالئقغيربشكلالتأثيرمقابل

المزاياإلىاستناًدااألعمالنباشرالأنناشركتنامع

نقدمهاالتيوالخدماتالمنتجاتفيالمتوفرة

التابعاإلدارةمنواإلرشادالنصحطلببمكاناألهميةمن

موقفأيفيالرشوةمعنىبشأنشكساوركماإذالها



؟بالرشوةيقصدماذا

مكافاةأوخصمأوماليةحوالةأوالشيكاتمثلللنقودمكافئةأشكالأونقديشكلالرشوةتتخذأنيمكن

حكوميمسئولأسرةأفرادألحددراسيةمنحةمثل،مباشرغيربشكلالرشوةتقدمأنيمكن

لدفععرضتقديمأو،المعداتأوالمرافقأوالمواداستخداممثل،مصلحةشكلالرشوةتأخذأنيمكن

بوظيفةالوعدأوقرضأوالتأميناستحقاقات

يتممساهماتحتىأوهديةبطاقاتأوهديةشهاداتأيًضاولكنهديةشكلالرشوةتأخذأنيمكن

السياسيةاألحزابأوالخيريةالجمعياتإلىعنكنيابةً تقديمها

أوالسفرأوالفندقفياإلقامةأوالمشروباتأوالوجباتذلكفيبماالضيافةشكلالرشوةتأخذأنيمكن

التجاريةاألعمالغرضتدعمالأومناسبةغيرأوسبببدونتكونعندماالنقلوسائلأوالسكن

المشروعة

الحفالتتذاكرأوالمدينةمعالملمشاهدةالمكلفةالرحالتذلكفيبماالترفيهشكلالرشوةتأخذأنيمكن

بإيطالياالبندقيةمدينةإلىرحلةأوالرياضيةاألحداثأوالموسيقية



النيةمسائل

ال يهم ما إذا تم قبول العرض أم ال؛ فإن مجرد تقديم عرض 

بنية التأثير بصورة غير مشروعة على شخص ما سُيرى أنه 

كما أن تلقيك لتعليمات من أحد شراء العملبمثابة 

المسؤوليةاألشخاص بتقديم عرض ال يخفف عنك 

أوتفسيرهاُيساءالتتخذهاالتياإلجراءاتأنمنتتأكدكيف

تعاقدكوشروطلسياستناواالمتثالالمعرفةخاللمنفهمها؟

العملتحكمالتيوالتعاقديةوالتنظيميةالقانونيةواألحكاممعنا

الئقغيرشيءبأيالقيامحتىوتجنبعنانيابةبهتقومالذي



؟الحكوميالمسؤولمن

يكون القانون صارًما ال سيما عندما يتعلق األمر بتقديم 

مسؤول ولمصطلح الحكوميينرشاوى للمسؤولين 

واسعتعريف حكومي

صالتأيعلىوتعرفمعهباألعمالتقوممناعرف

الحكومةمعاألشخاصلهؤالءمهنيةأوشخصية



؟الحكوميالمسؤولمن

الحكوميالمسؤوليمثلأنُيمكن

المحليةالحكوماتذلكفيبما،األجنبيةالحكوماتفيالموظفين•

أجنبيةلحكومةتابعجهازأووكالةأوإدارةأيفيالموظفين•

والعياداتوالجامعاتالحكومةتديرهاالتيالمستشفياتفيالموظفين•

وكالةأوحكومةأيعننيابةً رسميةبصفةيتصرفشخصأي•

حكوميةعمليةأيةفيعنانيابةً يعملونالذينواألفرادالمصدرينالمستوردين•

حكوميمسؤوليديرهاأويرأسهامنظمةأوحكوميةلمؤسسةالتبرعاتأوالمنح•

مثل األمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة )منظمات دولية عامة فيالموظفين•

 (الهالل األحمر الدولي/ العالمية، والصليب األحمر 

سياسيحزبفيالمسؤولين•

سياسيلمنصبالمرشحين•



عليهالحفاظأوعملعلىالحصول و غيرالميزة

المستحقة

علىللحصولاتخاذهايتمالتيلإلجراءاتاألمثلةبعضما

غيرةميزةعلىالحصولضمانأوعليهالحفاظأوعمل

؟مستحقة

أيأودفعمقابلاتخاذهايتمالتي،اإلجراءاتهذهمنأي

مكافحةقانونبموجبالئقغيرسيكون،قيمةذيشيء

الرشوة

الشراءعمليةعلىللتأثيرالئقغيربشيءالقيام•

األدويةدليلقراراتعلىللتأثيرالئقغيربشيءالقيام•

االستيرادلوائحأوقواعدإغفال•

لالئحةاستثناءمنح•



؟التسهيالتبمدفوعاتيقصدماذا

أوتقدمقيمةذاتهديةأومبلغأيهيالتسهيالتمدفوعات

روتينيحكوميإجراءأيأداءتسريعأولتأمينلفردُتمنح

مثل،رسميموظفأوحكوميموظفبواسطة

مثل التأشيرات المعامالت الحكومية الورقية إجراء•

أو الرخص

.تفريغهاأوالشحناتتحميل•

.تسليمهأوالبريدتسلم•

.الجماركفيالبضائععنالجمركياإلفراج•

التزودأوالمياهأوالمرافقخدماتعلىالحصول•

.بالكهرباء

مسموًحاكانأوصغيرةكانتمهما،التسهيالتمدفوعاتإن

الشركةلسياسةانتهاكهي،المحليالقانونبموجببها



سريعفحص

خطأ؟أمصواب

رشوةالئقغيربشكلتجاريةميزةعلىللحصولقيمةلهشيءأيتقديماعتباريمكن



سريعفحص

خطأ؟أمصواب

رشوةالئقغيربشكلتجاريةميزةعلىللحصولقيمةلهشيءأيتقديماعتباريمكن

والرشوة هي أي شيء له قيمة يتم كذلكيمكن أن تكون الرشوة مبلًغا نقدًيا، ولكن ينبغي أال تكون صواباإلجابة

تقديمه مقابل الحصول بطريقة غير سليمة على عمل أو الحفاظ عليه أو الحصول على ميزة غير عادلة أو التسبب في 

الئققيام شخص بفعل غير 



تحذيريةاشارات

آخرشخصأومحليعميلعليكأشارولوحتى،بهاوااللتزامالتعاقدوشروطشركتناسياسةمعرفةمسؤوليةعاتقكعلىتقع

شاكلةعلىعباراتتجاهبالحذرتحل  ذلكخالف

.البلدهذافياألمورُتدارهكذا•

.عليهموافقةعلىالحصوليحتاجالالمبلغهذا•

مساعدتنابمقدورهالحكومةفيبشخصصالتلدي  •

".بهانقطنالتيالدولةخارجالبنوكأحداستخدامفيتتمثلسياستنا•

المسؤولينأحدمعخاصترتيبلهاشركتيإن•

المعلقةوالمسائلاألموربإنجازاإلسراعالسياسياإلسهامبمقدور•

خطًرايشكلفربما،للقانونمخالًفاأومضلالً أومريًبااألمربداإذا



الوعي

العالممستويات الفساد في القطاع العام في مختلف دول يقيس مؤشر مدركات الفساد مؤشر مدركات الفساد 

منظمة الشفافية الدوليةالمصدر

بهاأعمالكتباشرالتيالدولفيالفسادإلىالنزعةعلىتعرف



الشفافية

  .شفافة بطريقة النفقات جميع تسجيل يتم أن نطلب

  

 :مسؤولية عاتقك على يقع ،أعمال كشريك

 

 أو دفعتها مالية مبالغ ألي دقيقة تسجيالت على الحفاظ1.

 .ليللي عن نيابةً  تلقيتها

 .وأمانة بدقة عنا نيابةً  المدفوعة المبالغ جميع وصف2.

 غير أغراض في ليللي أموال استخدام عدم ضمان3.

 .مشروعة

 أو اطلعت حال المختص الشركة لممثل الفوري اإلشعار4.

 .المتطلبات لهذه محتمل انتهاك بأي شككت

  
 

  

 بدقة المعامالت بتسجيل وتقوم بالشفافية تتحلى أن منك نتوقع

 النفقات تقارير وفي بشركتك الخاصة والسجالت الدفاتر في

  .بك الخاصة



الفهم

وافًياوصًفاالمعامالتجميعوصفيلزم

الجيدالتوثيقيتضمن•

المقدمةالخدمةأوللبضائعكاملوصفتقديم–

تحقيقهاالمرادلألهدافزمنيةجداول–

وسجالتهاالشركةدفاترفيصحيحبشكلالمعامالتجميعتسجيليلزم

منغيرهاأوالعقودأوالشراءأوامرعبروالخدماتبالبضائعالمتعلقةاالتفاقياتعلىمسبًقاالموافقةيلزم•

المشابهةالرسميةالعمليات

أواألرباحإخفاءبهدفأُنشئقدمزورحسابأي،المثالسبيلعلىالدفاترفيالمسجلةغيرالحسابات•

بهامسموحغيرالسرقةأوالماليالتزويرأواالختالسعملياتتيسيربهدفأُنشئقدحسابأيأو،الخسائر



سريعفحص

 خطأ؟ أم صواب

 

 :يلي ما بجميع القيام عليك يتعين ،شركتنا عن نيابةً  باألعمال تقوم آخر كطرف

 

.Aننتهجها التي الرشوة مكافحة لسياسة باالمتثال األعمال إجراء. 

.Bسلوك سوء في شككت أو رأيت إذا اإلفصاح. 

.Cالصحيح العمل مسار بشأن شك ساورك إذا األسئلة طرح. 

 

 

 

 

 



سريعفحص

 خطأ؟ أم صواب

 

 :يلي ما بجميع القيام عليك يتعين ،شركتنا عن نيابةً  باألعمال تقوم آخر كطرف

 

.Aننتهجها التي الرشوة مكافحة لسياسة باالمتثال األعمال إجراء. 

.Bسلوك سوء في شككت أو رأيت إذا اإلفصاح. 

.Cالصحيح العمل مسار بشأن شك ساورك إذا األسئلة طرح. 

 

 

 

نتوقع من األطراف األخرى تقديم ما وعدت به تعاقدًيا، ولكن يتعين عليها القيام بذلك بشكل أخالقي صواباإلجابة

 شركتناوقانوني وبما يتوافق مع القانون واللوائح وسياسة 

 

 



معرفتكاختبر

الفسادومكافحةالرشوةمكافحةبشأنمعرفتكنختبردعنا،اآلن

التدريبيةالدورةهذهفيتعلمتهاالتيالمعلوماتعلىبناءً التاليةاألسئلةعلىاإلجابةعلىقدرتكمنتحقق



معرفتكاختبر

إلجراء بحث في تجربة وتقوم بانتقاء مقدمي رعاية صحية تعمل لدى شركة أبحاث تعاقدية 

بحث سريري لترفيه المرضى من األطفال خالل موقع لكل وسوف تقوم بإعارة أجهزة لألطفالسريرية 

بشكل خاص طلبك بإجراء ولقد عارض أحد مقدمي الرعاية الصحية الموسعةالزيارات الميدانية البحثية 

إلغراء مقدم الرعاية الصحية هذا بشكل كبير إلجراء التجربة السريرية في البحثيالتجربة السريرية في موقعه 

الشخصيالخاص به لالستخدام الجديد  موقعه البحثي ، تعرض عليه قبل بدء التجربة السريرية منحه جهاز 

هل يعتبر هذا رشوة؟



معرفتكاختبر

إلجراء بحث في تجربة وتقوم بانتقاء مقدمي رعاية صحية تعمل لدى شركة أبحاث تعاقدية 

لكل موقع بحث سريري لترفيه المرضى من األطفال خالل وسوف تقوم بإعارة أجهزة لألطفالسريرية 

بشكل خاص طلبك بإجراء ولقد عارض أحد مقدمي الرعاية الصحية الموسعةالزيارات الميدانية البحثية 

إلغراء مقدم الرعاية الصحية هذا بشكل كبير إلجراء التجربة السريرية في البحثيالتجربة السريرية في موقعه 

الشخصيالخاص به لالستخدام الجديد  موقعه البحثي ، تعرض عليه قبل بدء التجربة السريرية منحه جهاز 

؟هل يعتبر هذا رشوة

بعد اكتمال التجربة السريرية ُيعد إن العرض بالسماح لمقدم الرعاية الصحية باالحتفاظ بجهاز نعماإلجابة

وباإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي تقديم أي شيء ألحد مقدمي الرعاية الصحية طالما أنه لم يتم لشراء العملمحاولة 

السريريةتقديمه لجميع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين الذين يقومون بإجراء التجربة 



معرفتكاختبر

المتطلباتبعضعنعلى التغاضيلتشجيعهمسؤول حكومي علىالثمنباهظةهديةالعملفيزميليعرض

فيزميليالعرضعلىيوافقلملكنه،كبيرةعملميزةَضِمنقديكونعميليفإن،المسؤولوافقوإذاالتنظيمية

كذلك؟أليس،لسياستناانتهاًكامثلقديكونربماهذاألن،محظوظالعمل

 .نعم، إن هذا ليمثل انتهاًكا إذا وافق المسؤول على العرض

 .ال، فإن أية هدية باهظة الثمن تعتبر مدفوعات تسهيالت، ومن ثم ال تشكل انتهاًكا لسياستنا

 . في الواقع، ال يزال ينتهك سياستنا على الرغم من عدم قبول العرض



معرفتكاختبر

المتطلباتبعضعنالتغاضيعلىلتشجيعهحكوميمسؤولعلىالثمنباهظةهديةالعملفيزميليعرض

فيزميليالعرضعلىيوافقلملكنه،كبيرةعملميزةَضِمنقديكونعميليفإن،المسؤولوافقوإذاالتنظيمية

كذلك؟أليس،لسياستناانتهاًكامثلقديكونربماهذاألن،محظوظالعمل

العرضعلىالمسؤولوافقإذاانتهاًكاليمثلهذاإن،نعم

لسياستناانتهاًكاتشكلالثمومن،تسهيالتمدفوعاتتعتبرالثمنباهظةهديةأيةفإن،ال

العرضقبولعدممنالرغمعلىسياستناينتهكيزالال،الواقعفي

عدممنالرغمعلىالقانونينتهكيزالالالعملفيوزميلك؛رشوةتقديممجرديجرمببساطةفالقانون اإلجابة

للعرضالحكوميالمسؤولقبول



معرفتكاختبر

بشأنتدريبيبرنامجوهناكآخرلطرفتابعةمنطقةفيليلليمنتجاتتوزيععلىالباطنمنشركتكتعاقدت

للطرفالتابعالمديرمنتطلبوأنتبهاالسياحةبانتشارمعروفةساحليةمدينةفيالقادمالشهرسيعقدالتوزيع

الشركةنفقةعلى،التدريبيالبرنامجهذاحضوراآلخر

مصاريفالفاتورةفيأدرجأنهوترىالتدريبيللبرنامجالمديرلحضورالمفّصلةالفاتورةعلىمؤخًراتحصل

جائز؟هذافهلأسرتهأفرادلجميعوالوجباتالفندقيةالغرف



معرفتكاختبر

بشأنتدريبيبرنامجوهناكآخرلطرفتابعةمنطقةفيليلليمنتجاتتوزيععلىالباطنمنشركتكتعاقدت

للطرفالتابعالمديرمنتطلبوأنتبهاالسياحةبانتشارمعروفةساحليةمدينةفيالقادمالشهرسيعقدالتوزيع

الشركةنفقةعلى،التدريبيالبرنامجهذاحضوراآلخر

مصاريفالفاتورةفيأدرجأنهوترىالتدريبيللبرنامجالمديرلحضورالمفّصلةالفاتورةعلىمؤخًراتحصل

؟جائزهذافهلأسرتهأفرادلجميعوالوجباتالفندقيةالغرف

تعزز المنتجات أو الخدمات الخاصة بالشركة أو توضحها أو فالنفقات المعقولة والمقدمة بحسن نية التيالاإلجابة

وفي هذه الحالة، ال ُيعد دفع األعمالترتبط بتنفيذ أو أداء أي عقد حالي ُتعد جزًءا مهًما من تنفيذ تشرحها أو 

صلةمصروفات السفر ألفراد األسرة نفقة ذات 



معرفتكاختبر

ونحن قلقون من أن دفع أجنبيةتعمل شركتنا مع مستشار بشأن عرض للعمل مع مستشفى مملوكة لحكومة 

في دفاتر كساعات بحثيةعمولة للمستشار يمكن أن يثير مشكالت تتعلق بالرشوة، ولذا قمنا بتسجيل عمولته 

فهل هذا جائز؟الشركة



معرفتكاختبر

ونحن قلقون من أن دفع تعمل شركتنا مع مستشار بشأن عرض للعمل مع مستشفى مملوكة لحكومة أجنبية

في دفاتر كساعات بحثيةعمولة للمستشار يمكن أن يثير مشكالت تتعلق بالرشوة، ولذا قمنا بتسجيل عمولته 

فهل هذا جائز؟الشركة

وينبغي أن يكون مستوى التفاصيل في دفاتر الشركة ينبغي عليك تسجيل جميع المعامالت بأمانة ودقةالاإلجابة

كافًيا ليقوم شخص معقول بتحديد الغرض من المعاملة، ويجب تحري الدقة دائًما



معرفتكاختبر

لقد أكملت تقريًبا صفقة مع إحدى الجامعات الحكومية لطلبية متوسطة الحجم للمنتج، ولكن تقترح مديرة 

المشتريات في الجامعة أنك إذا قمت بتقديم بعض التذاكر المجانية لعائلتها لحضور حفل التصفية، فستقوم بإنهاء 

فهل يعتبر منحها التذاكر رشوة؟وشركتك مشتركة في هذا الحفل، ولكن ال أحد يستخدم تلك التذاكرالصفقة



معرفتكاختبر

لقد أكملت تقريًبا صفقة مع إحدى الجامعات الحكومية لطلبية متوسطة الحجم للمنتج، ولكن تقترح مديرة 

المشتريات في الجامعة أنك إذا قمت بتقديم بعض التذاكر المجانية لعائلتها لحضور حفل التصفية، فستقوم بإنهاء 

؟فهل يعتبر منحها التذاكر رشوةوشركتك مشتركة في هذا الحفل، ولكن ال أحد يستخدم تلك التذاكرالصفقة

فالتذاكر، بغض النظر عن القيمة وما إذا كان يتم استخدامها بواسطة شخص آخر، سيتم استخدامها نعماإلجابة

يجب عليك إبالغ مديرة الشراء أنك غير قادر على تقديم كحافز إلبرام العقد، وكنتيجة لذلك، ستمثل انتهاًكا لسياستنا

أي منتجات مجانية لها أو ألسرتها



معرفتكاختبر

ليللي؟لشركةالرشوةمكافحةلسياسةتمتثلالتاليةاالستباقيةاألساليبهل

.األعمالشركاءإلدارةفعالنهجانتهاج

.قيمةلهشيءأيتعريففهم

.دقيقةبسجالتباألحتفاظترتبطالتيالشركةسياساتاتباع

.األمريكيةغيرالدولفيالمحليالعرفمنبدالً للقانوناالمتثال

.فعلهاينبغيالتيالصحيحةاألشياءفيالشكحالةفيأسئلةطرح



معرفتكاختبر

؟ليلليلشركةالرشوةمكافحةلسياسةتمتثلالتاليةاالستباقيةاألساليبهل

.األعمالشركاءإلدارةفعالنهجانتهاج

.قيمةلهشيءأيتعريففهم

.دقيقةبسجالتباألحتفاظترتبطالتيالشركةسياساتاتباع

.األمريكيةغيرالدولفيالمحليالعرفمنبدالً للقانوناالمتثال

.فعلهاينبغيالتيالصحيحةاألشياءفيالشكحالةفيأسئلةطرح

جميع السلوكيات المدرجة ستساعد في ضمان االمتثال لسياسة مكافحة الرشوة لشركة ليللينعماإلجابة



معرفتكاختبر

شركةعننيابةً معهمبأعمالتقومالذيناآلخرينواألطرافبالوكالءاألمريتعلقعندماتحذيًرايمثلقديليمماأي

ليللي؟

.وواضًحامحدًدايكوناآلخرالطرفعقدفيللعملوصف

.اآلخرللطرفالمدفوعاتعلىللموافقةرسميةعمليةوجود

.الرشوةبمكافحةتتعلقمفصلةسياسةينتهجآخرطرف

.العادلةالسوقيةالقيمةمعدالتتتجاوزعمولة

جوأ



معرفتكاختبر

شركةعننيابةً معهمبأعمالتقومالذيناآلخرينواألطرافبالوكالءاألمريتعلقعندماتحذيًرايمثلقديليمماأي

؟ليللي

.وواضًحامحدًدايكوناآلخرالطرفعقدفيللعملوصف

.اآلخرللطرفالمدفوعاتعلىللموافقةرسميةعمليةوجود

.الرشوةبمكافحةتتعلقمفصلةسياسةينتهجآخرطرف

.العادلةالسوقيةالقيمةمعدالتتتجاوزعمولة

جوأ

وذلك حتى ويجب هنا اتباع العناية الواجبة إن طلب عمولة عالية للغاية قد يكون أمًرا غير مناسباإلجابة

تعلم من الشخص الذي تقوم بالتعامل معه وكذلك مراقبة العمل الذي يقوم به بالنيابة عن شركة ليللي لتفادي المخاطر 

التي قد تجابهنا



معرفتكاختبر

خطلتركيبيكونأنمنللتأكدالحكومةتملكهاهاتفشركةفيالتركيبلموظفبسيطمبلغدفعمنكطـُلبلقد

المبلغ؟هذاتسميفماذااآلخرينالزبائنقبلاألسبقيةالهاتف



معرفتكاختبر

خطلتركيبيكونأنمنللتأكدالحكومةتملكهاهاتفشركةفيالتركيبلموظفبسيطمبلغدفعمنكطـُلبلقد

المبلغ؟هذاتسميفماذااآلخرينالزبائنقبلاألسبقيةالهاتف

الحظ أن مدفوعات التسهيالت، مهما كانت صغيرة أو كان يمكن ألي فرد منا تسميته مدفوعات تسهيالتاإلجابة

مسموًحا بها بموجب القانون المحلي، هي انتهاك لسياسة الشركة



سياستنا

أينماوقيمنامهمتناوفقبالنزاهةبالتحليعليهاونحافظالعميلثقةنحوزإننا

ومهامناأعمالناباشرنا

خيانةصورإحدىباألمانةتخلأفعالمنذلكوغيروالخداعالرشوةنرىإننا

شيءبأينقبلأونصرحأونقدمأونعرضالفإنناولذا،إياهاأوليناالتيالثقة

مناسبغيربشكلبغية التأثير فعلنا ذلك علىيدلمامنايبدوأوقيمةذي

لناتحقالميزةنيلأوماقرارعلى

العملعالقاتجميعليشمليمتدعاليةأخالقيةمعاييروفقبالعملالتزامناإن

العالمأنحاءجميعفيوالنشاطاتوالتعامالت



تهانينا

بشأنالتدريبأكملتلقد

األعماللشركاءالرشوةمكافحة


