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لقد تمت كتابة هذا الدليل لمساعدتك على تفادي المشاكل 
المرتبطة بادعاءات الرشوة والفساد. حيث أنه يشتمل على 

قواعد عامة تتعلق باالمتثال لقوانين مكافحة الفساد. كما يقدم 
أمثلة عملية للحاالت التي قد يحدث فيها الفساد والرشوة 

وُينّبهك إلى الحاالت التي يجب فيها توّخي الحذر الشديد. 
وأخيًرا، فنظًرا ألن هذا الدليل ليس بدياًل عن مشورة 

المختصين، فهو يحدد الموارد والخبرات اإلضافية المتاحة 
لك. لن تكون مضطًرا إلى التخمين.

قواعد مكافحة الفساد ُتعد معقدة، والضغط الذي يدفعك إلى تجاهلها قد يكون كبيًرا. لكن قيم 
شركة بكتل وسياساتها المكتوبة تتطلب التزاًما صارًما بهذه القوانين. وألن عواقب االنتهاكات 

شديدة جًدا، فإن إنفاذ هذه القيم والسياسات صارٌم.

تعتمد شركة بكتل على كل فرد مّنا في إدارة أعمالنا بالطريقة الصحيحة لضمان استمرار 
نجاحنا والحفاظ على سمعتنا كشركة ُتقّدر أخالقيات العمل والنزاهة.

ال تفعل ذلك.توقف
اطلب المساعدة.

عند 
الشك،



المعايير العامة

2 مقدمة

في شركة بكتل، ُتعد النزاهة، والصدق، واإلنصاف التي ال مجال للمساومة عليهم القلب النابض 
لشركتنا. ونحن ُنحّقق النجاح من خالل تميز موظفينا وجودة وقيمة منتجاتنا وخدماتنا. حيث 

يتعارض الفساد بشكل مباشر مع هذه القيم. فال مكان للفساد في عملنا، وال نتسامح معه.

يقع الفساد، سواء في مكان خاص، أو تجاري، أو في االتفاقات 
المبرمة مع موظفين حكوميين، عندما يقوم يقوم شخص ما في 
منصب يقوم على الثقة أو السلطة بإساءة استخدام هذا المنصب 
مقابل مكاسب شخصية، وعادًة ما ما يكون ذلك مقابل رشوة أو 

أغراض أخرى قيِّمة.

يمكننا جميًعا فهم كيفية حدوث مثل هذه الحوادث. فإن العمل 
يسير بُخطى متسارعة وبشكل تنافسي. في بعض البلدان، يحصل 
الموظفون الحكوميون على أجور منخفضة. وربما دفعوا رشوة 

للحصول على وظائفهم بادئ األمر في بعض الحاالت. وفي 
بعض األماكن، قد يتم النظر إلى القدرة على تحصيل مدفوعات 
“اإلكراميات” على أنها استحقاقات طبيعية في العمل. ومع ذلك، 

فإن مثل هذه المدفوعات محظورة تماًما بموجب مدونة قواعد 
سلوك شركة بكتل.

وقد يتم إغراء أحد الموظفين من وقٍت آخر بالموافقة على مطالب 
بمدفوعات غير مشروعة لتحقيق هدف العمل - ال سيما عندما 
يكون الطلب مقابل مبلغ صغير نسبًيا وكان مقّدم الطلب يسعى 

للحصول على شيء ما يحق للشركة الحصول عليه بالفعل - مثل 
الخدمة الكهربائية أو التخليص الجمركي. إال أنه غالًبا ما تفتح هذه 

المدفوعات الباب لطلبات إضافية قد تكون أكثر خطورة. بمجرد 
إجراء الدفع، يستحيل عملًيا تجنُّب دفع مدفوعات أخرى للخدمة 

نفسها أو لخدمات مماثلة. والنتيجة هي شيوع ثقافة الفساد وسوق 
للمنتجات والخدمات التي ال تقوم على أساس األفضل للمستخدم 

النهائي، ولكن على أساس المصلحة الشخصية. وفي النهاية، سنجد 
منافسة غير عادلة، ومنتجات وخدمات رديئة، ومشاكل خطيرة 

أخرى يمكن أن تؤثر على سمعتنا.

رة للغاية، فقد أصدرت جميع  ألن الفساد واسع االنتشار وآثاره ُمدمِّ

الدول تقريًبا قوانين ضده. تركز بعض قوانين مكافحة الفساد 
حة  على رشوة المسؤولين الحكوميين، لكن المحظورات الموضَّ

في هذا الدليل وفي مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا تنطبق على 
المدفوعات غير السليمة لألفراد - والرشوة التجارية - أيًضا. وكما 

هو متوقع، فإن العقوبات الموضوعة لمكافحة الفساد شديدة، بالنسبة 
للمخالفين من الشركات واألفراد، على حد سواء.

وبينما من السهل تحديد معنى الفساد، إال أن تعريف الفساد الفعلي، 
أو ما يمكن أن ُيطلق عليه رشوة أو ما ال ُيطلق عليه ذلك، يمكن أن 
فة خاصة بها ُتوضع لجعل  يكون صعًبا. كل ثقافة لها تعبيرات ُملطِّ
الفساد الصغير يبدو غير ضار أو أقل ُبغًضا. وهناك طرق حاذقة 

ال حصر لها إلخفاء أو تمويه الرشاوى، مّما يجعل من الصعب 
اكتشافها. لهذا السبب، نتحمل جميًعا مسؤولية تثقيف أنفسنا لمعرفة 

الفساد والحماية منه في تعامالتنا التجارية.

“إننا نبادر، في بداية عالقتنا مع كل عميل، إلى 
االجتماع مًعا لمناقشة المبادئ المثلى التي ينبغي لنا 

انتهاجها لنكون شريًكا ناجًحا. وإنني ألحرص في 
هذا السياق على تزويد كل عميل بنسخة عن رؤيتنا 
وقيمنا ومواثيقنا مبلّغاً إياه أّنها "تمّثل معيارنا األول 

للنجاح. فإذا لم نكن على قدر االلتزام بها، فكل ما 
عليك هو االتصال بي، وسوف نهتم باألمر.” 

 ،)Brendan Bechtel( برندان بكتل 
المدير العام والرئيس التنفيذي 
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كيفية تنظيم هذا الدليل
ُتلّخص األقسام التالية سياسة شركة بكتل لمكافحة الفساد، وكيفية تطبيق هذه السياسة في حاالت 

محددة، والمبادئ التوجيهية العملية حول كيفية تحديد اإلجراءات المسموح بها واإلجراءات غير 
المسموح بها، والوقت المناسب الذي يجب طلب إرشادات إضافية فيه، والعقوبات المفروضة 

على عدم االمتثال. باإلضافة إلى ذلك، يوجد في نهاية الدليل قسم يحتوي على األسئلة المتكررة. 
تتزايد هذه األسئلة واإلجابات عند حدوث مشكالت جديدة. لذلك، إذا كنت تقرأ نسخة مطبوعة 
من هذا الدليل، فيجب عليك مراجعة النسخة اإللكترونية على myBechtel لالطالع على 

المزيد من األمثلة والتوجيهات.

“إن شركة بكتل تعمل بشكل أفضل في بيئة 
تنافسية. ويمكننا التغلب على أي شركة أخرى 

على هذا الكوكب للحصول على صفقة ُمرضية 
لنا عندما نريدها وعندما تتكافأ الفرص. وكل من 

ال يعمل بطريقة عادلة هو ليس محل اهتمامنا، 
وال يرغب بنفعنا. إننا نربح عندما نتنافس.”

)Riley Bechtel( رايلي بكتل 
المدير غير التنفيذي، ورئيس مجلس اإلدارة السابق والمدير العام

ال تفعل 
ذلك.

عند 
توقفالشك،

ال يتناول هذا الدليل كل السيناريوهات المحتملة التي قد تحتوي 
على مشكلة تتعلق بمكافحة الفساد. كما أنه ال يحل محل مشورة 
الخبراء. وقد تم تحديد موارد عملية من أجلك لمساعدتك عندما 

تتعقد المشكالت.

وبينما ال يمكننا تغطية كافة الحاالت المحتملة في هذا الدليل، يمكننا 
إخبارك بما يجب عليك فعله عندما ال تكون متأكًدا مّما إذا كان 

طلب المساعدة:هناك شيء ما مسموح به أم ال:

من مشرفك أو مديرك 	

من إدارة الشؤون القانونية 	

 من مسؤول أخالقيات العمل  	
واالمتثال الخاص بك

من مستشار االمتثال  	

أو باالتصال بالخط الساخن لشركة بكتل للمساعدة في قضايا  	
 ethics@bechtel.com أخالقيات العمل على 

 أو على أحد أرقام الهاتف العديدة المجانية الُمدرجة 
 على موقع أخالقيات العمل واالمتثال اإللكتروني 

myBechtel على

https://becpsn.sharepoint.com/sites/myBechtel
mailto:ethics%40bechtel.com?subject=
https://becpsn.sharepoint.com/sites/myBechtel
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سياسة شركة بكتل في مكافحة الفساد
“إن السلوك األخالقي هو بمثابة قيمة لشركة بكتل 
وهو المتوقع من جميع موظفيها. ولطالما آمنت أن 

القيم التي يتحلى بها األفراد يجب أن تتطابق مع قيم 
الشركة حتى يشعر الموظفون براحتهم في مؤسستهم 

وكأنهم “في منازلهم”. إن التزام موظفينا بأعلى 
معايير السلوك األخالقي وهذا السلوك مّما يعمل على 

ترسيخ سمعة الشركة في أخالقيات العمل التي ال 
مجال للمساومة عليها. وسوف نحمي هذه السمعة قبل 

أي شيء آخر.”
 )Jack Futcher( جاك فيوتشر 
الرئيس ومدير العمليات التنفيذي

تلتزم شركة بكتل باالمتثال الكامل لجميع قوانين ولوائح واتفاقيات مكافحة الرشوة المحلية 
والدولية التي تحظر أعمال الفساد في الحصول على األعمال التجارية أو االحتفاظ بها أو 

الحصول على أي ميزة أخرى غير الئقة.

تحظر سياسة شركة بكتل تقديم مدفوعات تيسيرية، أي مدفوعات 
لتأمين أداء اإلجراءات الحكومية الروتينية.

ال تتغاضى شركة بكتل أو تتسامح مع االنخراط في سلوك ينتهك أو 
ُيحتمل أن ينتهك المعايير المنصوص عليها في قانون الممارسات 

األجنبية الفاسدة األمريكي )FCPA( أو قوانين وأنظمة مكافحة 
الرشوة األخرى، أو عدم اإلبالغ عنه.

ُيعد االمتثال أساًسا هاًما للحفاظ على الثقة في شركتنا وعلى سمعتنا 
كمؤسسة رائدة عالمًيا في مجال الهندسة، والتوريد واالنشاءات. ال 
تساعد اإلجراءات الفاسدة شركة بكتل، أو عمالءنا، أو األشخاص 

الذين يستفيدون من عملنا.

وببساطة، ال تدفع بكتل رشاوى بأي مبلغ ألي شخص. 

تنطبق العديد من القوانين واللوائح التي 
تحظر الرشوة على شركة بكتل، ومديريها، 
وموظفيها، وشركائها، ووكالئها، ومقاوليها 

من الباطن، وموّرديها، بما في ذلك:

	 )FCPA( قانون الممارسات األجنبية الفاسدة األمريكي

القانون الجنائي لعام 1995 )أستراليا( 	

قانون عام 2001 المتعلق بمكافحة اإلرهاب والجريمة  	
وإحالل األمن )المملكة المتحدة(

قانون فساد الموظفين العموميين األجانب لعام 1999 )كندا( 	

قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة عام 2010 	
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 كيفية تطبيق سياستنا
في مكافحة الفساد

األسئلة األربعة الرئيسية
ال تحظر قواعد وسياسات شركة بكتل لمكافحة الفساد جميع الهدايا ومجامالت العمل. عادًة ما يتم تقديم الهدايا، ووسائل الترفيه، وغير ذلك 

من مجامالت العمل لخلق النوايا الحسنة وتعزيز العالقات في العمل. في العديد من الثقافات، ُيعد عرض الهدايا أو تقديمها أو المجامالت 
ر أنه يتم  األخرى أمًرا طبيعًيا، ومتوقًعا، وجزًءا مألوًفا في أداء األعمال. ومع ذلك، يجب توّخي الحذر للتأكد من أنها ال تؤدي إلى تصوُّ

عرضها بغرض اكتساب ميزة تجارية غير عادلة.

إننا نتعامل مع مسألة ما إذا كانت هدية معّينة أو مجاملة في العمل مسموًحا بها أم ال بموجب سياسة شركة بكتل لمكافحة الفساد، وذلك بطرح 
األسئلة الرئيسية األربعة:

هل الغرض من الهدية الئق؟  1

هل يمكن أن يبدو الغرض من الهدية غير الئق؟  2

هل تنتهك الهدية أًيا من سياسات الشخص المستلم لها أو تنتهك القانون؟  3

هل الهدية تنتهك أي سياسة من سياسات شركة بكتل؟  4

تم تناول كل سؤال في قسم منفصل. قد تبدو األسئلة بسيطة للوهلة األولى، لكن اإلجابة عليها بشكل صحيح تتطلب تحلياًل دقيًقا لجميع 
المعلومات المطلوبة من أجل تحديد ما إذا كان اإلجراء المقترح مسموًحا به أم ال.

ت العمل
الهدايا ومجامال

ما الذي نعنيه بكلمة “الهدايا”
خالل هذا الدليل، ستّطلع على مصطلح “الهدايا.” يعني المصطلح أي شيء له قيمة، ويشمل ما يلي:

أموال نقدية أو ما يكافئها، مثل كوبونات هدايا أو أسهم في شركة 	

القروض 	

العناصر الملموسة 	

إعفاء من سداد القروض أو منح ضمان لسدادها أو ضمان ألي  	
التزامات أخرى

وجبات طعام، أو وسيلة ترفيه، أو مجامالت أخرى في العمل 	

تذاكر الدخول إلى الحفالت والمناسبات 	

منح مساكن لإلقامة 	

استخدام أي مرفق، أو منشأة، أو خدمة تخص شركة بكتل 	

وسيلة من وسائل المواصالت 	

عندما نستخدم مصطلح “الهدية”، فنحن ال نعني فقط التصرف 
الفعلي لمنح شيء ما ذي قيمة إلى اآلخرين؛ فإنه يمكن أن ُيشير 

إلى أي عرض بهدية أو وعد بمنح هدية في المستقبل. في حالة الشك، قم بتطبيق أوسع معنى ممكن استخدامه للمصطلح.

ر: يجب تسجيل جميع الهدايا التي تزيد قيمتها عن 100 دوالر أمريكي في  تذكَّ
قسم الهدايا المخصَّص في نظام إعداد تقارير النفقات في شركة بكتل.
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السؤال الرئيسي رقم 1:
هل الغرض من الهدية الئق؟

تحليل الهدايا

ترغب شركة بكتل من جميع عمالئنا، سواء كانوا جهات تجارية، 
أو مؤسسات مملوكة للدولة، أو حكومات أجنبية، أو حكومة 

الواليات المتحدة، أن يحكموا علينا ويمنحونا ثقتهم في األعمال 
على أساس الجدارة فقط: أي مقابل القيمة التي تحتويها خدمات 

الهندسة، والبناء، وإدارة المشاريع التي نقدمها.

ُتبنى عالقاتنا التجارية على الثقة المتبادلة بين عمالئنا وبيننا. 
وبالتالي، يثق عمالؤنا في تقديم شركة بكتل تميُّزها في المعرفة، 

والمهارة، والخبرة والتزامها في كل وظيفة أمام العميل. ونحن نثق 
في عمالئنا عند اتخاذهم قرار تجاري باالعتماد على بكتل بناًء 

على الجودة الممتازة، والنتائج الموثوقة والناجحة التي نقدمها فقط.

إذا عرضنا تقديم هدية أو مجامالت عمل غير الئقة أو قّدمناها 
لموظف تابع للعميل أو ممّثل عن العميل فيما يتعلق باتفاقاتنا 

هة. ويمكن أن  التجارية، فإننا نخاطر بأن تصبح عالقة الثقة مشوَّ
يحدث هذا األمر إذا كان الشخص الذي يتلقى الهدية يميل إلى 

اتخاذ قرارات العمل بناًء على رغبته الشخصية في تلّقي الغرض 
م، بداًل من اتخاذ تلك القرارات في مصلحة  المعروض أو المقدَّ

ثة  العميل. في مثل هذه الحاالت، تسقط الثقة وتصبح العالقة ملوَّ
وغير سليمة. وهذه هي المواقف التي تهدف قوانين مكافحة الفساد 

وسياسات الشركة إلى منعها.

فال تحظر قواعد وسياسات مكافحة الفساد تقديم جميع الهدايا أو 
مجامالت العمل. فاألسعار المعقولة والمحدودة للهدايا المناسبة أو 
مجامالت العمل، مثل تقديم وجبة طعام أثناء العمل، ُتعد مفيدة في 
بناء عالقات العمل وال تؤثر عليها بشكل غير الئق. في العديد من 

الثقافات، ُيعد عرض الهدايا أو تقديمها أو المجامالت األخرى أمًرا 
طبيعًيا، ومتوقًعا، وجزًءا مألوًفا في أداء األعمال.

تعتمد اإلجابة الحاسمة على السؤال الرئيسي رقم 1 على ما نعتزم 
تحقيقه عبر منح الهدية. إذا تم منح الهدية كمجاملة عمل عادية، 
دون أي نية للتأثير على اتخاذ المتلقي للقرار أو تحقيق استفادة 

تجارية غير عادلة لشركة بكتل، فيجوز السماح بالهدية، شريطة 
استيفاء المعايير المنصوص عليها في األسئلة الرئيسية 2، و3، 

و4 أيًضا.

ومع ذلك، إذا تم تقديم الهدية للحصول على عمل أو لالحتفاظ به أو 
الحصول على ميزة ما بشأن سير األعمال، أو للتأثير على عملية 

صنع القرار لدى متلقي الهدية، أو الستفادة تجارية غير عادلة 
لبكتل، فإن القصد من وراء الهدية غير الئق ومحظور. 

إظهار القصد السليم عبر تحّري الشفافية
يجب وضع بيانات جميع الصفقات التجارية بشكل كامل ودقيق في 
دفاترنا وسجالتنا. وهذه أحد أهم الُسبل التي ُيمنع بها الفساد. تجعل 
معظم قوانين مكافحة الفساد االحتفاظ بسجالت تجارية دقيقة مطلًبا 

قانونًيا إلزامًيا.

المرجع
سياسة بكتل رقم 116، إدارة السجالت والمعلومات

إذا كانت اإلجابة نعم:إذا كانت اإلجابة ال:

 انتقل إلى السؤال الرئيسي رقم 2
في صفحة رقم 8.

توقف
الھدایا محظورة

https://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy116.pdf
https://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy116.pdf
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السؤال الرئيسي رقم 2:
هل يمكن أن يبدو الغرض من الهدية غير الئق؟

حتى في حالة عدم اعتزامنا في الواقع عرض أو تقديم هدية أو 
مجاملة عمل بسبب غرض غير الئق، فإن نوع الهدية، أو طريقة 

تقديمها، أو توقيتها، أو أي عوامل أخرى يمكن أن تخلق مظهًرا 
تبدو فيه الهدية أو مجاملة العمل غير الئقة. يتعين علينا دائًما 

االهتمام بالكيفية التي يبدو عليها العرض أو الهدية والوعي بذلك 
أمام مراقب موضوعي ليس مشارًكا في الصفقة أو أمام هيئاتنا 

التنظيمية الحكومية.

إذا كان هناك احتمال معقول بأن المراقب الموضوعي قد يعتقد أن 
العرض أو الهدية قد تم تقديمها للتأثير على اتخاذ المتلقي للقرار 
أو للحصول على ميزة تجارية غير عادلة لشركة بكتل، فسيبدو 
المظهر غير الئق. ولذلك، ُيعد عرض هدية أو مجاملة عمل أو 

تقديمها أمًرا محظوًرا.

عادًة، قد يبدو الغرض من الهدية غير الئق بسبب طبيعة الهدية أو 
الظروف المحيطة بها. ضع في اعتبارك ما يلي عند تحديد ما إذا 

كانت الهدية قد تبدو غير الئقة:

القيمة
إن الهدية غير المتناسبة من حيث القيمة فيما يتعلق بالمتلقي أو 

الظروف التي يتم تقديمها فيها تخلق مظهًرا غير الئق. نظًرا لعدم 
وجود صيغة محددة لتحديد القيمة غير المتناسبة، فهذا أمٌر يجب 

عليك فيه مراعاة الحذر والتشاور مع مشرفك أو القسم القانوني إذا 
كانت لديك أي أسئلة.

الهدايا ذات القيمة الرمزية

في معظم الظروف، ال تبدو الهدايا ذات القيمة االسمية بمظهر 
غير الئق. بالرغم من عدم وجود رقم بارز ُيعتبر رمزًيا، إذا كانت 

ح أن تؤثر بشكل غير الئق  الهدية صغيرة بما يكفي بحيث ال ُيرجَّ
على متلّقيها، فمن المرجح أن يكون مسموًحا بها. تشمل األمثلة 

على الهدايا ذات القيمة الرمزية الزهور، أو سلة فواكه، أو سلعة 
ترويجية، أو تذكاًرا صغيًرا يحمل شعاًرا.

المدة
غالًبا ما يؤدي عرض الهدايا أو تقديمها في الوقت الذي يتخذ فيه 

المتلقي قراًرا يتضمن مصالح أعمال خاصة بشركة بكتل أو في زمن 
قريب من ذلك إلى الخروج بمظهر غير الئق. ربما يكون هذا هو أهم 
تقييم يتعلق بما إذا كانت الهدية أو مجاملة العمل غير الئقة. فانتبه جيًدا 

واطلب المشورة من مشرفك، أو مسؤول أخالقيات العمل واالمتثال 
في مؤسستك، أو مستشار االمتثال، أو االتصال بالخط الساخن المتعلق 

بالمساعدة في مسائل أخالقيات العمل إذا كانت لديك أسئلة.

التكرار
يمكن أن يؤدي تكرار تقديم الهدايا لنفس المتلقي إلى استنتاج أحد 
المشاهدين لهذا الموقف من غير المتدّخلين باألمر أن الهدف من 

تسلسل تقديم الهدايا ليس الئًقا. قد تؤدي الهدايا أو مجامالت العمل 
المتكررة إلى الخروج بمظهر غير الئق حتى في حالة عدم إثارة 

أي هدية من الهدايا لمثل هذه األسئلة. باستثناء الهدايا الرمزية التي 
تكون عبارة عن أغراض تحمل شعاًرا، يتعين تجنُّب الموافقة على 

الهدايا المتكررة من أي نوع وُتمنح لنفس المتلقي.

فيما يلي أمثلة على الهدايا غير 
المقبولة والمحظورة دائًما بشكل 

صريح بموجب سياسة بكتل:
أي هدية نقدية أو ما يعادلها،  	

بما في ذلك قسائم الهدايا، 
والخصومات، والقروض، 
واألسهم، أو خيارات شراء 

األسهم

أي هدية أو وسيلة ترفيه قد يتّرتب  	
عنها التزام تجاه الجهة المانحة أو 

قد ُتعد مفرطة

م  	 أي هدية أو وسيلة ترفيه )ُتقدَّ
للحصول على شيء ما في 

المقابل(

م بشكل “سري” أو  	 أي هدية ُتقدَّ
“مخفي”

إذا كانت اإلجابة ال:إذا كانت اإلجابة نعم:

 انتقل إلى السؤال الرئيسي رقم 3
 في صفحة رقم 10.

توقف
الھدایا محظورة



 المبادئ التوجيهية لالمتثال 
لمكافحة الفساد 9

تحليل الهدايا
الطريقة

من غير المرجح أن تؤدي الهدايا التي ُتمنح بصراحة وبشفافية )كما 
ح أعاله( إلى الخروج بمظهر غير الئق. وعلى النقيض  هو موضَّ

من ذلك، فإن الهدايا السرية، أو المخفية، أو غير المسجلة دائًما ما 
تخلق مظهًرا غير الئق.

الهدايا الممنوحة لمسؤولين حكوميين
في العديد من البلدان، بما في ذلك الواليات المتحدة، ُيضبط قبول 
الهدايا أو مجامالت العمل بشكل صارم حيث ُينظر إلى ذلك على 
أنه أحد أكثر أشكال الرشوة وضوًحا - ال سيما عندما يحدث فيما 

يتعلق بصفقة تجارية أو حدث تنظيمي سواء حالي أو محتمل. 
ضة بشكل خاص لمخاطرة  ولهذا السبب، فإن مثل هذه الهدايا معرَّ

الظهور بشكل غير الئق، حتى عندما ال يقصد مانح الهدية ارتكاب 
أي مخالفات.

يجب أال نعطي أي مسؤول حكومي أبًدا أي هدية بغرض التأثير 
على المسؤول بصفته أو بصفتها موظًفا عاًما.

يجب على موظفي شركة بكتل توّخي الحذر بشكل خاص للتأكد 
من أن أي هدية أو مجاملة عمل لموظف حكومي تتوافق مع جميع 
القوانين، والقواعد، واللوائح المعمول بها. ال ُتقّدم أبًدا مجاملة عمل 

إال إذا كنت واثًقا أنه من المسموح للمتلقي بقبول الهدية بموجب 
القواعد المطّبقة على مؤسسته.
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ُيعد عمالء شركة بكتل مجموعة واسعة من الجهات التجارية 
والحكومية. تنطبق اللوائح العامة لمكافحة الفساد على جميع 

عمالئنا بالتساوي: فنحن ال نعطي أي غرض ذي قيمة ألي شخص 
لغرض غير الئق.

ولكن نظًرا ألن الفساد ُيمّثل مشكلة خاصة عندما يتعلق األمر 
بالتعامل مع المسؤولين الحكوميين، فإن لوائح مختلفة وصارمة 

تنطبق عليهم بشكل أكبر مّما تنطبق عليه نفس القواعد على العمالء 
التجاريين. عالوة على ذلك، قد ُتطبَّق لوائح مختلفة على المسؤولين 
الحكوميين خارج حكومة الواليات المتحدة بخالف تلك اللوائح التي 

تنطبق على المسؤولين في الحكومة األمريكية.

نظًرا ألن كل فئة من هذه الفئات من المتلّقين المحتملين لها قوانين 
ولوائح وسياسات مختلفة تنطبق على الهدايا، حتى لو تم تقديم هدية 

بقصد الئق )السؤال الرئيسي رقم 1( وليس لها أي مظهر غير 
الئق )السؤال الرئيسي رقم 2(، فإنها مع ذلك قد تكون غير الئقة 

بموجب اللوائح الخاصة التي تنطبق على المتلقي و/أو قوانين 
السلطات القضائية التي تنطبق على الصفقات التجارية. التخاذ هذا 

القرار، يجب علينا أواًل تعريف المتلقي بدقة.

العميل التجاري
بموجب قوانين مكافحة الفساد، يتم تعريف العمالء غير الحكوميين 
)هنا، ُيدَعون العمالء التجاريين( على أنهم الموظفون بشكل كامل 
في القطاع الخاص. ال تدير أي جهة حكومية أي جزء من ملكيتهم 

أو ُتمارس نفوًذا عليه. هناك عدد قليل من القواعد التشريعية 
التي تضع تعليمات تتعلق بطبيعة أو قيمة الهدايا على العمالء 

التجاريين، والعمالء التجاريون عموًما أكثر حرية في قبول الهدايا 
من نظرائهم الحكوميين طالما أن الهدايا ليست لغرض غير الئق. 

ومع ذلك، فقد تبّنت معظم شركات القطاع الخاص سياسات الهدايا 

التي ُتحّدد ما إذا كان ُيسمح للعميل التجاري بقبول هدية تقدمها 
شركة بكتل أو ال. على سبيل المثال، تضع العديد من الشركات حًدا 

بالدوالر للهدايا التي يجوز لموظفيها قبولها. قبل عرض أي هدية 
على أحد العمالء التجاريين، تأّكد من وجود أي سياسة أو حظر 

ُتطّبقه الشركة متعلق بذلك. والعديد من هذه السياسات متاحة للعامة 
على مواقع الشركات على الويب. وُيعتبر من مسؤوليتك االطالع 

على أي قيد من القيود المتعلقة بذلك واالمتثال إليه.

العميل الحكومي
ُتطبَّق قوانين وسياسات صارمة ومعقدة للغاية على التعامل مع 

المسؤولين الحكوميين. تختلف هذه القوانين والسياسات اعتماًدا على 
رب العمل الرسمي الحكومي. وتحقيًقا ألغراض هذا الدليل، ينقسم 
أرباب العمل الحكوميون إلى فئتْين: المسؤولون الحكوميون خارج 
حكومة الواليات المتحدة والمسؤولون في حكومة الواليات المتحدة.

المسؤولون الحكوميون خارج الواليات المتحدة

يتم تعريف المسؤولين الحكوميين خارج الواليات المتحدة على 
نطاق واسع جًدا تحقيًقا ألغراض قوانين وسياسات مكافحة الفساد. 

تشمل هذه الفئة:

موظفو الجهات الحكومية، وأزواجهم، واآلخرين من أفراد  	
أسرهم

أي شخص ُيعاَمل كمسؤول حكومي بموجب القانون )يتضمن  	
هذا عادًة مستشاًرا من جهة خارجية أو مدير للمشاريع معيَّن 

من ِقبل مسؤول حكومي أو مسؤول حكومي ُيمّثل مصلحة 
الحكومة(

الوكاالت والمنظمات الحكومية التي ُتديرها الحكومة 	

موظفو الشركات أو المنظمات المملوكة للدولة، أو المملوكة  	
جزئًيا للدولة، أو التي تسيطر عليها الحكومة

إذا كانت اإلجابة ال:إذا كانت اإلجابة نعم:

 انتقل إلى 
 السؤال الرئيسي رقم 4

في صفحة 12.

توقف
الھدایا محظورة

ضع في اعتبارك
قد يكون لدى المتلقين للهدايا  	

قواعد وتوجيهات داخلية خاصة 
بذلك - كن على دراية بها لتجنُّب 

إحراج اآلخرين.

غالًبا ما يلتزم الموظفون  	
الحكوميون بتوجيهات صارمة 

بشأن ما يمكنهم تلّقيه. تعرَّف 
على هذه القواعد لتجنُّب الحاالت 

التي يمكن أن ُتسّبب سوء الفهم.

السؤال الرئيسي رقم 3:
هل تنتهك الهدية أًيا من سياسات الشخص المستلم لها أو تنتهك القانون؟



 المبادئ التوجيهية لالمتثال 
لمكافحة الفساد 11

تحليل الهدايا
المرشحون للمناصب السياسية 	

األحزاب السياسية 	

إذا كنت تفكر في تقديم هدية ألي مسؤول حكومي خارج حكومة 
الواليات المتحدة، فاطلب المشورة مسبًقا من القسم القانوني، 

أو مسؤول أخالقيات العمل واالمتثال، أو مستشار االمتثال في 
مؤسستك، أو االتصال بخط المساعدة فيما يتعلق بمسائل أخالقيات 

العمل في مؤسستك.

المسؤولون بحكومة الواليات المتحدة

ُيعرَّف المسؤولون في حكومة الواليات المتحدة على أنهم يشملون 
أي موظف في أي من السلطات الثالث للحكومة الفيدرالية للواليات 
المتحدة )وألغراض هذا الِقسم، يشمل أيًضا الموظفين في حكومات 

الواليات داخل الواليات المتحدة(.

ُتطّبق الشروط والقيود الخاصة على تقديم مجامالت العمل  	
لمسؤولين أو موظفين حكوميين أميركيين.

ُتعد القوانين واللوائح والقواعد المتعلقة بالوجبات، أو الهدايا، أو  	

وسائل الترفيه المقبولة فيما يخص موظفي الحكومة الفيدرالية 
وموظفي الواليات في الدولة معقدة للغاية وتختلف اعتماًدا على 

السلطة الحكومية.

أصدر مكتب أخالقيات العمل الحكومي األميركي قواعد تقييدّية  	
ومعقدة بشأن قبول الهدايا، ووجبات الطعام، ووسائل الترفيه، 

والسفر، ومجامالت العمل األخرى من موظفي السلطة التنفيذية 
الفيدرالية في الواليات المتحدة، بما في ذلك األفراد العسكريين 
األميركيين. وضعت عّدة وكاالت حكومية أميركية تفسيراتها 

الخاصة لهذه القواعد، وتمتثل شركة Bechtel لهذه المعايير. 
تسري قواعد مختلفة على السلطة التشريعية األميركية. 

ال تعرض أي هدية أو مجاملة عمل أخرى على أي موظف حكومي 
أميركي وال ُتقّدمها له، إال إذا كانت اللوائح المطّبقة على ذلك 

الموظف تسمح بقبولها.

إذا لم تكن متأكًدا، فاتصل بالقسم القانوني، أو مسؤول أخالقيات 
العمل واالمتثال في مؤسستك، أو جهة اتصال االمتثال المحلية، 
أو االتصال بخط المساعدة فيما يتعلق بمسائل أخالقيات العمل 

للحصول على مزيد من التوجيه.

ال تعرض أبًدا أو ُتقّدم هدية أو مجاملة 
عمل أخرى ألي موظف حكومي 

أمريكي ما لم تسمح اللوائح السارية 
على ذلك الموظف بقبولها.

تذكَّر: اطلب مراجعة جميع مجامالت العمل من القسم القانوني أو مستشار االمتثال للتأكد من أن أي 
مجاملة عمل متوقعة ُتعد الئقة.
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حتى إذا تم تقديم الهدية بقصد الئق، وال تحمل أي مظهر غير 
الئق، وتتوافق مع جميع القوانين، والقواعد، واللوائح ذات الصلة 
المطبقة على المتلقي، فال يزال يتعين أن تفي هذه الهدية بسياسة 
شركة بكتل قبل تقديمها. تتطلب أنواع معينة من الهدايا استشارة 
مسبقة، أو موافقة، أو اتفاق مع مدير مالئم لهذا الغرض أو القسم 

القانوني في شركة بكتل.

متطلبات االستشارة والموافقة
قبل عرض أي هدايا، أو وسائل ترفيه، أو أنواع ضيافة أخرى، 

أو وجبات طعام، أو نفقات سفر، أو تبرعات خيرية لمسؤول 
حكومي، اطلب المشورة من القسم القانوني، أو مسؤول أخالقيات 
العمل واالمتثال في مؤسستك، أو االتصال بالخط الساخن المتعلق 

بالمساعدة في مسائل أخالقيات العمل.

المساهمات واألنشطة السياسية
في الواليات المتحدة وفي العديد من الدول األخرى، تكون األنشطة 

السياسية للشركة محدودة بشكل كبير بموجب القانون.  كقاعدة 
عامة، إّن المساهمات السياسية من أموال الشركة أو استخدام 

ممتلكات الشركة، أو خدماتها، أو أصولها األخرى )بما في ذلك 
وقت الموظف الذي يتم قضاؤه في هذه األنشطة( ألغراض 

سياسية محظورة أو مقيدة بشّدة.  ولهذا السبب، تتطلب سياسة 
بكتل موافقة إخطاًرا مسبًقا من مدير مالئم لهذا الغرض في بكتل 

والقسم القانوني في الشركة، حتى في حالة السماح بهذه األنشطة.  
وبالطبع، فإن أي تكاليف يتم تكبُّدها فيما يتعلق بذلك يجب أن 

ُتحسب بدّقة وبشكل صحيح.

في الواليات المتحدة، قم بإخطار مدير الشؤون الحكومية في  	
مكتب شركة بكتل بواشنطن العاصمة بأي استفسارات أو 

ط لها( إلى موظفي السلطة  ط لها أو غير مخطَّ زيارات )مخطَّ
التنفيذية أو السلطة التشريعية بالواليات المتحدة أو المرشحين 

السياسيين أو أي زيارة من أي أحد منهم.

خارج الواليات المتحدة، قم بإخطار المدير القُطري لشركة  	
بكتل، والرئيس، والمناطق وإدارة العالقات بالشركة واإلدارة 
القانونية بأي استفسارات أو زيارات إلى أي مسؤول حكومي 

أو مرشح سياسي أو زيارة من أحدهما.

تأّكد من أن أي مساهمات للشركة أو في أي مشروع، أو  	
األحداث السياسية، أو استغالل وقت الشركة أو مواردها 
ألغراض سياسية ُيعد معتمًدا بشكل مسبق من ِقبل مدير 

الشؤون الحكومية بمكتب شركة بكتل في واشنطن العاصمة 
)الحكومة الفيدرالية للواليات المتحدة(، وإدارة شؤون الشركة 

والشؤون الحكومية )بين الواليات أو في نطاق محلي(، أو 
المدير القُطري المعتمد أو القسم القانوني للمساهمات، أو 

األحداث، أو األنشطة القائمة على جهات من خارج حكومة 
الواليات المتحدة.

ثالًثا - الهدايا غير المالئمة
باإلضافة إلى حظر أنواع الهدايا المدرجة في مناقشة السؤال 

الرئيسي رقم 1، تحظر سياسة الهدايا الخاصة بشركة بكتل، على 
النحو الوارد في مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا، أي هدية أو 

وسيلة ترفيه ذات ذوق رديء، أو غير الئقة، أو ذات توجه جنسي، 
أو ال تتوافق مع قيمة االحترام المتبادل في شركة بكتل، أو قد 

ينعكس ذلك بشكل سيء على الشركة.

إذا كانت اإلجابة ال:إذا كانت اإلجابة نعم:

الهدية مسموح بها. توقف
الھدایا محظورة

تذكَّر: لتجنُّب سوء الفهم، 
اطلب المشورة القانونية قبل 

الرد على أي طلبات تبرع 
من موظفين عموميين أو من 

منظمة تسيطر عليها الحكومة.

السؤال الرئيسي رقم 4:
هل يمكن أن يبدو الغرض من الهدية غير الئق؟
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قبول الهدايا
ُيدرك معظمنا أهمية توّخي الحذر في "تقديم الهدايا" لتجنُّب مخاطر انتهاك قوانين واتفاقيات 

مكافحة الفساد عن غير قصد، ولكن يجب علينا أيًضا توّخي الحذر عند التفكير في قبول هدية. 
في حين أنه من الصحيح أن معظم قوانين مكافحة الفساد العالمية والمحلية تجعل الرشوة عماًل 
غير قانوني، فإن بعض القوانين، مثل قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة لعام 2010، 

تجعل قبول الرشوة أو دفعها على نحٍو غير الئق أمًرا غير قانوني.

يتم تقديم الهدايا، ووسائل الترفيه، وغير ذلك من مجامالت العمل 
بشكل عام لخلق ُحسن النية وتقوية عالقات العمل، ولكن يجب 

توّخي الحذر للتأكد من أنها ال تخلق تضارًبا فعلًيا في المصالح أو 
والًء منقسًما، وال ُتظهر محاولة غير الئقة للتأثير على القرارات 

المتخذة بشأن أعمالنا.

وبالرغم من أننا قد نقبل بشكل عام مجامالت عمل متواضعة، 
وغير مرغوب فيها )بخالف المجامالت النقدية(، إال أننا ندرك أن 

مة في سياق عملنا يتم تقديمها بسبب  معظم مجامالت العمل المقدَّ
موقعنا في شركة بكتل؛ وعلى هذا النحو، فهذه المجامالت مملوكة 

لشركة بكتل، وال ينبغي لنا أن نشعر بالحق في قبولها واالحتفاظ 
بها الستخدامنا الشخصي.

تعد أي هدية أو مجاملة عمل قد تبدو مفرطة أو باهظة أو قد ُتنشئ 
شعوًرا بااللتزام تجاه المتبرع، غير مقبولة. يمكن اعتبار مثل هذه 

الهدايا رشاوى وتضّر بسمعة شركة Bechtel أو حتى تخرق 
القانون.

يجب أن يكون الموظفون الذين يمنحون العقود أو يمكنهم التأثير 
على توزيع األعمال، أو الذين يضعون المواصفات التي ينُتج عنها 

تصريف األعمال، أو الذين يشاركون في التفاوض على العقود، 
حذرين بشكل خاص لتجنُّب األفعال التي ُتنشئ مظهًرا من التفضيل 

أو قد تؤثر سلًبا على سمعتنا في ما يتعلّق بعدم االنحياز والتعامل 
العادل. يتمّثل اإلجراء الحذر في رفض مجاملة العمل من مورد أو 

مقاول عندما تشارك شركة Bechtel في اختيار ترسية أو عقد أو 
إعادة تأكيدهما في ظل ظروف قد تؤدي إلى إنشاء انطباع بأن تقديم 

المجامالت هو الطريقة الالزمة للحصول على أعمال من شركة 
.Bechtel
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الهدايا التي ُتعد غير مقبول تلّقيها على الدوام
 الهدايا النقدية أو ما يعادلها  	

)مثل قسائم الهدايا، والخصومات، والقروض، واألسهم، 
وخيارات شراء األسهم(

م مقابل شيء ما، أو التي  	 الهدايا أو وسائل الترفيه التي ُتقدَّ
ر أنها مقابل شيء ما، أو التي قد ُتنشئ  تؤدي إلى تصوُّ

شعوًرا بااللتزام تجاه المانح

أي وسيلة ترفيه غير الئقة، أو ذات طابع جنسي، وال تمتثل  	
لقيم شركة بكتل المتعلّقة باالحترام المتبادل، أو التي بخالف 

ذلك، تؤثر سلًبا على سمعة شركة بكتل

الهدايا أو وسائل الترفيه التي لن تشعر باالرتياح في  	
مناقشتها مع مديرك أو قراءتها في عناوين الصحف

“لقد فقدنا مبالغ مالية كبيرة في قرارات االنسحاب 
من العطاءات أو احتماالت للتقدم والنجاح بسبب 

عدم تسامحنا في التعامل مع الرشوة والفساد. لم يكن 
هناك أي مجال لالستفسار، وال أي مجال للجدال، 

أو أعرنا انتباًها للتكلفة، ولم نتردد في اتخاذ القرار 
السليم. لقد تصّرفنا على نحو حاسم، ودعمنا وحمينا 

هؤالء الذين لديهم مخاوف أخالقية.”
 ،)Michael Bailey( مايكل بايلي -

المستشار العام

يجب أال تقبل أي هدية نقدية أو 
ما يعادلها، مثل قسيمة هدية، 

أو شيك بنكي، أو حوالة مالية، 
أو أوراق مالية استثمارية، 
أو صك قابل للتداول، تحت 

أي ظرف من الظروف.

ماذا يمكنك القيام به إذا تم عرض هدية غير الئقة عليك
إذا ُعرضت عليك هدية تعلم أنها غير مقبولة بموجب سياسة بكتل، 

فال يمكنك قبول الهدية. وهذا هو الصواب حتى لو كنت تعلم أن 
العرض ال يحمل نية فاسدة. يمكنك ويجب عليك رفض الهدية بأدب 

وُتوّضح أنك ملزم باّتباع سياسة بكتل فيما يتعلق بقبول مجامالت 
العمل.

ولكن ماذا يجب أن تفعل إذا عرض عليك عميل أو شريك تجاري 
هدية غير مقبولة في ظل ظروف تعتقد فيها أنه سيكون من المهين 

لمانح الهدية رفض الهدية؟

أواًل، ابذل كل الجهد الممكن للرفض. إذا استمر الشخص باإلصرار 
وكنت تشعر بأن الرفض قد يسبب إهانة للمتبّرع أو إحراًجا له، 

يجب أن تقبل الهدية بشكل مؤدب ولكن أبلغ مديرك بها على الفور. 
سُتحّدد اإلدارة، بالتشاور مع مسؤول أخالقيات العمل واالمتثال أو 

القسم القانوني في مؤسستك، التصرف المناسب.

ال ينطبق هذا االستثناء من القاعدة المطّبقة على الهدية النقدية أو 
ما يعادلها نقًدا، مثل كوبون هدية، أو شيك بنكي، أو حوالة مالية، 
أو ضمان استثماري، أو صك مالي قابل للتداول. فمثل هذه الهدايا 

يتعين رفضها عند عرضها.
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ت الخارجية أو الوسطاء
استخدام الجها

ال ُتمّيز قواعد مكافحة الفساد بين األعمال التي تقوم بها بكتل واألفعال التي يقوم بها اآلخرون 
الذين قد نوظفهم للمساعدة في أنشطة تتعلق أعمال الشركة. فإن المحظورات التي ُتطبَّق على 

موظفي بكتل ُتطبَّق بشكل متساٍو على جميع األفراد والجهات الذين يتصرفون بالنيابة عّنا. وهذا 
ب الشركات من القانون عبر التحايل بعمل اتفاقات لها عبر جهات خارجية أو  يضمن عدم تهرُّ

وسطاء.

وقد تشمل الجهات الخارجية العادية أو الوسطاء المستخدمين في 
اتفاقات تجارية:

االستشاريون 	

الوكالء 	

وكالء التخليص الجمركي 	

وكالء المبيعات أو استشاريو المبيعات 	

الموّردون 	

المقاولون من الباطن 	

الممّثلون  	

الشركاء في المشاريع المشتركة أو الشركاء االتحاديون 	

متعّهدو الشحن 	

المحامون 	

جماعات الضغط 	

المستشارون الماليون 	

وبالتالي، ُيلزمنا القانون بأن نكون على دراية بجميع أنشطة الجهات 
الخارجية أو الوسطاء الذين يؤدون األعمال المتعلقة بشركة بكتل. 
تبدأ التزاماتنا بواجب توّخي الحذر في اختيارنا المبدئي ألي جهة 
خارجية أو وسيط لتمثيل شركة بكتل أو إلجراء صفقات تجارية 

نيابًة عن الشركة. وعندئذ يتبقى واجب مستمر علينا يتمثل في 
اإلشراف بشكل صحيح على جميع الجهات الخارجية أو الوسطاء 

أثناء قيامهم بتنفيذ األنشطة المتعلقة بشركة بكتل لمنع سوء السلوك. 
عند وجود أي إشارة إلى سوء السلوك، فمن واجبنا الرد بشكل 

مناسب من خالل اإلبالغ عن سوء السلوك في أقرب وقت ممكن.

كن متيقًظا الحتمال حدوث انتهاك لقواعد أو قوانين مكافحة الفساد 
أثناء مشاركة جهات خارجية أو وسطاء في الصفقة التجارية. إذا 
اقترح أحد الوكالء أو المستشارين دفع مبلغ من المال على نحٍو 
يبدو غير مناسب أو غير عادي، فقم بالتحقيق في األمر. ارفض 

الدفع إذا كان الطلب مشكوًكا فيه بأي شكل من األشكال. احذر 
بشكل خاص من الطلبات المتعلقة:

بمبالغ كبيرة للغاية 	

بالنقد 	

بالمبالغ التي ال يوجد توثيق جيد لها 	

بالمبالغ “سريعة التوفر” أو “المتوفرة في آخر لحظة”  	

بالمبالغ المتعلقة بالعموالت 	

د المبالغ باسم أفراد أو كيانات بخالف تلك المبالغ  	 يجب أن ُتسدَّ
الواردة بأسماء متوفرة في طلب أو اتفاقية الشراء ذات الصلة 

بشركة بكتل

المدفوعات التي تؤول إلى حسابات في دول أخرى غير الدول  	
التي ُنجري فيها صفقاتنا التجارية أو التي ُتعتبر عالية المخاطر

المراجع
سياسة شركة بكتل 224، الجمعيات المشتركة 	

سياسة شركة بكتل 304، االتفاقيات ذات الصلة بالكيانات  	
والمؤسسات لخدمات االستشارات الخارجية والتمثيلية

التعليمات القانونية لشركة بكتل 103، االتفاقيات ذات الصلة  	
بالكيانات والمؤسسات لخدمات االستشارات الفنية الخارجية 

وخدمات االستشارات التمثيلية

التعليمات القانونية رقم 130، بذل العناية الواجبة لألخالقيات  	
واالمتثال لشركاء األعمال

التعليمات القانونية رقم 131، بذل العناية الواجبة لألخالقيات  	
واالمتثال للممّثلين

http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy224.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy224.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy304.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy304.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy304.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy304.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Management%20Instructions/LI%20103.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Management%20Instructions/LI%20103.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Management%20Instructions/LI%20103.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Management%20Instructions/LI%20103.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_130.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_130.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_130.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_130.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_131.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_131.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_131.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_131.pdf
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في بعض البلدان، قد يتوقع المسؤولون الحكوميون الحصول على مبالغ صغيرة أو حتى يطلبون 
الحصول عليها ألداء واجباتهم الرسمية في الوقت المناسب أو ببساطة ألداء واجباتهم المطلوبة 

عامًة. تأتي الطلبات عادًة للحصول على مثل هذه المبالغ من المسؤولين الحكوميين الذين 
يؤدون وظائف السالمة العامة، أو موظفي البريد، أو رؤساء الموانئ، أو محّصلي الضرائب، 

أو القائمين على مهام التنظيم، أو الترخيص، أو التصريح؛ أو من المسؤولين الذين يتعاملون 
في مسائل التأشيرات أو األوراق الحكومية األخرى؛ أو من أولئك الذين يسيطرون على حركة 

البضائع عبر الحدود.

ُتسمَّى هذه المبالغ أحياًنا “بالمبالغ التيسيرية” أو “اإلكراميات”، 
د مقابل تنفيذ إجراء حكومي روتيني.  وهي تغطي أي مدفوعات ُتسدَّ

وتحظر سياسة بكتل المبالغ التيسيرية بشكٍل صارم. بالرغم من 
أن هذه المدفوعات ليست غير قانونية في حد ذاتها بموجب قانون 

الممارسات األجنبية الفاسدة األمريكي، إال أن المدفوعات التيسيرية 
ُتعد شكاًل من أشكال الفساد، وتحظرها أغلب الدول، إن لم يكن 

جميعها، بالقانون.

ومع ذلك، قد يتوقع العديد من المسؤولين الحكوميين أو يطالبون 
بالحصول على مدفوعات تيسيرية كجزء طبيعي من ممارسة 

األعمال التجارية، بالرغم من أنها غير قانونية. وكنتيجة لذلك، قد 
تشعر أنك مجبر على دفع هذه المبالغ إلنجاز وظيفة شركة بكتل. ال 

تدفع هذه المبالغ. باإلضافة إلى ذلك:

كن متيقًظا إذا وردْت أي طلبات، أو إشارات، أو تلميحات من  	
ِقبل أي مسؤول حكومي للحصول على أي مبلغ نقًدا، حتى ولو 

كانت مبالغ صغيرة نسبًيا. المبالغ النقدية محظورة.

كن متيقًظا بشأن طلبات المدفوعات غير االعتيادية، مثل  	
الضرائب غير المتوقعة، أو رسوم التصاريح، أو رسوم 

التعجيل بالمهام، خاصًة عندما يبدو أن المسؤولين الحكوميين 
يؤخرون اإلجراءات اإللزامية أو الوزارية. من المحتمل أن 

تكون هذه مدفوعات تسهيل مخفية.

ال تستسلم أبًدا للعادات المحلية، أو الضغوط، أو الحجة القائلة  	
بأن "هذه هي الطريقة التي تتم بها األعمال التجارية هنا فقط." 

المدفوعات التي تتوافق مع العادات المحلية يمكن أن تنتهك 
قوانين مكافحة الفساد المعمول بها.

ال تدفع أي مبالغ أبًدا دون الحصول على المستندات، أو  	
الفواتير، أو اإليصاالت الداعمة التي تصف بشكل كامل ودقيق 

نوع الدفع والغرض منه.

ال تسمح أبًدا ألي شريك تجاري أو جهة خارجية بتسديد  	
مدفوعات تيسيرية نيابًة عن شركة بكتل.

ال تستخدم أبًدا أمواال شخصية لتسديد مدفوعاٍت تيسيرية. 	

إذا وجدت مشكلة تتعلق بطلبات للحصول على مدفوعات تيسيرية، 
فاتصل بمديرك، أو القسم القانوني، أو كبير مسؤولي قسم أخالقيات 
العمل واالمتثال بشركة بكتل. وسوف يساعدونك على إيجاد حل ال 

يتطلب تسديد مدفوعاٍت تيسيرية.

ت التيسيرية
المدفوعا

تحظر سياسة بكتل المبالغ 
التيسيرية بشكٍل صارم.
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ت الخيرية
المساهما

ُتعد المساهمات الخيرية جزًءا من التزام شركة بكتل بالعمل على تنمية مستدامة في العديد من 
البلدان التي ُتمارس فيها أعمالها. 

يمكن أن ُتشّكل المساهمات الخيرية:

تمويل المرافق المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقرار إبرام  	
عقد أساسي أو تنفيذ بنوده

التبرع بالوقت، أو األموال، أو الممتلكات 	

استخدام وقت العمل أو مرافق شركة بكتل أو خدماتها لصالح  	
المنظمات الخيرية، أو تقديم مساعدة تتعلق بذلك

تخصيص حصة من اإليرادات لمشروع مملوك للدولة ُيؤسَّس  	
ألهداف خيرية

جمع التبرعات لدعم األنشطة المجتمعية 	

لسوء الحظ، يمكن أن يكون هناك خطر لظهور الفساد مرتبط 
مة إلى بعض المنظمات الخيرية. حيث ُتستخدم  بمساهمات مقدَّ

دة تحت ستار المساهمات الخيرية أحياًنا كوسيلة  المدفوعات المسدَّ
للتحايل على قوانين مكافحة الفساد. يمكن أن يظهر الفساد عندما 

تكون الجهة الخيرية غير موجودة، أو أنها كيان ُيمّثل واجهة فقط، 
أو أن الجهة الخيرية مرتبطة بمسؤول حكومي و/أو عائلته.

لهذا السبب، يجب توّخي الحذر عند تقديم التبرعات الخيرية. فال 
يجوز عرض هذه التبرعات: 

لكسب ميزة غير الئقة أو للتأثير على المسؤولين الحكوميين 	

للحصول على عمل أو االحتفاظ به 	

للحصول على ميزة أو االحتفاظ بها في تسيير األعمال التجارية 	

عندما تكون الجهة الذي يتم تقديم المساهمة لها مرتبطة أو  	
مملوكة لمسؤول حكومي

عندما ال يسمح القانون المعمول به بتقديم هذه المساهمة 	

عندما يكون كل من التبرع واالستخدام المقصود منه ال يتمتعان  	
بالشفافية

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتوافق أي تبرع خيري واستخدامه 
المقصود مع جميع المتطلبات القانونية األخرى المعمول بها، مثل 

قانون الوطنية األمريكي والقوانين األمريكية المماثلة األخرى التي 
تحظر تقديم خدمات الرعاية أو إعطاء أي شيء ذي قيمة للمنظمات 

أو األفراد الذين يرعون أو يدعمون اإلرهاب أو انتشار أسلحة 
الدمار الشامل.

يجب تسجيل جميع التبرعات الخيرية بشكل صحيح ودقيق في 
دفاتر وسجالت بكتل.

بسبب التعقيدات التي ينطوي عليها تقديم المساهمات الخيرية، يجب 
عليك طلب اإلرشاد من القسم القانوني، أو مسؤول أخالقيات العمل 
واالمتثال بالمؤسسة، أو مستشار االمتثال إذا كانت لديك أي أسئلة 

حول مساهمة خيرية متوقعة أو مطلوبة.

المرجع
سياسة شركة بكتل 404، مساهمات وعضويات الشركة

http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy404.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy404.pdf
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بدفع مبالغ 
غير سليمة

 المبادئ التوجيهية لالمتثال 
لمكافحة الفساد 19



20إذا تمت مطالبتك بدفع مبالغ غير سليمة

تدور معظم المناقشات حتى اآلن حول ما يجب فعله للتأكد من فهمك لسياسة 
شركة بكتل لمكافحة الفساد والقوانين واالتفاقيات السارية لمكافحة الفساد حتى 

ال ُتقّدم هدية غير الئقة عن غير قصد. لكن ماذا تفعل عندما تواجه طلًبا من 
موظف تجاري أو حكومي للحصول على هدية غير الئقة—أو حتى مطالبة 

صريحة بدفع رشوة؟

طلب المساعدة:

من مشرفك أو مديرك 	

من إدارة الشؤون القانونية 	

من مسؤول أخالقيات العمل واالمتثال بمؤسستك 	

د في  	 من خبير موضوع مكافحة الفساد المحدَّ
صفحة "حول" بموقع أخالقيات العمل واالمتثال 

myBechtel على

 أو باالتصال بالخط الساخن لشركة بكتل  	
 للمساعدة في قضايا أخالقيات العمل على 

ethics@bechtel.com أو على أحد 
أرقام الهاتف العديدة المجانية الُمدرجة على 

موقع أخالقيات العمل واالمتثال اإللكتروني على 
myBechtel

ال تفعل 
ذلك.

عند 
توقفالشك،

https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/SitePages/About.aspx
mailto:ethics%40bechtel.com?subject=
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec
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الرد الفوري
إذا أمكن، خذ وقًتا للتفكير في الحالة وتحدَّث إلى مديرك. ثم اطلب اإلرشاد من القسم  	

القانوني، أو مسؤول أخالقيات العمل واالمتثال في مؤسستك، أو مستشار االمتثال.

إذا لم تتمكن من طلب اإلرشاد قبل الرد، فقم بالتالي: 	

ارفض الطلب األول بأدب واشرح أن مبادئ األعمال في بكتل ال تسمح بمثل هذه  	
المدفوعات.

إذا تكّرر الطلب، فاشرح أن دفع مثل هذا المبلغ من شأنه أن ينتهك سياسة بكتل وقد  	
ينتهك القوانين المعمول بها.

–وّضح أن أي طلب لدفع أي مبلغ يجب أن يتم كتابًيا ويجب عليك إبالغ إدارة بكتل  	
بذلك.

اإلجراء التالي 
توثيق الحالة واإلبالغ عنها داخلًيا

تسجيل الطلب. 	

أبلغ مديرك عن الحادث على الفور، والقسم القانوني، أو مسؤول أخالقيات العمل  	
واالمتثال في مؤسستك، أو مستشار االمتثال. حيث يمكنهم تقرير الطريقة األنسب.

ت مطالبتك بدفع 
 إذا تم

صحيحة
مبالغ غير 
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كن واعًيا بمصطلح الفساد
كلمات وعبارات عن "الرشوة" حول العالم

أنجوال 
gaseoso مشروب غازي

تشيلي 
coima رشوة

bajo la mesa أسفل المنضدة

triquiñuelas ِخدع

ir mojado خسيس )شخص باع شرفه لتسديد 
ديونه(

mojar a alguien إشراك اآلخرين في الفساد

الصين 
chaqian نقود لتسهيل اإلجراءات 

zou hou mien تسلُّل عبر األبواب الخلفية

الهند 
rishwat إكرامية

baksheesh, ghoos, hafta رشوة

chai-pani رشوة خفيفة جًدا

المكسيك 
soborno رشوة

mordida رشوة

refresco مشروب غازي 

dinero por debajo de la mesa أموال 
أسفل الطاولة

الشرق األوسط 
ashaan ad-dukhaan عشان الدخان 

ashaan ash-shay عشان الشاي

a’teeni hadyah أعطني هدية

a’teeni haq al ata’ab أعطني مااًل مقابل 
خدماتي حق األتعاب

ع bakshish هدية، أو بقشيش، أو تبرُّ

barteel rashwah برطيل

kahwa حق القهوة

la tensana min al halawah ال تنسانا 
من الحالوة

نيجيريا 
kola, dash, egunje رشوة

بيرو 
coima رشوة

الفلبين 
lagay رشوة 

kotong, suhol رشوة 

رومانيا 
rasplata تعويض

روسيا 
vzyatka رشوة 

dat’ na lapu إعطاء الرشوة

صربيا
 mito, potplatiti, podmititi, potkupiti

رشوة

podmazati تزييت شيء ما ُيصدر صريًرا 

preko veze أن تؤدي أمًرا ما لشخٍص ما 
اعتماًدا على القرابة الشخصية

reket إبتزاز

ispod ruke الدفع للحصول على شيء مقابل 
مبلغ أدنى من سعره الطبيعي 

تايالند 
sin bone نقود لتسهيل اإلجراءات

تركيا 
rusvet رشوة

الواليات المتحدة 
رشوة، إتاوة خفيفة، رشوة، تحلية )رشوة(، رشوة، 

رشوة مقابل الصمت، إكرامية، بّلل منقاري



اعتبارات أخرى

 المبادئ التوجيهية لالمتثال 
لمكافحة الفساد 23

 المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة 
لشركاء العمل والوكالء                                                                   24

حفظ السجالت                                                                             25

االستثناء المتعلق بالسالمة البدنية الشخصية                                             26



المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة
لشركاء العمل والوكالء
المبادئ التوجيهية المتعلقة ببذل العناية الواجبة
لشركاء العمل والوكالء

24 اعتبارات أخرى

إنه من مصلحة شركة بكتل تكوين روابط تجارية مع جهات خارجية، من وقٍت آلخر. يمكن 
استخدام هذه الروابط لتوفير الوصول إلى الخبرة الفنية الخاصة أو الموارد المالية اإلضافية، 

للسماح بمشاركة التكاليف والمخاطر، لتلبية المتطلبات التعاقدية أو القانونية للمشاركة المحلية 
في المشروع، أو للسماح لبكتل بالمشاركة في قطاعات معّينة من السوق على نحو فعال. 

باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ بكتل، في بعض األحيان، بوكالء أو ممّثلين آخرين للتصرف نيابًة 
عّنا وللمساعدة في أعمالنا، إذا كان ذلك مطلوًبا قانونًيا أو كان هناك سبب تجاري إلزامي للقيام 

بذلك.

يتم الدخول في هذه الروابط مع العناية واالهتمام الواجَبْين وبتوقُّع 
أن يشارك شركاؤنا في العمل التزامنا بسلوك العمل األخالقي 
واالمتثال للقانون. نتوقع من وكالئنا، وشركائنا، ومقاولينا من 

الباطن، وموّردينا أن يسترشدوا بالمبادئ الموجزة في مدونة قواعد 
السلوك الخاصة بنا والمبادئ التوجيهية لالمتثال لمكافحة الفساد.

ومع ذلك، يمكن أن ُتشّكل هذه الروابط مخاطر لشركة بكتل 
تتعلق باالمتثال، حيث أنه في كثير من الحاالت، يمكن أن نتحمل 

المسؤولية عن سوء سلوك شركائنا ووكالئنا في العمل. لهذا 
السبب، يجب توّخي العناية الواجبة الكاملة والحصول على الموافقة 

المطلوبة بكاملها قبل إبرام أي اتفاق مع شريك في مشروع مشترك 
أو قبل االحتفاظ بوكيل أو ممّثل.

اعتمدْت شركة بكتل مبادئ العناية الواجبة بأخالقيات العمل 
والتمويل لتقديم توجيهات عامة إلعداد وإتمام تحقيق العناية الواجبة 

المناسب فيما يتعلق بشركاء األعمال والوكالء المقترحين. ُيعد 
استكمال التحقيق ومراجعته بشكل صحيح كما هو موضح في تلك 
التوجيهات أمًرا أساسًيا إلجراء تقييم شامل لجميع شركاء العمل، 

أو الممّثلين، أو الوكالء، كما أنه ضروري لضمان االمتثال لسياسة 
الشركة.

المراجع
سياسة شركة بكتل 224، الجمعيات المشتركة 	

سياسة شركة بكتل 304، االتفاقيات ذات الصلة بالكيانات  	
والمؤسسات لخدمات االستشارات الخارجية والتمثيلية

التعليمات القانونية لشركة بكتل 103، االتفاقيات ذات  	
الصلة بالكيانات والمؤسسات لخدمات االستشارات الخارجية 

والتمثيلية

التعليمات القانونية رقم 130، بذل العناية الواجبة لألخالقيات  	
واالمتثال لشركاء األعمال

التعليمات القانونية رقم 131، بذل العناية الواجبة لألخالقيات  	
واالمتثال للممّثلين

http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy224.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy224.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy304.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy304.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy304.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy304.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Management%20Instructions/LI%20103.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Management%20Instructions/LI%20103.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Management%20Instructions/LI%20103.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Management%20Instructions/LI%20103.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Management%20Instructions/LI%20103.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_130.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_130.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_130.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_130.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_131.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_131.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_131.pdf
https://becpsn.sharepoint.com/sites/ec/Shared%20Documents/Due%20Diligence/Legal_Instruction_131.pdf
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تتطلب جميع قوانين مكافحة الفساد عملًيا من الشركات واألفراد االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقيقة 
وكاملة في سياق األعمال المعتاد. وإن تزوير السجالت، أو محاولة إخفاء صفقة تجارية ما، أو 

عدم التسجيل الدقيق والكامل للصفقات التجارية أو النفقات ُيعد انتهاًكا لسياسة بكتل. ال يجوز 
لك:

نة في الدفاتر" 	 االحتفاظ بأي حسابات "غير مدوَّ

الوصف الخاطئ ألي صفقة تجارية 	

تسجيل أي صفقة تجارية بشكل غير صحيح 	

تقديم معلومات أقل ألي صفقة تجارية أو شرح أبسط لها 	

عدم االحتفاظ بسجالت كاملة ودقيقة 	

المرجع
سياسة بكتل رقم 116، إدارة السجالت والمعلومات 

http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy116.pdf
http://corporatemanual.becweb.ibechtel.com/Documents/Policies/Policy116.pdf
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االستثناء المتعلق
صية

بالسالمة البدنية الشخ

على الرغم من أهمية قوانين مكافحة الفساد، إال أنها ال تتقدم في أهميتها على السالمة الشخصية 
ضة للخطر، وُطلب منك الدفع  أو األمن. إذا كانت سالمتك الشخصية أو سالمة شخص آخر معرَّ

مقابل تلك السالمة أو الصحة، فادفع. تسمح لك شركة بكتل بدفع أي مبالغ ضرورية لتأمين 
سالمتك الجسدية أو السالمة الجسدية لشخص آخر. ومع ذلك، يتعين عليك اإلبالغ عن الموقف 

واستجابتك له بأسرع ما يمكنك.

إال أن هذا استثناء نادر وغير اعتيادي لهذه القواعد وال يمكن 
استخدامه لمجرد التهرب من التزامات مكافحة الفساد. ال ينطبق هذا 

االستثناء على االبتزاز أو التهديد بإلحاق الضرر بالممتلكات.
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س. ما المقصود بقانون الممارسات األجنبية الفاسدة )FCPA(؟
ج. قانون الممارسات األجنبية الفاسدة )FCPA( هو قانون أمريكي لمكافحة الفساد 

يحظر على الشركات األمريكية وموظفيها محاولة الحصول على أعمال تجارية أو 
االحتفاظ بها أو السعي للحصول على ميزة غير الئقة من خالل تقديم مدفوعات غير 

الئقة أو إعطاء أي شيء ذي قيمة لمسؤولين حكوميين أجانب.

س. هل مكافحة الفساد ُيعد قضية تخص الواليات المتحدة فقط؟
ج. ال، لقد قامت كل دولة تقريًبا بَسن قوانين لمكافحة الفساد. تحتوي بعض هذه القوانين 

على التزامات أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في قانون الممارسات 
األجنبية الفاسدة األمريكي.

س. ما هو قانون الرشوة البريطاني؟
ج. قانون الرشوة البريطاني لعام 2010 هو قانون مكافحة الفساد في المملكة المتحدة 

الذي يحظر عرض وقبول الرشاوى. وُيطبَّق القانون على كل من الرشوة التجارية 
والرشوة المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين داخل وخارج المملكة المتحدة.

س. ما أهمية االمتثال لقوانين مكافحة الفساد؟
ج. ُيعد االمتثال أساًسا هاًما للحفاظ على الثقة في شركتنا وعلى سمعتنا كمؤسسة رائدة 

عالمياً في مجال الهندسة واالنشاءات. فال تساعد اإلجراءات الفاسدة شركة بكتل، أو 
عمالءنا، أو األشخاص الذين سيستفيدون من عملنا. وقد ُيعّرض االنتهاك موظفي 

شركة بكتل وموظفيها إلى مسؤولية جنائية أو مدنية أو إلى كليهما، بما في ذلك 
السجن والعقوبات والغرامات الكبيرة.

ماذا يجب عليَّ أن أفعل إذا واجهت قضية من قضايا مكافحة الفساد؟

إذا كنت تشك أن لديك قضية ما )مثل، إذا تم االتصال بك إلجراء دفع، أو تقديم هدية، أو 
تسديد نفقات ضيافة، وما إلى ذلك، أو أن ُتدرك أن اآلخرين قد فعلوا ذلك(، فال ُتحاول حّل 

المشكلة بنفسك. اطلب التوجيه من القسم القانوني، أو مسؤول أخالقيات العمل واالمتثال، أو 
مستشار االمتثال لضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة وتوثيقها. يمكنك أيًضا طلب التوجيه من 

خط المساعدة الساخن بخصوص أخالقيات العمل، أو اإلبالغ  عن مخاوفك بدون الكشف 
عن هويتك بشأن السلوك المشكوك فيه عبر نفس الخط.

قوانين مكافحة الفساد وسياسة بكتل

قوانين مكافحة الفساد وسياسة بكتل                                               27

استثناء السالمة الشخصية                                                         28

الشركاء والوكالء في المشاريع المشتركة                                        29
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حفظ السجالت                                                                      30
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استثناء السالمة الشخصية
س. ماذا أفعل إذا واجهُت موقًفا ما، مثل أن أكون بمفردي 

في مطار وأشعر أن سالمتي الشخصية ليست آمنة 
إذا لم أدفع مبلًغا رمزًيا يطلبه موظف الجمارك لختم 

جواز سفري؟

ج. سالمتك الشخصية لها أهمية قصوى. بينما يجب أن تحاول 
دائًما تجنُّب الوقوع في مثل هذا الموقف والتأكد من أن 
األمن يعرف مكانك، فإذا كنت ال ترى أي بديل يمكن 

االعتماد عليه، فقم بدفع المبلغ الرمزي، وأبلِغ مشرفك 
بذلك، وسّجل المبلغ.

س. من يطلب عادًة مدفوعات التيسير؟
ج. قد تأتي هذه الطلبات من أي عدد من المسؤولين الحكوميين، 

مثل وكالء الجمارك، ومحّصلي الضرائب، ورؤساء 
الموانئ، وسلطات التصاريح، وُسعاة البريد وعمالء 

دوريات الحدود، وضباط الشرطة، وتكون كل هذه الطلبات 
متعلقة بأداء الخدمات التي من واجبهم القيام بها بُحكم 

مناصبهم.

س. لماذا ُتمّثل هذه الطلبات إشكالية؟
ج. ُتعد المدفوعات التيسيرية ورسوم التعجيل بالمهام غير 

مشروعة على األغلب في جميع الدول. باإلضافة إلى ذلك، 
بمجرد إجراء الدفع، يستحيل عملًيا تجنُّب دفع مدفوعات 

 لمتابعة الخدمة نفسها.

فات مقاولينا  س. هل يمكن أن نتحمل المسؤولية عن تصرُّ
من الباطن؟

ج. ربما نعم. على سبيل المثال، يمكن أن نتحلى بالوضوح إذا 
كان لدينا سبب لمعرفة أو يجب أن يكون لدينا سبب لمعرفة 

أن شركة التخليص الجمركي خاصتنا قد انخرطْت في نشاط 
محظور قانوًنا في الماضي. في مثل هذه الحالة، يتعين علينا 
اتخاذ خطوات لضمان أن المقاول ُيدرك أن مثل هذا السلوك 

ال يتم التسامح معه فيما يتعلق بمشاريعنا.
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الشركاء والوكالء في المشاريع المشتركة

المساهمات الخيرية

س. لماذا يجب عليَّ االهتمام بشريك ما في مشروع 
مشترك؟

فات شريك المشروع المشترك دائًما إلى  ج. سُتعزى تصرُّ
فات  شركة بكتل، سواء كانت بكتل على ِعلم بهذه التصرُّ
أم ال. وُيعتبر شريك المشروع المشترك وموظفوه الذين 
يعملون في المشروع المشترك وكالء لشريك المشروع 

المشترك اآلخر. فمن الضروري أن ُتشرف بكتل عن 
كثب على أنشطة شركائنا في المشروع المشترك ذات 

الصلة بالمشروع المشترك. وباختصار، ال ُتفّرق قوانين 
مكافحة الفساد بين اإلجراءات التي يتخذها شريك المشروع 
المشترك أو موظفيه وتلك اإلجراءات الخاصة بشركة بكتل.

س. ماذا لو علِمُت بتصرُّف غير الئق لشريك في 
المشروع المشترك أو إذا اتصل بي شريكنا وطلب 

مّني اتخاذ إجراء قد يكون محظوًرا؟

ج. أبلِغ مشرفك ومسؤول االمتثال أخالقيات العمل بذلك فوًرا. ال 
ُتحاول حل المشكلة بنفسك. تذكَّر أن قوانين مكافحة الفساد 
فات التي يقوم بها بشكل مباشر أو غير  تحظر عادًة التصرُّ
مباشر طرف في اتفاق أو جهة خارجية أو وسيط. ال يمكن 

لشريك المشروع المشترك اتخاذ أي إجراء لصالح الشراكة 
المشتركة أو شركة بكتل أو نيابة عنها ال يمكننا القيام به 

بأنفسنا كموظفين في بكتل.

س. متى يتعين عليَّ الحصول على موافقة الستخدام 

س. كيف يمكنني أن أعرف ما إذا كانت المؤسسة الخيرية 
مشروعة وأن المساهمة مقبولة؟

ج. يجب عليك اتخاذ العناية الواجبة وفًقا لسياسة بكتل قبل 
الموافقة على التبرع لمؤسسة خيرية. واطلب التوجيه من 

قسم الشؤون المؤسسية والقسم القانوني أو مستشار االمتثال.

شريك في مشروع مشترك، أو مقاول حصري من 
الباطن، أو ممّثل؟

ج. يتعين أن يتم الحصول على موافقة الدخول إلى أي رابطة 
تجارية بما يتوافق مع سياسات بكتل قبل االلتزام بالدخول 
فيها. من المهم أن تتذكر أن بكتل تدخل في روابط تجارية 

مع جهات خارجية فقط إذا كانت لديهم معايير أخالقية 
مماثلة لمعاييرنا. وفي جميع الحاالت، يجب اتخاذ العناية 

الواجبة الكاملة قبل تقديم الطلب.

س. ماذا إذا اتصل بي أحد العمالء وطلب أن تتبرع شركة 
بكتل لمؤسسة خيرية محلية؟

ج. أخبر العميل أنه ال يمكنك تقديم ضمان بتحقيق ذلك في الوقت 
الحالي، ولكنك ستنقل الطلب إلى المدير المناسب. ال يجوز 

تقديم أي مساهمة حتى يتم إجراء العناية الواجبة ومراجعتها 
والحصول على الموافقة المطلوبة. تذكَّر أنه ال يمكنك 

استخدام األموال الشخصية للمساهمة في مؤسسة خيرية 
إذا كانت قوانين مكافحة الفساد المعمول بها ال تسمح بتقديم 

المساهمة بأموال شركة بكتل.
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حفظ السجالت

كيفية اإلبالغ عن انتهاكات سياستنا في 
مكافحة الفساد وتوقيت اإلبالغ

س. ماذا أفعل إذا علِمُت أنه ال يتم االحتفاظ بأي سجل من 
سجالت بكتل على نحٍو دقيق؟

ج. أبلِغ باألمر فوًرا مشرفك، أو إدارة التدقيق الداخلي، أو 
موظف أخالقيات العمل واالمتثال، و/أو القسم القانوني.

س أدرك أنني ملزم باإلبالغ عن انتهاكات مكافحة الفساد، 
ولكن ماذا لو لم أكن متأكًدا من الحقائق أو ليس لدي 

معلومات كافية الستنتاج حدوث انتهاك؟

ج. نتحمل جميًعا مسؤولية طرح األسئلة إذا كّنا قلقين من عدم 
الوفاء بمعايير السلوك الخاصة بشركة بكتل. تحدَّث 

إلى مديرك، أو مسؤول أخالقيات العمل واالمتثال في 
مؤسستك، أو مستشار االمتثال أو اتصل بخط مساعدة 

أخالقيات العمل. يمكنهم مساعدتك في تحديد ما إذا كانت 
تبرز مشكلة تتعلّق بأخالقيات العمل أو االمتثال يتعّين 

اإلبالغ عنها.

س .هل يمكن أن أقع في مشكلة إذا اتصلت بخط المساعدة 
في قضايا أخالقيات العمل وأبلغت عن انتهاك مشتبه 

به لمكافحة الفساد وتبّين أنني مخطئ أو لم ُتثّبت 
صّحة االدعاء في التحقيق؟

ج. كاّل. ال تترّتب أي عقوبة مطلًقا عن االتصال بخط المساعدة 
في قضايا أخالقيات العمل بُحسن نية. ُتحقق شركة 

Bechtel في جميع ادعاءات االنتقام وتتخذ اإلجراءات 
التصحيحية المناسبة في حال اكتشاف حدوث انتقام.

س. هل ُتطبَّق سياسة بكتل في حفظ السجالت بدقة أيًضا 
على المشروعات المشتركة؟

فات شريك المشروع المشترك دائًما إلى  ج. نعم. سُتعزى تصرُّ
شركة بكتل، بغض النظر عّما إذا كانت بكتل على ِعلم 

بهذه التصرفات أم ال. وُيعتبر شريك المشروع المشترك 
وموظفوه الذين يعملون في المشروع المشترك وكالء 

لشريك المشروع المشترك اآلخر. لذلك، من الضروري 
أن ُتشرف بكتل على األنشطة المالية، بما في ذلك دفاتر 

وسجالت المشروع المشترك.

س. هل سأعرف ما حدث عندما ُتحّقق الشركة في 
تقريري؟

ج. سُيصار إلى إبالغك بالنتيجة عند اكتمال التحقيق إذا عّرفَت 
عن نفسك. إذا قمت باإلبالغ دون الكشف عن هويتك، 

فيمكنك االتصال الحًقا بخط المساعدة في قضايا أخالقيات 
العمل لمعرفة نتيجة التحقيق. ومع ذلك، نظًرا العتبارات 

الخصوصية، قد ال ُتزّودك الشركة بمعلومات معّينة أو 
تفاصيل اإلجراءات التأديبية المتَّخذة.
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32االنتهاكات الحاصلة لهذه المبادئ التوجيهية

يتم التعامل مع انتهاكات هذه المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد على محمل الجد وقد تكون 
سبًبا إلنهاء الخدمة أو أي إجراء تأديبي آخر ألي موظف:

يأذن بالقيام بانتهاٍك ما أو يشارك فيه 	

اإلشراف بطريقة غير سليمة على شخص يرتكب مخالفة أو  	
التقصير في اإلشراف عليه

عدم اإلبالغ عن انتهاك أو حجب معلومات ذات صلة 	

عدم التعاون في أي تحقيق 	

محاولة االنتقام من موظف يبلغ عن انتهاك ُيشتبه أّنه أرُتكب 	

كيفية اإلبالغ عن انتهاكات
تعتمد شركة بكتل عليك في اإلبالغ عن االنتهاكات أو االنتهاكات 

المحتملة لهذه التوجيهات الخاصة بمكافحة الفساد حتى تتمكن 
الشركة من اتخاذ اإلجراء المناسب لمعالجة أي مشكالت.

تتوفر عّدة قنوات مختلفة لإلبالغ، حسب المشكلة، بما في ذلك:

المشرف عليك 	

مستوى اإلدارة العليا 	

مسؤول أخالقيات العمل واالمتثال 	

إدارة الشؤون القانونية 	

إدارة التدقيق الداخلي 	

خط شركة Bechtel للمساعدة في قضايا األخالقيات 	

االتصال بنا
يمكن االتصال بخط المساعدة في قضايا أخالقيات العمل بأي من الطرق التالية:

 عبر اإلنترنت على العنوان:  	
helpline.bechtel.com

	  1-800-BECHTEL :عبر الهاتف 
 )4835-232-800-1( من 

الواليات المتحدة وكندا

للمتصلين من خارج هذه المواقع، تتوفر لهم أرقام مجانية  	
إضافية مدرجة على بوابة الويب الخاصة بخط المساعدة 

وعلى myBechtel موقع أخالقيات العمل واالمتثال

يتوفر متحدثون باللغة األم أو مترجمون يتحدثون أكثر من  	
120 لغة بطالقة للمساعدة في طرح األسئلة واإلعراب عن 

المخاوف بلغات غير اإلنجليزية

يتولّى مزود خدمة مستقل خارجي مهام اإلجابة على مكالمات  	
خط المساعدة في قضايا أخالقيات العمل على مدار 24 ساعة 

يومًيا/سبعة أيام في األسبوع

عن طريق البريد إلى: خط المساعدة في قضايا أخالقيات  	
 العمل بشركة بكتل )البريد السري(
Sunset Hills Road 12011 

 Reston, VA 20190 
الواليات المتحدة األمريكية.

 عبر البريد اإللكتروني إلى:  	
أخالقيات العمل )أو ethics@bechtel.com( أو 

 NSEComp@bechtel.com 
))NS&E( لموظفي القطاع النووي واألمن والبيئة(

http://helpline.bechtel.com
mailto:ethics%40bechtel.com?subject=
mailto:NSEComp%40bechtel.com?subject=


bechtel.com

أخالقيات العمل واالمتثال
Bechtel شركة

Sunset Hills Road 12011
Reston, VA 20190 
الواليات المتحدة األميركية
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