
 
 

 
 سیاسة مكافحة الفساد

 
 

وشركاء األعمال التابعین لھا بجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا عند تنفیذ  Pallیجب أن یمتثل جمیع موظفي شركة الھدف.   .1
. ومن ھذه القوانین قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة في الوالیات المتحدة، وقانون الرشوة في المملكة المتحدة، Pallأعمال خاصة بشركة 

المشابھة التي سنتھا الدول األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة والبلدان األخرى إضافة إلى قوانین مكافحة الفساد  والقوانین
 الداخلیة.

على النحو  Pall("المدونة")، التي اشترطت تحدیًدا أن تكون سیاسة  Pallلقد تكرر ھذا المطلب في مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة 
إننا ال نعد بأي مزایا، أو نعرضھا، أو نطالب بھا، أو نمنحھا، أو نقبلھا (یتضمن ذلك أي شيء ذي قیمة ولیس األموال النقدیة فقط) التالي "

كة باعتبار ذلك دافًعا غیر مالئم لعمل غیر قانوني، أو غیر أخالقي، أو یمثل خیانة لألمانة." كما تشترط المدونة أیًضا ما یلي "ستقوم شر
Pall لتضحیة بفرص العمل بدالً من دفع رشاوى، كما سندعم موظفینا عند مواجھة خسارة صفقات بیع نتیجة رفضھم دفع رشاوى" با

مثل إضافة إلى أنھ "من الضروري العمل بأقصى درجات النزاھة، واألمانة، والشفافیة، واالمتثال لقوانین مكافحة الفساد اإلقلیمیة والوطنیة 
 ألجنبیة الفاسدة وقانون الرشوة بالمملكة المتحدة."  . . قانون الممارسات ا

یُحظر حظًرا صارًما القیام بأي أنشطة تضلیل واحتیال ومنھا تزویر مستندات الشركة أو تغییرھا، وكذلك الفواتیر المحررة عند طلب عمل 
 وسمعتھا. Pallأن یتسبب في ضرر بالغ لشركة  بقیمة أعلى أو أقل من القیمة السوقیة، أو "عموالت خفیة" أو أي سلوك احتیالي آخر یمكن

وشركاء األعمال التابعین لھا بما في ذلك المتواجدون  Pallتؤكد ھذه السیاسة على تلك المبادئ وتضع إجراءات لضمان أن موظفي شركة 
نبیة الفاسدة، وقانون الرشوة في المملكة خارج الوالیات المتحدة أو المملكة المتحدة ال ینتھكون أو یبدو أنھم ینتھكون قانون الممارسات األج

 وعملیاتھا.  تستكمل ھذه السیاسة االلتزامات المحددة في المدونة. Pallالمتحدة، وأي قوانین مكافحة فساد أخرى تنطبق على أعمال شركة 

 فإنھ یتعین علیك الرجوع على الفور إلى  إذا لم تكن متأكًدا من طبیعة التزاماتك القانونیة ومنھا االلتزامات المفروضة بموجب ھذه السیاسة،
 القسم اإلقلیمي المعني بالشؤون القانونیة واالمتثال أو مسؤول االمتثال المحلي للحصول على اإلرشادات. 

 تعریفات. .2

، وموزعیھا، وموردیھا، ومندوبیھا، ومستشاریھا، وأعضاء Pall"یُشیر إلى جمیع وكالء شركة شریك األعمال“ )1(
 الضاغطة بھا. الجماعة

 .Pall" تُشیر إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة المدونة“ )2(

 Pallوالمتاحة على  Pall" تُشیر إلى سیاسة الترفیھ وھدایا العمل الخاصة بشركة سیاسة الترفیھ وھدایا العمل“ )3(
Connect. 

ة مباشرة أو غیر مباشرة لمسؤول حكومي " تُشیر إلى دفعات الرشاوى البسیطة المقدمة بطریقدفعات التسھیل“ )4(
لتعجیل تنفیذ األعمال الروتینیة أو لتجنب التأخیرات البیروقراطیة، ومنھا على سبیل المثال، إصدار التصاریح من قِبل 

 المسؤولین الحكومیین أو من أجل التخلیص الجمركي للبضائع بالجمارك.

)5( “FCPAة في الوالیات المتحدة." یُشیر إلى الممارسات األجنبیة الفاسد 

" تُشیر إلى أي كیان أو كالة حكومیة على أي مستوى (وطني أو محلي)، أو حزب سیاسي، أو منظمة الحكومات“ )6(
، شركة على سبیل المثال، البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمیة)، أو أي جھاز من أي مما سبق (على سبیل المثالدولیة (

 لدم الوطنیة، والمستشفیات الحكومیة، والجامعات الحكومیة، وشركات المرافق المملوكة للدولة). مملوكة للدولة مثل بنوك ا
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" یُشیر إلى أي مسؤول، أو مدیر، أو موظف، أو مستشار رسمي للحكومة، أو أي مرشح الموظفون الحكومیون“ )7(
في الجیش.  على سبیل المثال، یكون  لمنصب عام، أو أي شخص یتصرف بصفتھ الرسمیة نیابةً عن الحكومة، أو أي عضو

 مسؤولو الحزب السیاسي أو العاملون في الشركات المملوكة للدولة موظفي حكومة.

والمحامین التابعین لھا في آسیا،  Pall" یُشیر إلى المستشار العام لشركة القسم المعني بالشؤون القانونیة واالمتثال“ )8(
 یر مسؤولي االمتثال وموظفي االمتثال اإلقلیمیین التابعین للشركة في آسیا وأوروبا.  وأوروبا، واألمریكتین، إضافة إلى كب

)9( “OECD   .یُشیر إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة التي تتضمن دوالً صناعیة كبرى " 

)10( “Pall تُشیر إلى شركة "Pall  وشركاتھا التابعة، ومنھا جمیع شركاتPall متحدة.خارج الوالیات ال 

 .  Pall" یُشیر إلى جمیع المدیرین، والمسؤولین، والموظفین العاملین بالرواتب في شركة Pallموظفو “ )11(

مسؤول بصورة أساسیة عن العالقة مع أحد  Pall" یُشیر إلى موظف بشركة Pallالموظف المسؤول بشركة “ )12(
 شركاء األعمال.

 لفساد ھذه." تُشیر إلى سیاسة مكافحة االسیاسة“ )13(

والذي یحظر الرشوة  2010" یُشیر إلى التشریع الصادر في المملكة المتحدة عام قانون الرشوة بالمملكة المتحدة“ )14(
 إجماالً من أي نوع.

 .  قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة بإیجاز:نظرة سریعة على قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة 2.1

مقدمة للموظفین الحكومیین للحصول على عمل أو االحتفاظ بھ أو بطریقة أخرى  یحظر أي دفعات فاسدة (أ)
 وضمان میزة عمل غیر مالئمة (مثل معدل ضرائب أقل مما یفرضھ القانون)؛ 

شركاتھا و Pallیشترط على الشركات العامة التي تصدر أوراقًا مالیة في الوالیات المتحدة مثل شركة  (ب)
 ت ودفاتر دقیقة ونظام فعال للقیود المالیة الداخلیة.  التابعة االحتفاظ بسجال

ممن لدیھم أعمال مع الموظفین الحكومیین  Pallنظًرا لضرورة االلتزام بقانون الممارسات األجنبیة الفاسدة، یجب على موظفي 
عین علیھم االلتزام بتلك القوانین أن یكونوا على درایة بقوانین ولوائح مكافحة الفساد ذات الصلة في البلدان التي یعملون بھا ویت

 واللوائح.

 ینشأ عن قانون الرشوة في المملكة المتحدة بإیجاز أربع مخالفات:  نظرة سریعة على قانون الرشوة بالمملكة المتحدة. 2.2
 

 تقدیم رشوة، أو الوعد بھا، أو منحھا ألي شخص (رشوة إیجابیة)؛ (أ)
 

 أو قبول رشوة من أي شخص (رشوة سلبیة)؛طلب رشوة أو الموافقة على استالم  (ب)
 

 تقدیم رشوة لمسؤول حكومي أجنبي (بغرض التأثیر أو بقصد الحصول على عمل أو االحتفاظ بھ)؛ و (ج)
 

 مخالفة للشركة في اإلخفاق في منع الرشوة. (د)
  

 شركة لدیھا عملیات كبیرة في المملكة المتحدة.نظًرا ألن ال Pallیسري قانون الرشوة في المملكة المتحدة على األنشطة العالمیة لشركة 

انون یتمیز قانون الرشوة في المملكة المتحدة بأنھ أوسع نطاقًا وأكثر صرامة من قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة. وإضافة إلى ذلك، فإن ق
بسبب إخفاقھا  Pallیعني أنھ یمكن مقاضاة شركة الرشوة في المملكة المتحدة ینجم عنھ مخالفة للشركة عند اإلخفاق في منع الرشوة.  وھذا 

رشوة في منع الرشوة من قِبل موظفیھا أو شركاء األعمال التابعین لھا أو "األشخاص التابعین".  یُقصد "باألشخاص التابعین" وفقًا لقانون ال
من شركاء األعمال.  یمكن ارتكاب ھذه المخالفة كما یتمیز بأنھ أوسع نطاقًا  Pallیُقدم خدمات نیابة عن شركة  أي شخصبالمملكة المتحدة 

  على الرغم من تقدیم الرشوة دون علم أو قصد من الشركة أو موظفیھا.

  تنطبق ھذه السیاسة على ما یلي:   .مجال الوثیقة .3
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)i(  المدیرین، والمسؤولین، والموظفین بشركةPall عند تنفیذ أعمالھم بغض النظر عن مكانھم؛ 

)ii( تابعین لشركة شركاء األعمال الPall ) الوكالء، والموزعون، والموردون، والمندوبون، ، على سبیل المثال
 ، و والمستشارون، وأعضاء الجماعة الضاغطة)

)iii(  الشركات التابعة لشركةPall  . 

یع الموظفین تناقش جمیع المشكالت األخالقیة والقانونیة التي قد تنشأ، كما أنھا لیست بدیالً اللتزام جمال  إن ھذه السیاسة 
    بالتقدیر الجید لألمور والبحث عن المشورة عند الحاجة.

  السیاسة.   .4

 حظر الرشوة. 4.1

 أي شكل من الرشاوى نیابة عنھا من قِبل موظفیھا وشركاء األعمال التابعین لھا.    Pallتحظر شركة 

أو یقبلوا أي رشاوى أو عموالت خفیة، أو دفعات  أو شركاء األعمال التابعون لھا، أو یعرضوا، Pallیجب أال یُقدم موظفو 
أي شخص أو كیان تجاري)، بغض النظر عن الممارسات  أوفاسدة، أو ھدایا غیر مالئمة، إلى أو من أي (موظف حكومي 

 وشركاء األعمال التابعین لھا الذین یعملون نیابة عن الشركة بجمیع Pallواألعراف المحلیة. یجب أن یلتزم جمیع موظفي 
القوانین واللوائح المعمول بھا لمكافحة الرشاوى، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر، قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة وقانون 

 الرشوة في المملكة المتحدة.

أو أحد شركاء أعمالھا  Pallال یجوز تقدیم الدفعات التي تعتبر غیر مالئمة عند تقدیمھا مباشرة لموظف من موظفي 
ال یمكنك تجاھل أي عالمات تشیر إلى أن شخًصا ما یعتزم دفع رشوة یمكن أن تعود بالنفع ة غیر مباشرة.  وبصورة خاصة، بطریق

 .Pallفي النھایة على شركة 
 

ألي حكومة أو كیان  Pallیجب أن تكون جمیع الدفعات التي تدفعھا شركة  تقدیم دفعات للحكومات والموظفین الحكومیین. 4.2
ل دولة تلك الحكومة أو الكیان الحكومي.  یجب توفر موافقة خطیة مسبقة من القسم المعني بالشؤون القانونیة واالمتثال لدفع أي حكومي داخ

 دفعات لحكومة أو كیان حكومي خارج دولة تلك الحكومة أو الكیان الحكومي.
 

 دفعات التسھیل. 4.3
   

أنھ من الصعب في بلدان وقطاعات سوقیة معینة تنفیذ العمل  Pallك شركة بالقضاء على دفعات التسھیل.  تدر Pallتلتزم شركة 
دون طلب موظفي الحكومة دفعات تسھیل.  یتعین على الموظفین وشركاء األعمال مقاومة طلب دفعات التسھیل وعمل جداول 

بات دفعات التسھیل.  إذا تعذر تجنب زمنیة حقیقیة للمشروع لكي تسمح جداول االستیراد والتسلیم بتوفر الوقت الكافي لمقاومة طل
دفعات التسھیل، فإنھ یجب مناقشة الموقف على الفور مع مدیرك في العمل أو مع الموظف المسؤول بالشركة أو مع مسؤول 

 االمتثال اإلقلیمي.
 

ات دفعات التسھیل.  یجب إبالغ مدیرك في العمل أو الموظف المسؤول بالشركة ومسؤول االمتثال اإلقلیمي على الفور بجمیع طلب
 رجاًء ال تحاول حل موقف تُطلب فیھ دفعة تسھیل دون الرجوع إلى ھؤالء األشخاص. 

 
على الرغم من أنھ ال یُسمح بأي دفعات فاسدة بتاتًا مقابل أي عمل، إال   الدفعات المسموح بھا للموظفین الحكومیین. 4.4

إذا كانت تلك  فقطیین.  یمكن تقدیم أنواع الدفعات الموصوفة ھذه فیما یلي أنھ یُسمح بثالثة أنواع من الدفعات للموظفین الحكوم
 .الدفعات موثقة تماًما بدقة؛ ولیست متعارضة مع أي قوانین أخرى معمول بھا

 
في الظروف االستثنائیة عندما تتعرض حیاة الشخص، أو صحتھ، أو   الدفعات المقدمة تحت تھدید. (أ)

بدائل أخرى ومن المستحیل الرجوع إلى مدیرك أو مسؤول االمتثال اإلقلیمي، یمكنك ممتلكاتھ للخطر؛ وال توجد 
حینئٍذ تقدیم دفعة تسھیل.  یجب إخبار مدیرك ومسؤول االمتثال اإلقلیمي على الفور بالظروف الخاصة لدفعة 

 التسھیل ھذه وتسجیلھا في سجالت ودفاتر الشركة باعتبارھا دفعة تسھیل مقدمة تحت تھدید.
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أو شریك أعمال تابع لھا تكلفة الوجبات الغذائیة  Pallیمكن أن تدفع شركة   نفقات التسویق والترویج. (ب)

للموظفین الحكومیین إضافة إلى تكلفة السكن واالنتقال إذا كانت ھذه النفقات مشروعة، ومعقولة، ومتصلة اتصاالً 
وصفھا، أو النفقات المتعلقة بتنفیذ تعاقد مع الحكومة.   مباشًرا بترویج منتجات الشركة، أو خدماتھا، أو عرضھا، أو

المدیر  أویجب الحصول على موافقة مسبقة من: (ا) المدیر التابع لھ موظف الشركة الذي یقوم بدفع دفعة التسھیل 
 ) المراقب المالي المحلي.2( و Pallالتابع لھ الموظف المسؤول عن شریك األعمال بشركة 

 
فقات االنتقال كبیرة، بما في ذلك تغطیة "الجوالت الجانبیة" الباھظة للجھات غیر ال یمكن أن تكون ن •

 المتعلقة بالعمل، أو تغطیة مصروفات انتقال أسرة موظف حكومة أو أصدقائھ.
 

 یُسمح بالدفعات الیومیة (أو الرواتب الیومیة). ال  •
 

داخل دولة الموظف الحكومي. (ال ال یمكن تقدیم التعویضات مباشرة إلى موظف حكومي، ویجب تقدیمھا  •
 یُسمح بالدفعات الخارجیة.)

 
الذي یدفع ھذه الدفعات بسجالت صحیحة وكاملة لتلك الدفعات تحدد  Pallیجب أن یحتفظ موظف شركة  •

بوضوح طبیعة النفقات، والغرض منھا، ومقدارھا (أو في حالة الدفع من قِبل شریك أعمال، یحتفظ بھا 
ي یُصرح بالدفع). یجب تقدیم نسخ على الفور (قبل الدفع) إلى المدیر التابع لھ الذ Pallبواسطة موظف 

 والمراقب المالي المحلي. Pallموظف 
 

 
أو شریك أعمالھا دفع تكلفة الھدایا والترفیھ للموظفین  Pallیجوز لشركة ھدایا العمل والترفیھ.   (ج)

لي (تحظر المدونة الھدایا والترفیھ للموظفین الحكومیین إذا سمح بذلك القانون المح غیر األمریكیین.الحكومیین 
) لیست باھظة 1) باعتبار ذلك مجاملة أو دلیالً إلظھار النیة الحسنة، إذا كانت الھدیة أو الترفیھ: ( األمریكیین.

 ) مألوفة ومعقولة في ھذه الظروف (على سبیل المثال، یسمح بھا2القیمة (بسیطة بالنسبة لراتب الموظف)، (
الذي یدفع  Pallالقانون المحلي).  یجب أال تكون ھذه الھدایا أو األنشطة الترفیھیة متكررة. یجب أن یحتفظ موظف 

ھذه النفقات بسجالت كاملة للنفقات المقترنة بالھدایا أو الترفیھ تحدد بوضوح طبیعة ھذه النفقات، والغرض منھا، 
 وموظف والمراقب المالي المحلي.  ال بد من موافقة المدیر ومقدارھا مع إرسال نسخ إلى المدیر التابع لھ ال

 دفع ھذه الدفعات. قبلالمراقب المالي المحلي 
 

األخرى مثل األحكام الخاصة  Pall) السابق ذكرھا أیًضا لسیاسات وقیود شركة A)-(C(4.3تخضع أي دفعات بموجب األقسام 
لعمل، والقیود المفروضة على سلطة نفقات الموظف، إضافة إلى بالمدونة، واألحكام الخاصة بسیاسة الترفیھ وھدایا ا

التي یجوز  Pallالممارسات المحلیة الخاصة بتقدیم الھدایا واستالمھا.  إذا لم تكن على یقین بخصوص سیاسات وقیود شركة 
 تطبیقھا على موقفك، فإنھ یتعین علیك الرجوع إلى القسم المعني بالشؤون القانونیة واالمتثال.

 
یمكن أن تنشأ نفقات للتسویق والترویج خاصة بحضور الموظفین الحكومیین لالجتماعات أو .  Pallرعایة شركة  4.5

") مقترنة بعمل شركة المؤتمراتالجلسات، أو المؤتمرات العلمیة، أو التجمعات األخرى المشابھة (یُشار إلیھا جمیًعا باسم 
Pall ومیون في مؤتمر، أو األبحاث التي یجریھا الموظفون الحكومیون نیابة عن أو الكلمات التي یلقیھا الموظفون الحك

دفع أموال للموظفین الحكومیین أو یمكن أن ترغب ھي في دفع ھذه األموال من أجل  Pallالشركة.  یمكن أن یُطلب من شركة 
 المشاركة في تلك األنشطة. 

 
فقًا للشروط المحددة في الفقرة السابقة) تم إخطار القسم المعني یمكن السماح بھذه الدفعات بموجب ھذا االستثناء، إذا (و

بالشؤون القانونیة واالمتثال قبل الدفع لكي یتسنى التأكید كتابةً على أن ھذه الدفعات متوافقة مع المبادئ التوجیھیة الداخلیة 
ح إضافیة مثل لوائح إدارة األغذیة واألدویة للشركة وتُعد قانونیة بموجب القانون المحلي. (غالبًا ما تكون ھناك قواعد ولوائ

 األمریكیة أو لوائح وزارة الدفاع األمریكیة التي ربما تحظر تلك الدفعات.)
 

على سبیل المثال بیع  -عند بیع منتجات الشركة من خالل شریك عمل، أو التعامل بطریقة أخرى معھ،   شركاء األعمال. .5
خالل االستعانة بمستشار أو البحث عن إجراء تشریعي من خالل أحد أعضاء الجماعة الضاغطة  المنتجات من خالل موزع أو وكیل، من

 أن شریك األعمال یلتزم بمحظورات ھذه السیاسة فیما یتعلق بالدفعات الفاسدة.   Pallیجب أن یتأكد موظف  -
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أیًضا إذا ولمسؤولیة إذا كنت على درایة برشوة محتملة یحملك قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة وقانون الرشوة في المملكة المتحدة ا
 یُعد حجة.   ال"تعین علیك" معرفة رشوة محتملة.  إن مجرد القول بأنك لم تعلم أن األموال ستنفق في دفعات فاسدة من قِبل شریك أعمال

 
ایة الواجبة المفصلة في اإلجراءات شركاء العمل إجراءات العن جمیعوحمایة نفسك، یجب أن یتخذ  Pallلكي یتسنى حمایة شركة 

 Pallفي  Policy Centerوالمتاحة على صفحة  Pall) في شركة SOPsالتشغیلیة القیاسیة الخاصة بالعنایة الواجبة لمكافحة الفساد (
Connect یجب استكمال إجراءات العنایة الواجبة وتوثیق الموافقات الالزمة قبل إنشاء شریك أعمال في  .SAP لسماح لشریك وقبل ا

 اتباع اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة في تعامالتك مع جمیع شركاء األعمال. یجباألعمال باتخاذ أي إجراء نیابة عن الشركة.  
 

، یجب أن تخطر Pallباعتبارك أحد موظفي   المشتریات (بما في ذلك التراخیص والملكیة الفكریة) أو المشروعات المشتركة. .6
الشؤون القانونیة واالمتثال كتابةً مسبقًا بأي عملیات شراء مقترحة (بما في ذلك أي تراخیص أو ملكیة فكریة) أو القسم المعني ب

مشروعات مشتركة یمكن أن تتضمن موظفین حكومیین بصورة مباشرة أو غیر مباشرة (كما ھو الحال عند تقدیم مشروع مشترك 
مات للحكومات أو طلب إصدار قرار أو إجراء من قِبل موظف حكومي (على سبیل مقترح أو كیان تم االستحواذ علیھ لبضائع أو خد

المثال، الموافقة على إصدار رخصة)).  یجب تقدیم ھذا اإلخطار بصورة مالئمة مسبقًا قبل الشراء أو عقد المشروع المشترك (أو 
باتخاذ إجراءات العنایة الواجبة المالئمة المتعلقة بمكافحة  تراخیص الملكیة الفكریة) للسماح للقسم المعني بالشؤون القانونیة واالمتثال
 الفساد وضمان أن أي اتفاقیة ذات صلة تتضمن لغة مالئمة لمكافحة الفساد.

 
 :Pallیجب أن تكون أي تبرعات خیریة تقوم بھا شركة   اإلسھامات السیاسیة والخیریة .7

 
)i( ،جائزة بموجب القانون المحلي 

 
)ii( إلسھامات الخیریة بشركة جائزة بموجب سیاسة اPall  السیاسة متاحة على بوابة السیاسة في)Pall 

Connectو ،( 
 

 مقدمة لمنظمات خیریة مشروعة. )2(
 

للحصول على عمل، أو لالحتفاظ بھ، أو للحصول على میزة عمل  Pallال یجوز في أي حال من األحوال تقدیم تبرعات من قبِل شركة 
 .Pallسھامات السیاسیة وفقًا لسیاسة اإلسھامات الخیریة الخاصة بشركة غیر مالئمة.  تُحظر جمیع اإل

 
 

 Pallتنطبق شروط المحاسبة الخاصة بقانون الممارسات األجنبیة الفاسدة على شركة  االحتفاظ بالسجالت؛ الضوابط الداخلیة. .8
 ما یلي: Pallوجمیع شركاتھا التابعة.  یشترط قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة على شركة 

 
 إنشاء دفاتر وسجالت توضح بتفصیل معقول، وبدقة، ونزاھة معامالت الشركة والتخلص من األصول؛ )1(
 
 التأكد من عدم وجود أموال أو أصول غیر مسجلة ألي غرض من األغراض؛ و )2(
 
 إنشاء نظام لضوابط المحاسبة الداخلیة. )3(
 

و/أو كبار المندوبین المالیین على النحو المحدد في الدلیل المالي أن یضعوا في  Pall یتعین على جمیع المراقبین المالیین بشركة
اعتبارھم الطریقة التي یمكن من خاللھا دفع دفعات غیر قانونیة، أو غیر مالئمة، أو محل شك وتحدید إذا ما كانت الضوابط المالیة 

.  یجب إنشاء أي ضوابط داخلیة إضافیة حسب الحاجة.  یجب إبالغ مراقب الداخلیة الحالیة توفر حمایة مالئمة لمنع مثل ھذه الدفعات
 .Pallالشركة، ونائب مدیر التدقیق الداخلي، وكبیر الموظفین المالیین على الفور بأي قصور مكتشف في الضوابط الداخلیة بشركة 
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رون اإلقلیمیون لمجموعات العمل، وموظف االمتثال اإلقلیمي ذو الصلة التزاًما یتحمل كبیر مسؤولي االمتثال، والمدی  اإلدارة. 9.1
 عاًما بتنفیذ ھذه السیاسة ومراقبتھا.

 ھي ضمان ما یلي: Pallوتظل مسؤولیة جمیع موظفي  
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 معرفة التزاماتھم المحددة بموجب ھذه السیاسة والقوانین المعمول بھا وااللتزام الكامل بھا؛  •

 اعتباره انتھاًكا لھذه السیاسة؛ و معرفة ما یمكن •

 الطلب االستباقي للمساعدة حال رؤیة انتھاك محتمل لھذه السیاسة. •

ھي تقدیم القدوة الحسنة، والدعم، والمساعدة لموظفي االمتثال المحلیین بالشركة فیما یتعلق بتنفیذ ھذه السیاسة  Pallتظل مسؤولیة إدارة 
 ومراقبتھا.

 سیجري توزیع السیاسة على األشخاص التالي ذكرھم:  دة االمتثال.توزیع السیاسة وشھا 9.2

 بواسطة كبیر موظفي االمتثال أو موظفي االمتثال اإلقلیمیین؛ و Pallجمیع موظفي  (أ) 

جمیع شركاء األعمال (بما في ذلك الموزعون، والوكالء، والمستشارون، وأعضاء الجماعة الضاغطة والمشروعات  (ب) 
في غضون  Pall) بواسطة الموظف المسؤول بشركة Pallن لدیھم تعامالت مع الموظفین الحكومیین نیابة عن المشتركة الذی

 یوًما عقب تاریخ سریان السیاسة (أو تاریخ المراجعة) أو تاریخ بدء عالقة شریك األعمال مع الشركة. 60

ظفو االمتثال اإلقلیمیون في مناطقھم مسؤولیة تدریب موظفي یتحمل كبیر موظفي االمتثال في األمریكتین ومو  التدریب والتعلیم. 9.3
Pall  على ھذه السیاسة وتعلیمھم إیاھا.  ستجري التدریبات بصورة دوریة، كما سیتلقى الموظفون تدریبات إضافیة مرتبطة بأوضاعھم

 موظفون المتعاملون مع موظفي الجمارك).   الخاصة حسب الحاجة (على سبیل المثال، الموظفون الذین یبیعون المنتجات إلى الحكومة؛ وال

الدورة التدریبیة الالزمة لمكافحة الفساد (عبر اإلنترنت أو في غرف دراسیة) كما یتعین أیًضا استكمال  Pallیجب أن یستكمل جمیع موظفي 
 نموذج إقرار االعتماد وفھم متطلبات ھذه السیاسة وقبولھا. 

ام التدریب على االمتثال اإللكتروني الخاص بالشركة أو على نسخة ورقیة یتم االحتفاظ بھا بواسطة سیتم االحتفاظ بسجالت التدریب في نظ
ال موظفي االمتثال اإلقلیمیین و/أو مدیري الموارد البشریة لتوثیق الدورات التدریبیة التي استكملھا كل موظف.  یجوز لكبیر موظفي االمتث

رسائل برید إلكترونیة أو إخطارات أخرى دوریًا لموظفین معینین لتذكرتھم بھذه السیاسة وأھمیتھا وموظفي االمتثال اإلقلیمیین أن یرسلوا 
 للشركة.

بالتنسیق مع كبیر موظفي االمتثال بمراجعة مستوى الكفاءة واالمتثال  Pallیجب أن یقوم نائب مدیر شركة   المراجعة والتدقیق.  9.4
 یمكن إجراء عملیات التدقیق لضمان االمتثال لھذه السیاسة.  بھذه السیاسة كل ثالث سنوات على األقل.

 یجب االحتفاظ بالمعلومات التالیة وفقًا للفترات الزمنیة المحددة في سیاسة إدارة سجالت الشركة:   االحتفاظ بالسجالت. 9.5

بھذه السیاسة من قِبل الموظف  (شركاء األعمال) 5یجب االحتفاظ بمعلومات العنایة المطلوبة أو المجمعة وفقًا للقسم  (أ)
في ملفات خاصة بھ كما یجب االحتفاظ بھا إلكترونیًا بواسطة القسم اإلقلیمي المعني بالشؤون القانونیة  Pallالمسؤول بشركة 

 واالمتثال.

 یجب االحتفاظ بجمیع مستندات التدریب (مواد التدریب المستخدمة وسجل األشخاص الذین استكملوا التدریبات) (ب)
بواسطة موظفي االمتثال الرئیسیین أو كبیر موظفي االمتثال حسبما ینطبق، أو بواسطة مدیري الموارد البشریة وموظفي االمتثال 

 المحلیین.

من قِبل مدیر الموارد البشریة و/أو كبیر موظفي االمتثال أو  Pallیجب االحتفاظ بأي شھادات خاصة بموظفي  (ج)
 موظف االمتثال اإلقلیمي.

 یجب االحتفاظ بجمیع تقاریر التدقیق من قِبل نائب مدیر التدقیق الداخلي. (د)

بالنظر إلى نطاق االمتداد الكبیر لقانون الممارسات األجنبیة الفاسدة وقانون الرشوة بالمملكة المتحدة الذي یتجاوز إنفاذ ھذه السیاسة.   . 10
أو شركاء األعمال التابعین لھا تُعد انتھاًكا لھذه السیاسة في أي  Pallرة ألي من موظفي نطاق التشریع الوطني، فإن أي أعمال مباشرة أو غیر مباش

) أو مكان یمكن أن تتسبب في وجود مسؤولیة مدنیة كبیرة (الغرامات، الحرمان من المنافسة على عطاءات عقود القطاع العام، أو أي عقوبات أخرى
ذاتھا.  كما یمكن أن  Pallعلى ذلك الموظف، وشریك العمل، وأي شركة تابعة متورطة، وكذلك شركة مسؤولیة جنائیة (الغرامات واألحكام بالسجن) 

أو إنزال  یؤدي انتھاك ھذه السیاسة أیًضا إلى إجراءات تھذیبیة تُطبق على موظف، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر، تحذیره، أو إیقافھ عن العمل،
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 Pall.  ستُحیل شركة Pallة للشریك یمكن أن یؤدي االنتھاك إلى فسخ جمیع االتفاقیات بین شریك األعمال وشركة مرتبتھ، أو فصلھ من العمل، وبالنسب
لسیاسة یُعد من األمور االنتھاكات إلى السلطات المدنیة أو الجنائیة إذا لزم األمر أو حسبما یبدو مالئًما خالف ذلك.  وبالتالي فإن االلتزام الصارم بھذه ا

 ة.الجوھری

اإلبالغ بحسن نیة عن االنتھاكات الفعلیة أو المشتبھ  Pallیجب على موظفي   اإلبالغ عن االنتھاكات، وتوجیھ األسئلة، واإلنفاذ.  10.1
 فیھا والخاصة بھذه السیاسة باعتبار ذلك جزًءا من التزام الشركة فیما یتعلق بالسلوكیات األخالقیة والقانونیة.

ي بالشؤون القانونیة واالمتثال متاح لإلجابة عن جمیع األسئلة الخاصة بھذه السیاسة، والقوانین المتعلقة، وأي إن القسم اإلقلیمي المعن
معضالت أخالقیة یمكن أن تواجھھا أنت أو زمالء العمل.  یجب اإلبالغ عن أي مخاوف متعلقة بانتھاك محتمل لھذه السیاسة لدى كبیر 

على العنوان التالي  Pall AlertLineاإلقلیمیین، أو یمكنك االتصال بـ موظفي االمتثال أو موظفي االمتثال 
www.alertline.pall.com .لتوجیھ األسئلة أو اإلبالغ عن أعمال خاطئة 
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 راجعتھا: النسخة # التاریخ:

7/15/08 
10/27/08 
3/30/10 
6/15/14 

1.0 
1.1 
1.2 
1.3 

 عامساندرا مارینو، المستشار ال
 ساندرا مارینو، المستشار العام

 سعید طوسي، مسؤول االمتثال بالشركة
 جیري ھانیفین، كبیر مسؤولي االمتثال
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 العنایة الواجبة الالزمة  —مشاركة شركاء األعمال 
 واستبیان التحدید

 

 العنایة الواجبة
 

د أعضاء الجماعة الضاغطة، أو أي شخص أو كیان آخر)، من قبل متابعة عملیة إشراك شریك أعمال (وكیل، أو موزع، أو مستشار، أو أح
 إجراءات العنایة الواجبة المالئمة (انظر الفقرة األخیرة باألسفل) للتأكد من أن شریك األعمال: Pallالضروري أن یستكمل جمیع موظفي 

 
 شركة حسنة السمعة؛  )1(
 في وضع تجاري جید؛ )2(
 ة؛ وممتثل للقوانین واللوائح المحلی )3(
ألي من قوانین ولوائح مكافحة الفساد، ومنھا قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة في الوالیات  Pallلم یقم بأي أعمال ینتج عنھا انتھاك  )4(

 ") وقانون الرشوة في المملكة المتحدة.  FCPAالمتحدة ("
 

ن قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة وقانون الرشوة في المملكة ، فإPallوكما ھو موصوف بالتفصیل في سیاسة مكافحة الفساد الخاصة بشركة 
الموافقة المتحدة یحظران على أي من موظفي الشركة القیام بأي أعمال تؤید الدفع بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أو العرض، أو الوعد بالدفع، أو 

 موظفون الحكومیون."   ، بما في ذلك "الألي شخصعلى دفع أي أموال أو أي شيء آخر ذي قیمة 
 

وشركاتھا التابعة، وشركاء األعمال التابعون لھا، وموظفوھا المسؤولیة عن أي رشاوى تُقدم بخصوص أعمال الشركة  Pallربما تتحمل شركة 
 Pall.  كما یمكن أن تتحمل بموجب قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة وقانون الرشوة في المملكة المتحدة أو أي قوانین أخرى خاصة بمكافحة الفساد

على درایة أو قد علموا بھذا السلوك من الوسیط.   Pallخاصة إذا كان موظفو  -وموظفوھا أیًضا المسؤولیة عن الرشاوى التي یدفعھا شركاء األعمال 
أسباب مقبولة لالعتقاد بأنھ سیتم دفع  Pallوبموجب قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة وقانون الرشوة في المملكة المتحدة، فإذا توفرت لدى موظف 

 أموال بطریقة غیر قانونیة من قِبل شریك أعمال، فإنھ یمكن أن یواجھ ھذا الموظف والشركة أیًضا عقوبات مدنیة و/أو جنائیة صارمة.  
 

 ما یلي قبل إشراك شریك أعمال: Pallوبالتالي تشترط 
 
 ثالث؛ )  استكمال االستبیان المالئم من قِبل طرف 1(
وفقًا إلجراءات التشغیل القیاسیة الخاصة بمكافحة الفساد بالشركة  Pall) تنفیذ إجراءات العنایة الواجبة من قِبل الموظف المسؤول بشركة 2(
)SOPs وكذلك المبادئ التوجیھیة للشركة وسیاساتھا؛ ،( 
ضاء المعنیین بفریق اإلدارة اإلقلیمي (األمریكتین/آسیا/أوروبا) لكي یتسنى ) مراجعة االستبیان المستكمل وقائمة التدقیق واعتمادھما من قِبل األع3(

 التنسیق مع مدیر القناة اإلقلیمي؛
 بنسخ من االستبیان وأي مستندات للعنایة الواجبة في ملف. Pall) احتفاظ الموظف المسؤول عن شریك األعمال ھذا بشركة 4(
نایة وإشارة الموافقة على التعیین الرسمي إلكترونیًا للمراقب المالي اإلقلیمي والقسم اإلقلیمي المعني ) إرسال االستبیان المستكمل ومستندات الع4(

وزیع أو وكالة بالشؤون القانونیة واالمتثال إلجراء مراجعة رسمیة للمعلومات، وإن أمكن إلصدار القسم المعني بالشؤون القانونیة واالمتثال اتفاقیة ت
 .أو أي اتفاقیات أخرى

 
) للحصول على Pall Connectفي  Policy Centerیُرجى االطالع على إجراءات التشغیل القیاسیة الخاصة بمكافحة الفساد (متاحة على صفحة  

 نسخ من االستبیانات، وقوائم التدقیق، والتوجیھات اإلضافیة الخاصة بتنفیذ إجراءات العنایة الواجبة لشریك األعمال.
 


