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 سياسة مكافحة الفساد  

 WSPالتزام 

مع أي   WSPبالحفاظ على أعلى معايير السلوك المهني واألخالقي. لن تتسامح  WSP"( التزام السياسة   )"   سياسة مكافحة الفساد  تدعم 

  أن يضع الموظفون األخالق في صميم كل ما نقوم به من خالل إدارة األنشطة التجارية  شكل من أشكال الفساد. تعزز هذه السياسة التوقع  

وموظفيها لقوانين  WSPوتضمن عدم انتهاك  WSPلمباشرة سمعة وا .    تحمي ممارسات العمل المهنية بأمانة ونزاهة  WSPنيابة عن 

 مكافحة الفساد، والتي تستوجب عقوبات صارمة. 

"( وعلى جميع الموظفين، بما في ذلك المديرين والمسؤولين   WSP  . والشركات التابعة لها )"WSP Global Incتنطبق هذه السياسة على 

نيابة   شركاء العمل الذين يعملون"( وكذلك    الموظفون)" WSPص الخاضعين لعالقة عمل مع والمقاولين المستقلين وغيرهم من األشخا

المصطلحات الواردة   "( والسياسات األساسية الخاصة بها.  المدونة   يجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع مدونة قواعد السلوك )". WSPعن 

 في هذه السياسة لها نفس المعنى كتلك المحددة في القانون.  

 قانون مكافحة الفساد 

قانون الفساد الكندي للموظفين العموميين   لقوانين مكافحة الفساد، مثل   وشركاء العمل الذين يعملون نيابة عنهاوموظفوها   WSPتخضع 

. هذا يعني قانون الرشوة في المملكة المتحدة   ( و  FCPAنبية الفاسدة في الواليات المتحدة   )، وقانون الممارسات األج(CFPOA)  األجانب  

أنه يجب علينا االلتزام بأشد قوانين مكافحة الفساد صرامة في العالم، بغض النظر عن الجنسية أو الموقع. لدى المنظمات الدولية، مثل  

حدة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، سياسات صارمة ضد الرشوة والفساد في المعامالت  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واألمم المت 

 والمشاريع الدولية. 

تحظر قوانين مكافحة الفساد عموًما الرشوة والرشاوى ومدفوعات التسهيالت. يجب على الموظفين عدم االنخراط في أي سلوك محظور  

فة إلى ذلك، يجب على الموظفين استخدام الحكم الحصيف لتجنب السلوكيات التي قد تبدو  صراحة بموجب قوانين مكافحة الفساد. باإلضا

على أنها فساد. الفساد غير قانوني، ويمكن أن تكون العقوبات شديدة. غالبًا ما تشمل العقوبات المفروضة على األفراد والشركات الذين  

 نائية، فضالً عن اإلضرار بالسمعة. ينخرطون في سلوك محظور الحرمان والمسؤولية المدنية والج

 فهم الفساد 

لفرد للحصول على ميزة غير مستحقة. تحظر قوانين مكافحة الفساد عرض "أي شيء  ايمكن تعريف الفساد على أنه إساءة استخدام دور 

فساد، يعتبر مجرد النية في  ذي قيمة" أو الوعد به أو منحه أو التماسه أو تلقيه مقابل "ميزة غير الئقة". في بعض قوانين مكافحة ال

االنخراط في الفساد جريمة. يشمل الفساد مجموعة واسعة من السلوكيات غير النزيهة، بدًءا من المدفوعات الصغيرة لتسهيل المعامالت  

 الروتينية إلى تأمين العقود العامة الكبيرة عن طريق االحتيال. 

ن الواليات القضائية والصناعات، يشارك الموظفون في مجموعة من المعامالت  تقوم بأعمال تجارية في العديد م WSPبالنظر إلى أن  

شكل  التي قد تشكل مخاطر فساد أعلى. يتضمن ذلك العطاءات التنافسية للعقود الحكومية والتجارية في البلدان أو األقاليم أو المناطق التي ت 

"( وحيث قد يُنظر إلى الرشاوى والمبالغ الجانبية  بلد شديد الخطورة  مخاطر عالية من األخالق أو االمتثال أو الصحة أو السالمة )" 

 ومدفوعات التسهيالت كجزء من الممارسات التجارية العادية. 

جميع أشكال الفساد. يتم وصف األشكال الشائعة للفساد أدناه بمزيد من التفصيل. يمكن للموظفين طلب المشورة من الفريق    WSPيحظر  

 أو ممثل األخالقيات واالمتثال إذا كان هناك شك بشأن شيء ما يمكن اعتباره فساًدا أو سلوًكا محظوًرا.  القانوني اإلقليمي
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 الرشوة 

تنطوي الرشوة على تبادل أي شيء ذي قيمة لتأمين ميزة تجارية غير مستحقة. يغطي مصطلح "أي شيء ذي قيمة" النقد وأي شيء يمكن  

الرحالت الفاخرة أو الهدايا أو دفع نفقات التعليم أو المعيشة أو التبرعات أو أعمال تحسين المنزل أو  أن يكون له قيمة للمتلقي، مثل 

 االستثمارات. حتى الوعد بتقديم شيء ما في المستقبل مقابل ميزة تجارية غير مستحقة يشكل رشوة. 

ولكنها دائًما ما تشمل طرفين أساسيين على األقل: الشخص الذي يدفع  يمكن أن تشمل الرشوة العديد من األطراف المختلفة في المعاملة، 

الرشوة )جانب العرض( والشخص الذي يستلمها )جانب الطلب(. كالهما يثير قضايا أخالقية وقانونية خطيرة وينطوي على خيانة األمانة  

 والواجب من قبل الطرفين. 

ممثل االمتثال   واطلب المشورة من   سياسة الهدايا والترفيه والضيافة  شر  إذا كنت في شك بشأن شيء ما يمكن اعتباره رشوة، فاست 

 . واألخالقيات المحلي  

 العموالت 

ا من أتعابهم لألفراد الذين يمنحونهم العقد أو بعض المزايا التجارية  تنشأ العموالت عندما يدفع الموردون أو مقدمو الخدمات جزءً 

 األخرى. قد يكون دفع العموالت للفوز بالمزايدة أحد أكثر أشكال الرشوة شيوًعا. 

ت  يحظر قانون مكافحة الفساد صراحة العموالت. وبالمثل، تخضع الرشاوى أيًضا للتشريعات المتعلقة بمكافحة االحتيال والتشريعا 

 األخرى ذات الصلة، حيث إن المدفوعات والفواتير تنطوي دائًما على تحريفات مالية وتحريفات. 

 مصاريف تسهيالت 

مدفوعات التسهيل )تسمى غالبًا "األموال السريعة" أو "مدفوعات التسليك"( هي مدفوعات صغيرة للحكومة أو المسؤولين العموميين 

نية التي يحق للدافع الحصول عليها بالفعل. على عكس الرشوة، ال تؤدي مدفوعات التسهيالت  بهدف تسريع المعامالت الحكومية الروتي 

إلى تلقي مزايا غير مستحقة؛ بدالً من ذلك، تساهم ببساطة في تسريع المعاملة أو تسهيلها. ومن األمثلة على ذلك المدفوعات لتسريع  

 أمين توصيالت الكهرباء. عمليات التخليص الجمركي والرسوم اإلضافية للمسؤولين لت 

مدفوعات التيسير. تعتبر مدفوعات التيسير غير قانونية في معظم البلدان، وغالبًا ما يؤدي االستعداد لتقديمها إلى مطالبات   WSPتحظر  

 بدفعات أكبر وأكثر أهمية. 

 وشركاء العمل العمالء 

طرف ثالث في القطاع الخاص يمكن أن يتسبب في خرقهم    يجب أال يعرض الموظفون أبًدا أي شيء لمسؤول حكومي أو مسؤول عام أو

للواجب الموكول إليهم بمنظمتهم، سواء كانت عامة أو خاصة. هذا صحيح بشكل خاص خالل العطاءات التنافسية أو مفاوضات العقد،  

 حيث يمكن حتى تفسير الهدايا المتواضعة على أنها رشوة في سياقات معينة.

خي الحذر بشكل خاص عند التعامل مع المسؤولين الحكوميين أو العموميين، بما في ذلك المسؤولون  باإلضافة إلى ذلك، يجب تو

ون  السابقون، أو عند التعامل مع العائلة المباشرة والمقربين من المسؤولين الحكوميين والعامين )غالبًا ما يطلق عليهم "األشخاص المكشوف

كل خاص في هذا المجال. على الرغم من أنه قد تكون هناك مناسبات تكون فيها مثل هذه  سياسيًا"(. قوانين مكافحة الفساد صارمة بش

وموظفيها لخطر الفساد.   WSPالمشاركات مناسبة ومبررة، إال أن إشراك األشخاص المكشوفون سياسياً قد يؤدي إلى ظروف تعرض 

يمكن تجنب المزالق  بغض النظر عن جهة عملهم الحالية. و وينبغي التزام نفس مستوى الحذر عند التعامل مع المرشحين ألي منصب عام

 . سياسة العمل مع األطراف الثالثة  و    سياسة الهدايا والترفيه والضيافة  من خالل ممارسة الحكم الحصيف واتباع 

https://intranet.wspgroup.com/en-GB/Group-Root/Group/Policies/Ethics-Compliance/Team/
https://intranet.wspgroup.com/en-GB/Group-Root/Group/Policies/Ethics-Compliance/Team/
https://intranet.wspgroup.com/en-GB/Group-Root/Group/Policies/Ethics-Compliance/Team/
https://intranet.wspgroup.com/en-GB/Group-Root/Group/Policies/Ethics-Compliance/Team/
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 شركاء العمل الفساد غير المباشر من خالل  

مباشر عندما يتورط فيها طرف ثالث يعمل كوسيط بين طالب الرشوة أو الرشوة  يمكن أيًضا تقديم الرشوة والعموالت بشكل غير 

 والشخص الذي يعطيها. 

على الرغم من أن الرشوة غالبًا ما تحدث بمعرفة كاملة من جميع األطراف ذات الصلة، إال أنها يمكن أن تحدث عندما يظل واحد أو   

ما يتعلق األمر بطرف ثالث. المعامالت غير المباشرة هي إلى حد بعيد الطريقة  أكثر من المشاركين غير مدركين تماًما، ال سيما عند

 األكثر شيوًعا لحدوث الرشوة والعموالت. 

  اف الثالثة لسياسة العمل مع األطر للتدقيق المناسب، وفقًا  يخضعون  WSPمع شركاء العمل المتعاملين يجب على الموظفين التأكد من أن   

 .شركاء العمل قواعد سلوك   WSPوسياسات  WSP، وفهم سياسات  سياسة االمتثال للبلدان عالية الخطورة والعقوبات   و 

 تجنب الفساد

 اعتماد نهج عدم التسامح 

والعموالت ومدفوعات التسهيالت. لتجنب  يجب على كل موظف تبني سياسة عدم التسامح تجاه جميع أشكال الفساد، بما في ذلك الرشوة 

 الفساد، يجب على الموظفين القيام بالتالي:

 ال تعرض أبًدا أو تدفع أو تطلب أو تقبل رشاوى أو عموالت، حتى إذا طلب ذلك أحد كبار المديرين. —

 ال تتورط أبًدا في أي نشاط احتيالي أو غير نزيه. —

 ال تأذن مطلقًا بأي أنشطة أو سلوكيات فاسدة. —

 . WSPنيابةً عن  شركاء العمل الذين يعملونال تغض الطرف أبًدا عن السلوك الفاسد المحتمل من قبل المرؤوسين أو   —

 ال تخفي أبًدا أي نشاط فاسد أو يحتمل أن يكون فاسًدا. —

ر قانونية وصياغة مطالبات احتيالية وتزوير األدلة وتقديم أدلة كاذبة في  ال تنخرط أبًدا في أنشطة يمكن أن تسهل الفساد، بما في ذلك صياغة اتفاقيات غي —
 اإلجراءات القانونية 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة عند مواجهة الفساد 

 إذا ُطلب من الموظف دفع رشوة، أو سداد مدفوعات التسهيل، أو االنخراط في نظام الرشوة، يمكن للموظفين اتخاذ اإلجراءات التالية: 

 بأدب تنفيذ الطلب. في هذه الظروف، تعامل مع الشخص الذي يطلب الرشوة بلطف. ارفض —

 تخضع لقوانين صارمة لمكافحة الفساد.  WSPالخاصة بعدم التسامح وأن  WSPإذا استمر الشخص الذي يطلب الرشوة في طلبه، فأبلغه بسياسة  —

 اطلب تقديم أي مطالبات رشوة كتابيًا.  —

 للحدث وقم بتضمين الشهود إن أمكن.قم بعمل سجل مفصل  —

 قسم األخالقيات واالمتثال اإلقليمي. أبلغ عن الحادث فوًرا إلى ممثل  —

التجاري متورط في سلوك يحتمل أن يكون فاسًدا، فيجب على الموظفين توثيق   WSPإذا اشتبه أحد الموظفين في أن زمياًل أو أحد شركاء 

ل األخالقيات واالمتثال اإلقليمي، الذي سيساعد في تحديد ما إذا كان يلزم إجراء مزيد من التحقيقات  القلق والتشاور على الفور مع ممث 

 . WSPوالتدابير االحترازية. بدالً من ذلك، يمكن للموظفين أيًضا اإلبالغ عن الموقف من خالل الخط الساخن لسلوكيات العمل في 

 استثناء: خطر على الحياة أو الحرية

. يمكن دعم المطالب المتعلقة  خالل آداء مهام عملهم ن اتخاذ كل االحتياطات، قد ال يزال الموظفون يواجهون مواقف صعبةعلى الرغم م

من خالل شكل من أشكال االبتزاز، بما في ذلك التهديد  -سواء كانت رشاوى أو رشاوى أو مدفوعات تسهيالت أو غير ذلك    -بالفساد 

 . صي. من األمثلة على ذلك طلب الدفع لتأمين دخول طارئ إلى المستشفى األذى الشخالحبس أو بالعنف أو 
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تقليل أي خطر على الحياة أو  مع  WSPفي مثل هذه الظروف، يجب على الموظفين استخدام أفضل أحكامهم لاللتزام بمعايير أعمال 

  ممثل إلى ببالغ التقدم  الموظف على وينبغي ،باإلجبار ابتزازهم تم أن بعد ببالغات قدمونيت  الذين الموظفين WSPدعم ت  سوف  الحرية. 

 .  بعناية المدفوعات  جميع عنهوتسجيل  الخطر  زوال فور  له  التابع اإلقليمي القانوني الفريق  أو  واألهالقيات  االمتثال

 عدم االمتثال

نيابة   شركاء العمل الذين يعملوننهج عدم التسامح مطلقًا مع جميع أشكال الممارسات الفاسدة التي يرتكبها الموظفون أو  WSPتفرض 

ة إلى انتهاك المدونة، وستنطبق عواقب تصل إلى وتشمل إنهاء التوظيف. باإلضافة إلى ذلك،  عنها. سيؤدي االنخراط في ممارسات فاسد

والموظفين المعنيين، بما في ذلك احتمال السجن   WSPيمكن أن يكون النتهاك قوانين مكافحة الفساد عواقب وخيمة على كل من 

 من المزايدة على المشاريع العامة.  WSPوالغرامات المالية والعقوبات، فضالً عن حرمان  

 السياسات واإلجراءات ذات الصلة

 سياسات وإجراءات ذات صلة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:  WSP، لدى في هذه السياسةباإلضافة إلى المعلومات الواردة 

 القواعد السلوكية  −
 البلدان عالية الخطورة وسياسة االمتثال للعقوبات  −
 دايا والترفيه والضيافة سياسة اله −
 سياسة العمل مع األطراف الثالثة  −
 شركاء العمل قواعد سلوك   −

 إلى أين تتجه للحصول على المساعدة

يمكن للموظف طلب المشورة من الفريق القانوني اإلقليمي أو ممثل األخالقيات واالمتثال إذا كان في شك بشأن ما إذا كان يمكن النظر  

أو اعتباره فساًدا. إذا كان لديك شك بشأن أي جانب من جوانب هذه السياسة، فيجوز للموظفين االتصال بـ   إلى إجراء ما

ethics@wsp.com   الممثل اإلقليمي لألخالقيات واالمتثال أو التواصل مباشرة مع  . 

 اإلبالغ عن االنتهاكات المشتبه بها 

من شركاء العمل الذين تتعامل معهم  أو موظفيها أو أي    WSPيجب اإلبالغ على الفور عن المعلومات المتعلقة بعدم االمتثال المحتمل لهذه السياسة من قبل   

WSP  أو مكتب    ممثل األخالقيات واالمتثال اإلقليمي   أو يتوقع إجراء األعمال معه.    يمكن للموظفين اإلبالغ عن سوء سلوك مشتبه به إلى مديرهم، أو

   غ عن سوء السلوك المشتبه به بشكل سري ومجهول من خالل باإلضافة إلى ذلك، يمكن اإلبال  ethics@wsp.com .على  WSPاألخالقيات واالمتثال في  

 .، وفقًا لما يسمح به القانون المعمول بهWSPالتابع لـ     الخط الساخن للسلوك المهني 

اإلبالغ والتحري   ، أو سياسةWSPللمزيد من المعلومات حول اإلبالغ عن سوء سلوك مشتبه به، يرجى الرجوع إلى قواعد السلوك الوظيفي الخاصة بـ    

 . WSP  لـ    اإللكتروني موقعالو الداخلية  الشبكة أو
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Previous versions of Policy existed before 2015 
V1: GECC adopted “Understanding Bribery Issues Policy” (March 2015) 
V2: GECC approved a revised “Anti-Corruption Policy) (February 2017) 
V3: GECC (March 2019) 
V4: GECC (May 2020) 
V5: GECC (May 11, 2021) 


