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 سياسة الهدايا والترفيه والضيافة

ِقَرت السياسة في مارس 
ُ
 .2020ومايو  2019 سومار  2017في فبراير وروِجَعت  2015أ

 

 مقدمةال

"( وتسري على كافة الشركةتخص شركة دابليو إس بي جلوبال وشركاتها التابعة )املشار إليهم مجتمعين " ،"(السياسةسياسة الهدايا والترفيه والضيافة )"

  بواواملسئولين ونذي والرئيس التنفي الشركةاستثناء بما في ذلك رئيس  دون  الشركةموظفي 
ُ
 يننيَ عَ الرئيس واملديرين ومديري اإلدارات وجميع طاقم العمل امل

 "(.املوظفينم مجتمعين "ة )املشار إليهوأعضاء مجلس اإلدار  وشركاتها التابعة الشركةلدى 

 املشمولة بها.  األساسية "( وسياساتهااملدونة)" قواعد السلوكمدونة  يجب قراءة هذه الوثيقة جنًبا إلى جنب مع

 املدونة. جميع االصطالحات في هذه السياسة لها نفس املعنى الوارد في

 

 الهدايا والترفيه والضيافة

 الشركةسياسة 

ال  إال أنه، قائها.تدرك الشركة قيمة تقديم الهدايا البسيطة والترفيه والضيافة وقبولها من الغير؛ إذ تساهم في تطوير عالقات العمل الجيدة وتحافظ علي ب

 املزية هذه تعامل معها، إذا كان يمكن أن تؤثري شخص أو شركةمن  مباشرمباشر أو غير  على نحو  سواء  يها أو تقديمها أو تلقيهاالحث عليجوز للموظفين 

وعلى املوظفين توخي الحذر  .ئقغير ال  إبداء تصرفأو عن طريق  بغرض رد املنفعة،املتلقي من خالل إنشاء التزام غير متناسب  قراراتعلى  دون وجه حق

لزم أي من الطرفين بالتزام ما أو يغلب عليها ذلك،  املتوقع مقابلوتقييم 
ُ
عندئذ توجد مشكلة. فلو كانت الهدية فتقديم هدايا أو ترفيه أو ضيافة، فإن كانت ت

 الهدية أو الترفيه أو الضيافة، وإنما تصير رشوة.لصالح الشركة، لم تعد من قبيل أو الترفيه أو الضيافة بغية التأثير على قرار عمل 

ومية والقطاعات تطبق مبادئ النزاهة املعمول بها في الشركة في شأن مجامالت العمل املتبادلة على نفس القدر من املساواة مع نظرائها في القطاعات الحك. 

 ، يطلبون املشورة من كبار املديرين أو ممثلساورهم الشك، وإذا وجه  صحيحيقوم املوظفون بإصدار حكمهم على من املتوقع أن الخاصة على حد سواء.  و 

 .االمتثال اإلقليميو  األخالقيات

 

 أنواع الهدايا والترفيه والضيافة

 :. تغطي هذه السياسة األنواع التالية من مجامالت العمل املتبادلة مع أطراف خارجية

  .بما في ذلك الهدايا الشخصية ،كانت أو غير مالية، مالية الهداياأي نوع من  –الهدايا  - 

  .االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية لفاعلياتحضور ا -الترفيه  -

  .مصروفات الوجبات واملشروبات واإلقامة والسفر -الضيافة -
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من املعلومات عن الرشوة ومكافحة الفساد، يمكن للموظفين تشمل قوانين مكافحة الفساد العطايا أو الهدايا من السلع أو الخدمات وكذلك النقود. ملزيد 

 .الرجوع إلى سياسة الشركة بشأن مكافحة الفساد

 

 االعتبارات اإلقليمية

مية الخاصة يضمن املوظفون دائًما إملامهم بالقواعد التي تنطبق في البلد الذي يعملون فيه. يتم تضمين هذه القواعد بشكل خاص في اإلرشادات اإلقلي

 بالهدايا والترفيه والضيافة.

 للهدايا أو الترفيه أو الضيافة لقيمة اإلجمالية املقبولةوا القيمة النقدية املحددة كما تحدد اإلرشادات اإلقليمية الخاصة بالهدايا والترفيه والضيافة 

املديرين  ار كب أحد من . ويمكن طلب اإلرشادات اإلقليمية الخاصة بالهدايا والترفيه والضيافة شهرا. 12املتبادلة مع ذات الشخص خالل مدة قدرها   البسيطة

حدود القيمة اإلقليمية  يجوز للموظفين قبول أو تقديم الهدايا أو الترفيه أو الضيافة التي تتجاوز ال و االمتثال اإلقليمي. و  قياتاألخال ممثل من أو يناملحلي

  االلتزام بشروط املوافقة والتسجيل. دون  املحددة لها

 الغير تبادل الهدايا مع سياسات

مع الغير، كأحد عمالء الشركة، يخضع لسياسات أكثر تقييدا من تلك املطبقة داخل نطاق الشركة، فإن كان لديك  والترفيه والضيافة قد يكون تبادل الهدايا

مع ممثل األخالقيات واالمتثال اإلقليمي أي أسئلة في هذا الخصوص  أو كنت تتعامل مع الغير خاصة في إطار سياسات معقدة، يرجى التواصل مع مديرك أو 

  لتوضيح والتوجيه.التابع له من أجل ا

 ملوظفين العموميين اعتبارات خاصة با

. وتعني القوانين يدخل ضمن مسمى املوظفين العموميين ممثلو الحكومة وموظفو الخدمة املدنية وموظفو الهيئات اململوكة للدولة أو الخاضعة لرقابتها

أنفسهم  املوظفون العموميون  قد يكون الصارمة ملكافحة الفساد على وجه الخصوص، أنه يلزم توخي مزيد من الحذر عند التعامل مع املوظفين العموميين. 

لقهوة أو خاضعين ملبادئ توجيهية مشددة خاصة يجب احترامها. على سبيل املثال، في بعض البلدان، ال ُيسمح للمسؤولين الحكوميين بقبول فنجان من ا

 وجبة خفيفة من نظيره في شركة تجارية. 
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 تقييم قبول الهدايا

 التحقق من أضواء إشارة المرور

 ال ُيقبل، قد يفكر املوظفون في االستعانة بأضواء إشارة املرور التي تتكون من ثالثة ألوان.  عند تقييم ما ُيقبل أو

 

 غير مقبول         

قبل األمثلة التالية على األطالق:
ُ
 ال ت

 أي ش يء غير قانوني. -

 نقًدا، بغض النظر عن قيمتها؛النقود أو ما في حكمها كقسائم الهدايا أو األسهم أو األصناف األخرى التي يمكن استردادها  -

 أي ش يء مبالغ فيه أو ال يتناسب مع املناسبة. -

 أي ش يء قد يؤثر في قرار عمل املتلقي أو يغلب عليه ذلك. -

 (  الخدمات الجنسية، والفعاليات في النوادي ذات الطابع الجنس يأي ش يء يتعارض مع مباديء الشركة واملمارسات التجارية األخالقية )مثل  -

 ، على سبيل املثال ترسية عقد؛لصالح الشركةمعروض على شخص على وشك اتخاذ قرار تجاري  أي ش يء -

 على املستويين املحلي والدولين على حد سواء. إذا تم اإلبالغ عنه علًنا؛ من شأنه أن يضر بسمعة الشركة أي ش يء -

متلقي الهدية، بما في ذلك املسؤولين الحكوميين الذين يخضعون في العديد من البلدان للوائح  السارية على واملعايير قواعدالأي ش يء يتعارض مع  -

 تنظيمية صارمة بشكل خاص )انظر أعاله بشأن املسؤولين الحكوميين والعموميين(؛

 صلة؛دير املباشر أو أي أطراف أخرى ذات عن املالزمالء اآلخرين أو  عن إخفاء أمرها يجبمنفعة   أي هدية أو  -

 حتاج إلى دراسة خاصةت

 .ويجب أن ُيصرح بهاقد تكون األمثلة التالية مقبولة ولكنها تتطلب عناية خاصة 

 ؛واإلقامة السكنو  الغير، وتشمل تذاكر السفر مصاريف سفر 

  ؛التي تقيمها الشركةالضيافة فعاليات إدراج شركاء في 

  مثل نهائيات كأس العالم؛التكلفةرياضية باهظة الثقافية أو الناسبات املدعوات حضور ، 

 وحفالت الزفاف. اإلنجابهدايا في املناسبات الخاصة مثل ال 

عرضفي الحاالت التي و
ُ
 من  الهدايا والترفيه والضيافة فيها ت

ً
التزام أو عندما يكون التبادل )أو يبدو أنه( محاولة للتأثير على قرار تجاري فال ينبغي ألي  طرفيهاأيا

 .اأو قبوله اتقديمه
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 بشكل طبيعي ةمقبول

 ما 
ً
قبل األمثلة التاليةعادة

ُ
 عند منحها ألطراف خارجية خاصة: ت

 هذه الهدايا ميزة ثقافية مشتركة وتكون قيمة الهدية املتواضعة ضمن الحدود املالية للشركة؛مثل الهدايا املوسمية املميزة حيث تكون  -

 تندرج ضمن الحدود املالية للشركة؛والتي عرضية مع شريك تجاري التواضعة املوجبات ال -

 الهدايا الترويجية للشركات الصغيرة، على سبيل املثال األقالم التي تحمل شعار الشركة واملواد املماثلة؛ -

  عرض ي في األحداث الرياضية أو الثقافية العادية مثل العروض املسرحية أو الحفالت املوسيقيةالحضور ال -

 التفكير في المستقبل

 دون وجه حق حتى إذا كانت الهدية 
ً
منخفضة القيمة. القيمة ليست هي االعتبار الوحيدفيجب على املوظفين أيًضا مراعاة تجنب أي ش يء يمكن اعتباره تأثيرا

 ي. فمن غير املقبول االستمرار في تقديم الهدايا أو الترفيهعالوة على ذلك، يراعي املوظفون عدد املرات والقيمة التراكمية لعمليات تبادل الهدايا مع نفس املتلق

 لنفس املستلم أو تلقي الهدايا املتكررة من نفس الجهة املانحة، حتى لو كانت كل هدية فردية ذات قيمة منخفضة. أو الضيافة

 التي يعملون فيها.يجب على املوظفين التفكير في أنماط السلوك الثقافي والتجاري التي تنطبق في البلدان 

تزويدهم بنسخة من و  الشركةسياسات ب  مقدمي عطاءات األعمال، ن يبما في ذلك املقاول ،شركاء العمل فهم وعلميجب على املوظفين التأكد من  وباملثل،

  . الثالثالطرف مع  الشركةسياسة عمل  قواعد سلوك الطرف الثالث والوثائق األخرى ذات الصلة على النحو املنصوص عليه في

 

  تحديد عالمات الخطر
 تشمل عالمات التحذير ما يلي:

ألن هذه هي الطريقة التي تتم بها األمور في البلد الذي يعملون فيه. وقد ال تكون   هاأو قبول هدايا أو ترفيه أو ضيافة عندما يتعرض املوظف لضغوط لتقديم -

 همأن يقدم املقاولون "هدايا شكر" ملوظفي املكاتب الذين يقومون بتكليف في بعض البلدان الشائع على سبيل املثال، منفاملمارسة املحلية مقبولة دوليا. 

 .هذه املمارسات الشركة ال تقبلو . الخدماتب

 قد يجعله ينظر إلى الشركة بشكل أكثر إيجابية. إلى أي صنيع معينمسؤول أو شريك تجاري  عندما ُيلمح -

 اإلقليمي. االمتثال و  األخالقيات في حالة الشك، يمكن طلب املشورة من كبار املديرين أو ممثلويجب أال ينتظر املوظفون حدوث املشاكل. و 

 والموافقة التسجيلعملية 
اإلرشادات اإلقليمية الخاصة بالهدايا والترفيه والضيافة  الهدايا والترفيه والضيافة التي تتجاوز قيمتها الحد الذي حددته عناصر جميعاملوافقة على  يجب 

 وينبغي، عالوة على ذلك، في املوافقة والتسجيل أن يتبعا القواعد التالية:. الشركةفي سجل الهدايا والترفيه والضيافة ب  وتسجيلها

 املراجع لطلبات النفقات على درجة وظيفية أعلى من املوظف مقدم الطلب.  يجب أن يكون املدير املعتمد لتبادل مجامالت العمل  أو -
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عن دفع أي تكاليف فعلية )كالدفع هدايا أو ترفيه أو ضيافة، يكون املوظف األعلى درجة وظيفية بين الحضور مسؤوال  WSPعند تقديم شركة  -

 والتسجيل لإلرشادات اإلقليمية الخاصة بالهدايا والترفيه والضيافة.باستخدام بطاقة االئتمان(، وكذا يكون مسؤوال عن مطابقة املوافقة 

موافقة قبولها وتسجيلها بما يتفق مع هدايا أو ترفيه أو ضيافة، يكون املوظف املتلقي لها هو املسؤول عن الحصول على WSPعند قبول شركة  -

  رك فيها الحقا مع زمالئه. اإلرشادات اإلقليمية الخاصة بالهدايا والترفيه والضيافة، حتى وإن تشا

 في الشركة وفريق التدقيق الداخلي. االمتثال  األخالقيات فريق يخضع السجل للمراجعة الدورية من و  

 .الشركةنترانت الخاص باإل يمكن الوصول إلى سجل الهدايا والترفيه والضيافة من خالل موقع و 

طلب للاملقدم أقدمية أكبر من املوظف ذوي مراجعة مطالبات النفقات ب القائمين العمل أو مجامالت تعلى تبادال  املانحين للموافقةملديرين ايجب أن يكون 

 أو املطالبة.

 الشائعةالمعضالت 
 ..." ها"ولكن سيكون من غير المهذب رفض

وال يرغبون في  الشركة املحدد من املالي الحدالتي تتجاوز  أو الترفيه أو الضيافة قد يواجه املوظفون مواقف يشعرون فيها بالضغط االجتماعي لقبول الهدية

الرفض املهذب  ُيتفهم العملية قداملمارسة  وفي سياق. وتحكيم عقلهم ارتجاليفي مثل هذه الحالة، يتعين على املوظفين اتخاذ قرار واإلساءة إلى املتبرع. 

 .الشركةالخاصة بإلى سياسة الهدايا والترفيه والضيافة  املصحوب باإلشارة

في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال  املباشر إلى مديره املحلي هذه املنفعةاإلبالغ عن الهدية أو  في أي حالفيجب عليه  بالقبول،إذا شعر املوظف بأنه ملزم و 

 ها للجمعيات الخيرية.مهذبة أو تقديم مصحوبة بمالحظة ردهاتشمل الخيارات املحتملة قبول الهدية أو و يتجاوز يوم العمل التالي. 

 موسمية ..." هدية في قبول"بالتأكيد ال توجد مشكلة 
 ماثلة على تقديم الهدايا املوسمية، على سبيل املثال في عيد امليالد أو في بعض الثقافات خالل فترة العام الجديد.املعضالت امليمكن أن تنطبق 

املوسمية  الفتراتي ش يء غير مناسب خالل هذه أل  هميحتاج املوظفون إلى ضمان عدم تقديمهم أو قبول وباملثل،على مدار السنة. الشركة تطبق سياسات 

 ووضع االستراتيجيات وفًقا لذلك.

خيرية أو تقديمها للجمعيات ال قد تكون إحدى الطرق املتبعة في التعامل هيموسمية،  أو ترفيه أو ضيافة في تقديم هدايا الغيروفي الحاالت التي يرغب فيها 

 شفاف.مشاركتها في إحدى حفالت الشركة. وأهم اعتبار يجب مراعاته هو أنه ال ينبغي اعتبار أي ش يء كمحاولة للتأثير على فرد معين وأن كل ش يء 

 

 "لكنه صديق شخصي لي!"
 في هذه الحالةقد يتبين أن شريك العمل صديق شخص ي أو قد يصبح صديق نتيجة لعالقة مهنية طويلة.  الحاالت،في بعض 

ً
ال و . وتنطبق نفس املبادئ أيضا

في حالة ما إذا كانت العالقة الشخصية تستلزم التبادل املتكرر وشخص غريب تماًما.  إلىيجوز للموظفين تقديم أو قبول الهدية التي تكون غير مقبولة من أو 

يمكن الوصول إلى سجل و كتضارب محتمل في املصالح.  الشركةاملصالح ب للهدايا ذات الطابع الشخص ي، فينبغي تسجيل العالقة املذكورة في سجل تضارب

 .الشركةاإلنترانت الخاص بتضارب املصالح من خالل موقع 

  إلى أين أتوجه لطلب المساعدة؟

أو التواصل مباشرة  مع ممثل األخالقيات واالمتثال اإلقليمي،   ethics@wsp.comهذه املدونة  التواصل عبر  جوانبيجوز للموظفين إذا التبس عليهم أي من 

 ويمكن الحصول على بيانات االتصال به على موقع الشبكة الداخلية للشركة.

mailto:ethics@wsp.com
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  المشبوهةنتهاكات اإلبالغ عن اإل
التعامل أو تتوقع  الشركةيها أو أي طرف ثالث تتعامل معه املحتمل للمؤسسة أو موظف عدم االمتثال يجب على املوظفين الذين لديهم معلومات حول سلوك

 .القواعداإلبالغ عن املوقف وفًقا للتعليمات املنصوص عليها في  معه

  الخط الساخن لإلبالغ عن اإلنتهاكات
 نتهاك مشتبه به لهذهإوالتي يوفرها مزود خدمة مستقل لإلبالغ عن أي  الشركةالخاصة باإلنتهاكات يمكن للموظفين استخدام خدمة اإلبالغ السرية عن 

، بما في ذلك أرقام الهواتف املجانية وعنوان البريد اإللكتروني الشركةالخاصة باإلنتهاكات . وتتوفر معلومات خدمة اإلبالغ عن  املدونة أو لسياساتها األساسية.

 .على شبكة اإلنترنت واإلنترانت الشركةعلى موقع  السري في القواعد وكذلك في الصفحات املخصصة

  


