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سياسة العمل مع الغ

ذه السياسة  مارس  اير ، و ٢٠١٥اعُتمدت  ٢٠٢٠ومايو  ٢٠١٩ومارس  ٢٠١٧خضعت للمراجعة  ف

ُمقدمة

عدت سياسة العمل مع الغ
ُ
ال ي إس دابليو ("السياسة")، تخص شركة أ ا جلو ا عة وشر م(املشار  التا ن إل سري ع املؤسسة" مجتمع ") و

ن ومديري اإلدارات وجميع  املؤسسةافة موظفي  س واملدير ن ونواب الرئ س التنفيذي واملسئول س املؤسسة والرئ ناء بما  ذلك رئ دون است

َعَين
ُ
ا املؤسسةلدى  نطاقم العمل امل ا عة وشر ن وأعضاءالتا م مجتمع ن"). مجلس اإلدارة (املشار إل "املوظف

ذه السياسة  اء العملُتوفر  شاء العالقات مع شر ") اإلرشادات ذات الصلة بإ م أيًضا بـ "الغ شار إل  عن إدارة  (ُو
ً

ا، فضال مخاطر ومراقب

. نعقدة مع الغ
ُ
الرشوة والفساد ذات الصلة باألعمال امل

ا العامة األساسية. ذه الوثيقة جنبا إ جنب مع مدونة قواعد السلوك (املدونة) وسياسا ا السياسة ذه  االصطالحات جميعيجب قراءة   ل

.القواعدمدونة  الوارد املع نفس

العمل مع الغیر

المؤسسةلتزام ا

ةإتو السياسة  ا ام الشركة بمراعاة ال ن  ل شطة األعمال، عالوة ع االمتثال بنصوص وروح القوان ا. وتو بجميع أ واللوائح املعمول 

امل مع مبادئنا. ل  ش اء باملبادئ األخالقية ال تتوافق  م الشر توقع أن يل
ُ
 مدونة قواعد السلوك بأنھ من امل

سامح الشركة مع أي و  انت ُمباشرة أو غ ُمباشرة تصرفات أو سلوكيات غ قانونية أو غال ت .أخالقية سواًء 

سس
ُ

ام وفًقا أل ذا االل دم 
ُ
ل عام من أضرار تتعلق بالسمعة أخالقية ونظًرا  ق ش ل  والشركة  ش ن  عرض املوظف انية   عن إلم

ً
فضال

م للمساءلة القانونية حال تورط  سلوكيات غ أخالقية أو غ قانونية عرض اء العمل  م نيابة عن الشركة.شر أثناء عمل

الغیر أطراف أنواع

اء األعمال أطراف تطلب الشركة من  شمل شر اصة، و ا ا م لتنفيذ األعمال تطبيق املبادئ األخالقية ال تتوافق مع مباد الغ ممن تتعاون مع

ن أو  م اء املسا كة أو الشر ع املش ددة املشار
ُ

داف ا دماتاأل ن من الباطن  أو ُمقدمي ا شار ن أو االس شار ن أو االس ع أو املوردين أو البا

ات الراعية) و  ن أو ا ص أخر يتصرف نيابة عن الشركة (مثل الوكالء أو املمثل ن من الباطن أو أي  ن أو املقاول م أو غ أو املقاول موظف

م. عملون نيابة ع اص الذين  ذلك من األ

عض يجوز أن  شأ  ناًدا إ نوع وموقع الغ الذي ُتنفذ معھ الشركة األعمال.ت اصة اس الشركة  سياسة تحدد ، ذلك إ باإلضافة االعتبارات ا

اطر مرتفعة البلدان شأن يطة االعتبارات ا ة مراجعةمن  املطلوب ستوى املب ا تواجھ  منطقة أو إقليم أو  بلد شروعم م ُوجد الغ نزا

اتخاطر فرض م ة عقو .موالاأل  لغس أو فسادال مخاطر أو كب
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إجراء العنایة الالزمة

رص الالزم." و "ثق ولكن توخ ا اء العمل  تبع عند التعامل مع شر
ُ
مبدأنا الرئ امل

سمح إجراءا ق و ة عن طر ا ا بالعمل ب ام عة ال قامة ت العناية الالزمة للشركة بمتا
ُ
ات امل ماية الالزمة ضد مخاطر الشرا اتخاذ إجراءات ا

دد السمعة   ُ اطر ال د من ا ذه اإلجراءات أيًضا با سمح  عملون وفًقا للمبادئ األخالقية، كما  اص الذين ال  ات واأل اطر مع الشر وا

شأ  ات الدولية عنالقانونية ال ت عات العقو افحة الفساد،  و شر افحة غسل األموال، والرق املعاصر م ق وم التحقيق  املواقف عن طر

ن.األخالقية ا تمل
ُ

اء األعمال ا الية واملاضية لشر

اطر ذات الصلة  وجھ عام، ُيمكن أن تتحقق إدارة ا ، و(ثانًيا) و اطر ذات الصلة بالغ ) تقييم ا
ً

ق (أوال بالعالقات والتعامالت مع الغ عن طر

ا)
ً
اصة بالشركة، و(ثالث اصة بالشركة. إلزام الغ بمعاي األعمال ا مراقبة امتثال الغ ملعاي األعمال ا

الغیرأطراف تقییم 

جمع وتوثيق املعلومات 

ا حيث أنھ يوفر  ا عد التوثيق السليم أمًرا ضروًر ا قرارا ند إل س اصة بالشركة واالعتبارات ال  الدليل الالزم إلجراءات العناية الالزمة ا

ناًء عليھ،  ة. و ة التجار ا ة ومراجعات ال و يانات العناية الالزمة وعمليات التحقق من ال اطر واست افة التحقيقات وتقييمات ا يجب توثيق 

ستمرة 
ُ
ر املراقبة امل  وتقار

ُ
يح.امل ل  ش قدمة  سياق إجراء العناية الالزمة 

اطر إجراء تقييم ا

تمل ي
ُ

ك ا ان الشر مكن إذا  ة، ُو ا اطر من أجل تحديد املستوى املناسب ملراجعة ال تعامل للمرة األو مع الشركة، فيجب إكمال تقييم ا

ة  ا عتمد مستوى مراجعة ال وظ ع تقييم عواملأن  ل م اطر التالية: ش ا

اطر ذات الصلة بالدولة - اطر ذات الصلة بالدولة موقع تنفيذ املشروع وكذلك الدولة ا ا مقره ال : وتتضمن ا ا الغ أو يتمركز ف يتواجد 

ئة السياسة واال امة أيًضا الب . ومن العوامل ال ة للدولة.الرئ قتصادية والتجار

اطر ذات الصلة بامل - ة واملالية والتعاقديةا اطر التجار اطر املرتبطة بنوع العمل الذي ينفذه الغ  عامالت: وتتضمن مستوى ا ، إ جانب ا

 املشروع.

، عالوة ع  - ن الشركة والغ اطر ذات الصلة بنوع العالقة ب اطر ذات الصلة بالعالقة: وتتضمن ا ارتباطات الغ وسمعتھ.ا

ة مراجعة استكمال ا ال

اطر،  اطر الذي ُيحدد بدروه َد ُيَح وفًقا لنتائج تقييم ا ة.د ملف ا ا مستوى مراجعة ال

ة  العادة من أحد املراجعات التالية: ا تتألف مراجعات ال

نت ومراجعة أي ، وال ُيمكن أن تتضمن  األساسية راجعةامل - عة أو معلومات معروفة من جانب املوظف التحقق من املراجع والبحث ع اإلن شا

أو أي مما سبق.

تخصصة، وال ُيمكن أن تتضمن -
ُ
ما: املراجعة امل ما و ل ن أو  ن التالي البحث ع قاعدة بيانات و تدقيق معلومات الشركة املتوافرة أي من األمر

اطر أو االمتثال صممة  ا
ُ
ان الغ امل ات أو حظر ،مدر خصيصا للتحقق من ما إذا  ضادة وااجا ضمن قائمة عقو

ُ
داد الوسائط امل س
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ارجية،  - دمات ا ظر، تتألف من وال مراجعة مقدم ا ات وا الت العامة ومراجعة الوسائط املضادة، و  التحقق من قوائم العقو حث ال

ات املصدر حث تحر  .و

ا للنتائج
ً

العمل وفق

ة، يجوز للشركة  ا اطر ومراجعة ال ا.وفًقا لنتائج تقييم ا ع حة أو عدم متا ق
ُ
ة امل عة العالقة التجار اختيار متا

إلزام الغیر

ورة بمدونة الشركعقب استكمال عملية املراجعة واتخاذ القرار  اء األعمال باملبادئ واملعاي املذ م شر ، يجب أن يل ة والسياسات بمشاركة الغ

اصة بالشركة وال  صوص من خالل إخطار الغ بمدونة قواعد السلوك للغ ا نفذ ذلك ع وجھ ا تو موجًزا األساسية ذات الصلة. ُو

نظمة لتُ لقيم الشركة كما تنطبق ع الغ و 
ُ
ا.لسلوك األخال عند التعامل مع الشركة أو عند التعامل قدم مجموعة من املبادئ امل نيابة ع

ن الشركة عالوة ع ذلك،  ة ب ع الرس ع العالقات التجار طية ال ُتضفي الطا ماية التعاقدية باالتفاقيات ا ام ا ُيمكن أن ُتدرج أح

. والغ

مراقبة سلوكیات الغیر

اء األعمال نتُ  ل دوري إعادة تقييم و، إذا اقتضت الضرورة، تدقيق المتثال شر ش مفذ الشركة  (من  ملعاي الشركة، حيث ُيمكن أن يتغ وضع

ة) مع مرور الوقت. ا حيث ال

ل ثالث سنوات ع األقل يجب إعادة تقييم عالقات األعمال املستمرة ع أساس سنوي  اطر ومرة واحدة  للواليات للواليات القضائية مرتفعة ا

صوص القضائية األخرى. وعالوة ع ذلك، ي ، وع وجھ ا ن ع الغ ام ُمحددة تقت تمثيل الشركة، تقديم تصديقات تع ن بم لف
ُ
أولئك امل

افحة الف ن م ة من أجل التحقق من االمتثال لقوان ساد.دور

أتوجھ لطلب المساعدة؟إلى این 

وك فيما يتعلق بأي جانب من جوانب السياسة، ُير االتصال األخالقيات  ممثل أو التواصل مباشرة مع ethics@wsp.comع  إذا ساورتك الش

اصة بھ ع ،  واالمتثال اإلقلي نتوتتوافر معلومات التواصل ا اص بالشركة. موقع الشبكة الداخلية واإلن ا

بھا الُمشتبھ االنتھاكات عن اإلبالغ

ن الذين  تملة للشركةيجب ع املوظف
ُ

م معلومات ذات صلة بأي من السلوكيات غ املتوافقة وا اتتوافر لد أو الغ الذي تتعامل  ، أو ملوظف

ورة باملدونة. معھ الشركة أو ُيتوقع أن تتعامل معھ اإلبالغ عن األوضاع وفًقا للتعليمات املذ

خدمة اإلبالغ عن المخالفات

ن  ستقل
ُ
دمات امل ا أحد ُمقدمي ا اصة بالشركة وال ُيقدم ة ا الفات السر ن خدمة اإلبالغ عن ا ستخدم املوظف لإلبالغ عن أي يمكن أن 

الية، وتتوافر املعلومات ذات الصلة بخدمة اإلب اك ُمحتمل للسياسة ا انية ان واتف ا اصة بالشركة، بما  ذلك أرقام ال الفات ا الغ عن ا

صصة لذلك ع 
ُ

ي السري، باملدونة وكذلك ع الصفحات ا و يد اإللك اص بالشركة.مواقع الشبكة الداخلية واإلن وعنوان ال نت ا

mailto:ethics@wsp.com
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الخط الساخن إلدارة العمل

اك للمدونة أو باه  أي ان ن لإلبالغ عند االش دمات املستقل ة املقدمة من أحد مقدمي ا ن استخدام خدمة اإلبالغ السر  يمكن للموظف

ا ط الساخن إلدارة العمل، وكذا أرقام االتصال ا ا ع للسياسات األساسية. وتوجد معلومات حول ا نية متاحة  املدونة، إ جانب توافر

اصة بالشركة.   نت الداخلية ا ب وشبكة االن صصة ع مواقع الو الصفحات ا
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