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تعرض قائمة األسئلة الشائعة المتعلقة بأوضاع ال  
لفسادل  

 

 

  ."في إطار تنفيذ مدونة السلوك "لمكافحة الفساد واستغالل النفوذ (FAQ) تمت صياغة قائمة األسئلة الشائعة

 .حاالت التعرض للفساد واستغالل النفوذوتهدف هذه القائمة إلى توضيح 

ال يمكن أن توّضح قائمة األسئلة الشائعة هذه جميع الحاالت. فهي ليست قائمة شاملة بالحاالت التي يمكن مواجهتها فيما يتعلق 
بمديركم المباشر أو مدير  المتوقعة، يمكنكم االتصال اإلجابات كلأو استغالل النفوذ. وإذا لم تقدم لكم الئحة األسئلة الشائعة فساد بال

 .مواردكم البشرية المحلي

 

سليةالهدايا والت -أ   

 .تعتبر الهدايا والتسلية وسيلة لتعزيز العالقات الجيدة، ولكن يمكن اعتبارها وسيلة للتأثير على القرار لفائدة شركة أو شخص

  1الوضع رقم 

عملي الحفاظ على العالقات مع العديد من الموردين. إن مفاوضات نهاية العام على ليزي وتتطلب مني طبيعة  أعمل لحساب مجموعة مشترأنا  :سؤال

  األبواب، ومن المحتمل أن تتم دعوتي من قبل موردي: في أي شروط يمكنني قبول تلك الدعوات؟

  :يُسمح بالدعوات التي تخص المفاوضات التعاقدية ما دامت تستوفي الشروط التالية جواب:

  موّرد حاضرا أثناء الدعوة ،يجب أن يكون ال -

  يجب أال تكون الدعوة مفرطة أو غير عادية بطبيعتها ، -

  .يجب أال يؤثر مكان أو مبلغ الدعوة في عملية اتخاذ قراركم -

  2الوضع رقم 

نهاية كل سنة علبة شوكوالطة. هل يمكنني أنا مشتر. تعّود موردي على تقديم الهدايا لي في إطار عالقاتنا التجارية: وعلى سبيل المثال، أتلقى في  سؤال:

  قبول هذا النوع من الهدايا؟

يوزعها نعم، ولكن تحت شروط معينة. إذا لم تكن الهدية ترويجية، تصبح ملكا لشركة ليزي، ولذلك ينبغي تقديم الهدية إلى مديركم المباشر الذي س جواب:

 .يةعلى جميع المستخدمين أو يتبع القواعد التي تضعها المدير
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  3الوضع رقم 

الهدية المقدمة ساعة. هل يمكنني قبول هذا النوع من  كانتووفزت بالقرعة . ندوةلحضور ندوة تم خاللها تنظيم قرعة في نهاية ال امدعوكنت : سؤال

  الهدايا؟

التي  تعليماتشرح أن ذلك ال يتماشى مع الورفض الهدية  مقبولها. يجب عليك كمال يمكنو: ال، هذه الهدية ليست هدية ترويجية ذات قيمة معقولة، جواب

  .مها شركتكتضعو

  4الوضع رقم 

ليزي. ونود هذه السنة، إلقناع زبنائنا، تقديم المزيد من الهدايا الشخصية. إلى أي مدى يمكننا القيام  أنا مدير تجاري أعمل لحساب قسم بمجموعة سؤال:

  بذلك؟

سنة، وإذا تجاوز المبلغ هذا الحد، /أورو 1.000موقع هو  لكلوالسقف المسموح . باتلسياسة الهدايا/اله ةالداخلي مسطرةتباع الإ: من المستحسن جواب

  .العامة دارةاإلمن قبل للمصادقة عليه النفقات يجب تقديم حساب 

 
التجارية المعقولة، فينبغي أن تسألوا أنفسكم إذا كان من الصعب على أحدكم الحكم على ما إذا كانت الهدية أو الدعوة في حدود الممارسة � 

  :األسئلة التالية
  هل ترتبط الهدية أو الدعوة مباشرة بنشاطنا؟ - 
 هدية؟هل يمكن أن نقول، دون أي حرج، أننا تلقينا أو قّدمنا  - 
 هل سنشعر بأننا مضطرون لتقديم خدمات مقابل هذه الهدية؟ - 

 

  هباتالتبرعات/ال -ب 

  .أو التبرعات مقدمة لغرض محدد مثل البحث والتدريب ألغراض خيرية أو إنسانية باإلضافة إلى األغراض السياسية عادة ما تكون التبرعات

  1الوضع رقم 

ليزي: أشارك في المفاوضات المتعلقة بطلب عروض مع المنتخبين المحليين في إطار شراء أرض لبناء  أنا مدير المشتريات بقسم تابع لمجموعة سؤال:

يمكن لشركة ليزي التبرع لجمعية خيرية تساعد  رنسا. وفي الوقت نفسه، أخبرني أحد مساعدي أن أحد المنتخبين الذين يعرفهم سأله ما إذامصنع في ف

  الفقراء في المنطقة. هل يمكننا التبرع؟

  :: من الممكن تقديم هذا التبرع في الظروف التاليةجواب
إذا كان بإمكان شركة ليزي القيام بهذا التبرع صانع القرار الختيار الشركة التي يمكنها شراء  ال يجب أن يكون الممثل المنتخب الذي سأل عما - 

 .األرض
 .يجب أن يحترم هذه التبرع العتبات وقواعد الموافقة التي تحّددها المسطرة الداخلية الخاصة بسياسة الهدايا/الهبات - 
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  التسهيل اءاتدأ -ج 

  1 الوضع رقم

  أعمل في السوق الصيني كمندوب تجاري، وأواجه أحياًنا مواقف غامضة تتعلق بالعادات المحلية. ما هو السلوك الذي يجب علي تبنيه؟ :سؤال

ام احتر السلوك الذي يجب تبنيه هو ذلك المرتبط بالقانون األكثر تقييًدا. فالعرف المحلي ال يتماشى بالضرورة مع القانون بشكل عام. ومن المهم :جواب

المحلي. وعليه، يحظر العرف المحلي من حيث  الخاصة بشركة ليزي. وإذا كانت التشريعات المحلية أكثر تقييًدا، فسيتم تطبيق التشريع مدونة السلوك

 .المبدأ

 تضارب المصالح -د 

  .النفوذ، في عدة حاالت ستغاللأو افساد بفعل ال ةشبيه يةوضع يتضارب المصالح، وهتتمثل حالة 

  1رقم الوضع 

  هل يمكنني إقامة عالقات تجارية بين هذه الشركة وليزي؟ ليزي: ولدي مساهمة مالية في شركة أخرى غير أنا أجير بشركة ليزي سؤال:

إذا لم ليزي مجموعة بة مالية مساهمفيها  ونربط الشركة التي تمتلك كممكني، وفي المقابلبالتأكيد ال، ألن هذا يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة التحيز.  جواب:

القانونية، العناصر  مديريةإلى الأن ترسلوا ، وفًقا لإلجراءات الداخلية، سيطلب منكمأي تأثير في قرارات العالقة التي قد تنشأ بين الشركتين. كما  ميكن لديك

 .المالية في الشركة ال يمكن أن تتسبب في حدوث تضارب في المصالح ساهمتكمالتي تسمح بالتحقق من أن م

  2الوضع رقم 

  ، هل لدي الحق؟ليزي أريد العمل مع شركة أخرى غير سؤال:

 :العمل في شركة أخرى بشروط معينة كمعلى القانون واألحكام التعاقدية وعقد العمل، يمكنبناء  :جواب

 

  تضارب في المصالح، يةفي وضع جعلكمأو ي شركة ليزي ممارسة أي نشاط يمكن أن يتنافس مع ماحترام التزام الوالء: بمعنى أنه ال يمكنك -

  ال يسمح بتراكم الوظائف، مبند محدد في عقد العمل الخاص بك مليس لديك -

 يجب احترام هذه الفترات، مهما كان عدد أرباب العمل ومدة عمل كل عقد،واحترام الحد األقصى لساعات العمل القانونية.  -

  داخل الشركة الخارجية، مألداء وظيفتك ليزي شركةعدم استخدام المزايا المادية وغير المادية ل -

  .البشرية كمومدير موارد كم المباشرغ مديريبلت -

  3الوضع رقم 

  هل يحق لي تعيين عضو من عائلتي أو أصدقائي؟ سؤال:

مصلحة إلى ترشحه بإرسال وا قريبكم أو صديقكم أن توص م. من ناحية أخرى، يمكنكفي التعيين القرار الوحيد حبصا مالحق إذا كنت مال، ليس لديك جواب:

 ليزي. مجموعةأصدقائكم بأو قربائكم أي تأثير على قرار تعيين أحد أ ممن المهم أال يكون لكو. شركة تابعة لمجموعة ليزيلموارد البشرية الخاصة با
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  4الوضع رقم 

  هل يحق لي االحتفاظ بعالقة عمل مع شركته من خالله؟ ليزي: شركة يمكن أن تكون شريكة لمجموعةبأحد أصدقائي يعمل  سؤال:

  .عملوجود عالقة القرار الوحيد في حالة  حبصاال تكونوا  : من المهم أنمعالقة عمل مباشرة مع أحد أصدقائك مكون لديكتال، ال يمكن أن  :جواب

 
  5الوضع رقم 

  ؟ليزي يمكنني إخباره بشأن أعمالإلى أي حد يعمل لدى شركة منافسة:  ئيأحد أفراد عائلتي أو أحد أصدقا سؤال:

 .شركة منافسةلدى يعمل  ائكمصدقأأو قربائكم أنه يجب عليك عدم اإلفصاح عن أي معلومات سرية ألحد أ وامن المهم أن تتذكر :جواب

 

  العالقات التجارية -هاء 

  1الوضع رقم 

هذا الوكيل خدماته مقابل دفع  ييقدم لو .بعمولةوكيل عبر جدد كما يجب علي البحث عن زبناء الهند. إلى عمل في رحلة الذهاب يجب علي  سؤال:

  ؟صّرف معهكيف يجب أن أت .عموالت

، شركة ليزيي القيام، وفًقا لإلجراءات الداخلية لف اءشروط العمل مع هذا النوع من الوسطوتتمثل محلي.  بعمولةمن الممكن التعامل مع وكيل  جواب:

  .عمولةة عقد موقع من قبل الطرفين يحدد شروط البصياغ

  2الوضع رقم 

تطلب الجمارك منا دفع رسوم التخليص الجمركي: هل يمكنني سداد وفي السوق السويسرية.  هامنتجاتنا بشكل استثنائي لبيع عبورلدينا الفرصة ل سؤال:

  مقابل التخليص الجمركي؟ ينقدمبلغ 

تباع إ، من المهم شركة ليزيقها عبور المنتجات التي تسوّ لالمهنية و مأنشطتكوفي إطار ال، ألن الدفع نقدا ال يسمح بتتبع موثوق لتدفق الخدمة.  جواب:

على  يجب أن تنص الفاتورةكما فاتورة تخليص جمركي للشركة.  تسليمفي هذه الحالة، يجب على الجمارك و: خدمةالقواعد المحاسبية من أجل دفع 

يجب على الجمارك إرسال والعناصر األساسية التي تشكل فاتورة خدمة ما، مع إرفاق وثائق العبور بها للحفاظ على إمكانية تتبع التدفق المادي للبضائع. 

وفقاً للشروط المحددة رسمياً  هابسدادقوم يسجل الفاتورة وفًقا إلجراءات المحاسبة وسيي سذالمحاسبة القسم  من قبلستتم معالجة الفاتورة و. بعد ذلك الفاتورة

  .في الفاتورة
 


