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جدول املحتويات

سياستنا العالمية لمكافحة الرشوة والفساد ہماری 

عالمگیر پالیسی

تحظر Avient بشدة الغش والرشوة وغريها من املامرسات التجارية الفاسدة يف جميع 

عملياتها يف أي مكان يف العامل. تنطبق هذه السياسة عىل Avient والرشكات التابعة 

لها، مبا يف ذلك جميع املسؤولني واملوظفني والوكالء واألطراف الخارجية األخرى التي 

تعمل بالنيابة عن Avient. وستقوم Avient باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي فرد 

يُكتشف تورطه يف رشوة أو فساد، والتي قد تصل إىل حد الفصل من العمل. 

وضعت Avient برنامًجا شامالً لتنفيذ هذه السياسة من خالل التوجيه والتدريب 

والتحقيق والرقابة املالمئة. ويعد مسؤول األخالقيات يف الرشكة، بالتنسيق مع إدارة 

الشؤون القانونية، هو الجهة املعنية بتقديم املشورة بشأن تفسري وتطبيق هذه 

السياسة، ودعم التدريب والتعليم، واالستجابة للمخاوف املبلغ عنها. 

 

تشمل األنشطة التجارية الفاسدة التي تحظرها هذه السياسة، عىل سبيل 

املثال ال الحرص، الرشاوى أو مدفوعات التيسري أو العموالت الخفية أو 

الهدايا أو وسائل الرتفيه غري املالمئة أو املبالغ فيها أو أي يشء آخر ذي 

قيمة يُقدم أو يُعرض للحصول عىل ميزة تجارية غري مستحقة. وتنطبق 

هذه األنواع من األنشطة التجارية الفاسدة عىل أي شخص منارس أنشطة 

تجارية معه أو نرغب يف ذلك. كام ال ينبغي الخلط بني تقديم أي يشء 

ذي قيمة وبني الهدايا ووسائل الرتفيه التجارية معقولة التكلفة والقانونية 

  ��.Avient وغريها من األنشطة املرشوعة املتعلقة بتسيري أعامل

أهمية االمتثال

برصف النظر عن املكان الذي نزاول فيه أعاملنا حول العامل، تنطبق قوانني مكافحة 

الرشوة والفساد )ABAC( عىل أعاملنا التجارية، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال 

الحرص، قانون مامرسات الفساد يف الخارج )FCPA( وقانون مكافحة الرشوة يف اململكة 

املتحدة. ويف حني تختلف القوانني من بلد آلخر، فإن هذه القوانني تجعل من غري 

القانوين التورط يف أي شكل من أشكال الفساد أو الرشوة وتلزم الرشكات بحفظ الدفاتر 

والسجالت والحسابات بتفاصيل معقولة. وقد تؤدي االنتهاكات إىل إلحاق الرضر 

بسمعة Avient والخضوع لعقوبات صارمة والسجن. 

من الرضوري االمتثال لقوانني مكافحة الرشوة والفساد يف كل دولة نزاول فيها أعاملنا 

التجارية، وزيادة وعينا واهتاممنا عند التعامل مع أو يف الدول التي قد تكون فيها 

مخاطر الرشوة والفساد أعىل. 

مسؤوليتنا 

يتحمل جميع موظفي ورشكاء رشكة Avient واألطراف الخارجية التي تعمل بالنيابة 

عنها مسؤولية فهم هذه السياسة واالمتثال لها، كام يلتزم كل منهم مبا ييل:

أن يكون عىل دراية بالجوانب املعمول بها يف السياسة ويبلغها إىل املرؤوسني.	 

 Avient يُرجى الرجوع إىل قسم الهدايا والضيافة يف مدونة قواعد السلوك الخاصة برشكة ��

وسياسة الهدايا والرتفيه الخاصة بنا لتحديد ما إذا كانت النفقات املقرتحة مسموًحا بها أم 

ال. 

طرح األسئلة مبا إذا كانت السياسة أو العمل املطلوب القيام به يف موقف معني 	 

غري واضحني.

إدارة ومراقبة األنشطة التجارية التي تتم عرب أطراف خارجية بشكل سليم.	 

أن يكون متيقظاً للمؤرشات أو الدالئل عىل املخالفات املحتملة.	 

التبليغ الفوري عن االنتهاكات أو شكوك االنتهاكات من خالل القنوات املناسبة.	 

تحظر قوانني مكافحة الرشوة والفساد عىل أي رشكة أو شخص عرض، أو التعهد بدفع، 

أو دفع، أو الترصيح بدفع أي يشء ذي قيمة ألي فرد �� للمساعدة يف الحفاظ عىل 

األعامل التجارية أو تأمينها أو الحصول عىل ميزة تجارية أخرى غري مرشوعة. وينطبق 

هذا الحظر سواء كان العرض أو الدفع يتم مبارشًة أو عن طريق شخص آخر. 

ومن أجل االمتثال لقوانني مكافحة الرشوة والفساد، ال يجوز ألي رشيك أو طرف 

خارجي يعمل بالنيابة عن Avient أن يعرض عىل أي شخص، أو يتلقى من أي شخص، 

بشكٍل مبارش أو غري مبارش، أي نوع من أنواع الهدايا، أو وسائل الرتفيه، أو أي يشء ذي 

قيمة يهدف إىل:

الحصول عىل أعامل تجارية أو االحتفاظ بها.	 

التأثري عىل القرارات التجارية.	 

تأمني ميزة غري عادلة.	 

تُعد قوانني مكافحة الرشوة والفساد واسعة النطاق وميكن تفسريها بشكل عام. وميكن 

أن تحدث االنتهاكات حتى إذا:

مل يكن هناك نية للفساد.	 

إذا تم عرض أو التعهد بتقديم مبلغ أو هدية أو وسيلة ضيافة فقط دون 	 

تقدميها فعليًا.

تم دفع املبلغ ولكنه فشل يف تحقيق النتيجة املرجوة.	 

عادت النتيجة بفوائد عىل شخص آخر غري املانح )عىل سبيل املثال، توجيه 	 

األعامل إىل طرف خارجي(.

إذا كان الفرد قد اقرتح أو طلب الرشوة.	 

ترى الرشكة أن لها الحق بالفعل يف العمل أو املنفعة.	 

إذا كان الفرد "يجب أن يكون عىل علم" بحدوث الرشوة. 	 

��  هذا يشمل أي موظف حكومي و/أو موظف يف القطاع الخاص.
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ما هي الرشوة؟

"الرشوة" هي عرض أو تعهد بإعطاء، أو إعطاء، أو الترصيح بإعطاء أي يشء ذي قيمة 

أو فائدة أخرى للتأثري بشكل غري مرشوع عىل ترصفات شخص آخر. قد تشمل الرشوة 

ما ييل:

النقد وما يف حكمه )بطاقات الهدايا أو شهادات الهدايا(.	 

الهدايا ووسائل الرتفيه والضيافة، حيث ال تقوم عىل غرض تجاري واضح أو أنها 	 

تتجاوز االحتياجات التجارية املعقولة. 

دفع نفقات السفر أو تقديم اإلجازات.	 

دفع مبلغ ملسؤول حكومي ليتجاهل أحد مطالب الجامرك املعمول بها، أو 	 

لترسيع اسرتداد الرضيبة. 

الخدمات أو املجامالت أو القروض الشخصية.	 

عروض العمل أو غريها من املزايا ألحد أفراد العائلة أو لصديق.	 

املساهامت لحزب سيايس وملرشح.	 

التربعات الخريية والكفاالت.	 

قد متثل األشياء األخرى األقل وضوًحا انتهاكًا كذلك. وتشمل األمثلة عىل، سبيل املثال 

ال الحرص:

املساهامت العينية.	 

فرص االستثامر.	 

املناصب يف املشاريع املشرتكة.	 

العقود من الباطن التفضيلية أو املوجهة.	 

ينطبق الحظر سواًء كان اليشء يقدم ميزة للفرد مبارشًة أو لشخص آخر، مثل أحد 

أفراد العائلة أو صديق أو رشيك تجاري. 

تقديم رشوة للمسؤولين الحكوميين 

من املسؤول الحكومي؟

"املسؤول الحكومي" قد يكون أساًسا أي شخص ميارس سلطة حكومية، أو الذي يعمل 

لدى أو وكيالً عن كيان مملوك للحكومة أو كيان تسيطر عليه الحكومة. وألغراض 

قوانني مكافحة الرشوة، يشمل املسؤولون الحكوميون ما ييل:

مسؤويل وموظفي الهيئات أو اإلدارات أو الوكاالت الحكومية )عىل املستوى 	 

الفيدرايل أو الواليئ أو املحيل(.

أي شخص يترصف بصفة رسمية لصالح أي حكومة أو إدارة أو وكالة أو بالنيابة 	 

عنهم.

األحزاب السياسية ومسؤويل األحزاب السياسية واملرشحني للمناصب العامة.	 

مسؤويل وموظفي املؤسسات التجارية اململوكة للحكومة/للدولة أو التي تسيطر 	 

عليها الحكومة/الدولة، مبا يف ذلك الكيانات اململوكة بشكل جزيئ.

مسؤويل وموظفي املنظامت الدولية العامة، مثل األمم املتحدة.	 

غالبًا ما يكون تحديد املسؤول الحكومي أمرًا واضًحا، ولكن ليس يف جميع الحاالت. 

ففي بعض الحاالت، قد ال يُعترب األفراد أنفسهم مسؤولني أو قد ال يتم التعامل معهم 

عىل هذا النحو من ِقبل حكوماتهم، ولكنهم قد يستوفون تعريف املسؤول الحكومي 

الوارد أعاله. ويتحمل رشكاء Avient مسؤولية تحديد ما إذا كان النشاط املقرتح يشمل 

مسؤول حكومي وما إذا كان مقبواًل ويجب عليهم الرجوع إىل إدارة الشؤون القانونية 

إذا كانت هناك أي أسئلة أو مخاوف.

الرشوة التجارية

باإلضافة إىل حظر رشوة املسؤولني الحكوميني، تحظر رشكة Avient أيًضا الرشوة 

والفساد يف املعامالت التجارية. ويُحظر ُمطلًقا عىل الرشكاء عرض أو قبول أي يشء 

ذي قيمة إىل/من العمالء الحاليني أو املحتملني أو املوردين أو أطراف خارجية أخرى، 

من أجل الحصول بشكل غري مرشوع عىل عمل تجاري أو ميزة غري عادلة لصالح رشكة 

Avient. نزاهتنا التي نشتهر بها أكرث أهمية من املكاسب املحتملة التي قد نجنيها من 

خالل التعامل بشكل غري رشعي مع األفراد واملنظامت األخرى. 

مدفوعات التيسير والعمالت الخفية

تعترب مدفوعات التيسري مبثابة رسوم غري رسمية تُقدم ملسؤول حكومي لتيسري )ترسيع( 

املوافقة عىل نوع ما من األنشطة. وتؤدي مدفوعات التيسري إىل طمس الخطوط 

بني األمور القانونية وغري القانونية حيث ميكن تفسريها عىل أنها رشاوى. وعادة ما 

تكون العموالت الخفية مبالغ تم التفاوض عليها ويتم اقتطاعها من مدفوعات السلع 

وإعادتها إىل متلقي الرشوة. 

ال تعرض Avient أو تقبل مدفوعات التيسري أو العموالت الخفية من أي نوع إىل أو 

من املسؤولني الحكوميني أو العمالء أو البائعني أو رشكاء األعامل التجارية اآلخرين. 

ويجب عىل الرشكاء واألطراف الخارجية تجنب أي نشاط قد يؤدي إىل أو يوحي بقيام 

رشكة Avient بدفع أو قبول مدفوعات تيسري أو عموالت خفية. ورمبا تكون هناك 

مواقف قد يؤدي فيها رفض تقديم مدفوعات التيسري أو العموالت الخفية إىل تهديد 

األمن الشخيص لرشكائنا )أو عائالتهم(. يف مثل هذه الظروف، اتصل مبسؤول األخالقيات 

 يف الرشكة ) ethic�.officer@avient.com ( أو املستشار العام

 )legal.officer@avient.com( عىل الفور. 

جدول املحتويات
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العمل مع الوكالء والموزعين واألطراف الخارجية األخرى

Avienقد تستعني Avient من وقٍت آلخر بخدمات وكيل أو موزع أو مستشار أو 

وسيط آخر لدعم أنشطتها التجارية، أو قد تشرتك مع رشكاء األعامل يف مرشوع مشرتك 

أو هيكل أعامل آخر. وتعد هذه العالقات مهمة لرشكة Avient وتوفر مساهامت ذات 

قيمة يف العديد من مجاالت العمل. ومع ذلك، قد تنطوي يف الوقت ذاته عىل تحديات 

فيام يتعلق باالمتثال، لذا يجب عىل Avient اتخاذ الخطوات املناسبة ملنع الرشوة. 

تنطبق معظم قوانني مكافحة الرشوة سواًء تم تقديم الرشوة مبارشًة إىل الكيان أو 

عن طريق وكيل أو مستشار أو وسيط آخر. وقد تتحمل Avient كرشكة واملسؤولون 

واملوظفون األفراد مسؤولية املدفوعات غري املرشوعة من قبل وكيل أو وسيط آخر إذا 

كانت هناك معرفة فعلية أو سبب ملعرفة أن الرشوة سيتم دفعها. وال يُعتد بالجهل 

املتعمد – والذي يتضمن عدم إجراء تحقق معقول عندما تكون هناك ظروف مشبوهة 

– كوسيلة للدفاع. 

لهذا السبب، من املهم أن تتخذ Avient تدابري العناية الواجبة بشأن الوكالء واألطراف 

الخارجية األخرى قبل وأثناء االنخراط يف العالقة.

العناية الواجبة وعملية الموافقة

قبل الدخول يف اتفاقية أو تجديد اتفاقية قامئة مع وكيل مبيعات أو موزع أو أي طرف 

خارجي آخر، يجب إجراء املراجعة القانونية والحصول عىل املوافقة. يتطلب ذلك 

االتصال برشيكك القانوين لطلب إجراء مراجعة عناية واجبة والحصول عىل موافقة 

كتابية قبل العمل مع أي وكيل أو طرف خارجي. ويتوقع من األطراف الخارجية أن 

توافق من الناحية التعاقدية عىل االمتثال لقوانني مكافحة الرشوة والفساد. وقد يُطلب 

من بعض األطراف الخارجية إمتام تدريب االمتثال. 

ومن أجل تقليل هذه املخاطر، يجب عىل Avient مراعاة بعض العوامل قبل الدخول 

يف أي عالقة مع طرف خارجي ويجب أن تستويف جميع األطراف الخارجية املعايري 

التالية:

حسن السمعة - التمتع بالتجارب والخربات الالزمة.	 

املصداقية - أن تدعم مراجع األعامل مزاعم الطرف الخارجي الخاصة بالخربة.	 

االستقرار املايل - املوارد الكافية للوفاء بااللتزامات.	 

املامرسات األخالقية والقانونية - االلتزام باالمتثال لجميع القوانني املعمول بها مبا 	 

يف ذلك قوانني مكافحة الرشوة.

االلتزام - تحرير إقرار واتفاقية بشأن االمتثال لهذه السياسة.	 

مؤشرات التحذير

ABAميكن أيًضا أن تتحمل Avient املسؤولية مبوجب قوانني مكافحة الرشوة والفساد 

عن ترصفات وكالئنا واألطراف الخارجية األخرى )مبا يف ذلك رشكاء املرشوعات 

املشرتكة(. إذا كان لديك شك معقول يف أن وكيل أو طرف خارجي آخر قد يدفع رشوة 

وال تتخذ خطوات مناسبة إما إليقافه عن دفع املبلغ أو إخطار رشيكك القانوين، فقد 

يُنظر إىل Avient عىل أنها تقبل تقديم الرشوة ضمنيًا. وتشمل مؤرشات التحذير التي 

يجب االنتباه لها:

وجود الطرف خارجي أو مزاولته لألعامل يف دولة ذات مستويات عالية من 	 

الفساد.

لعميل أو املورد أو الطرف الخارجي:	 

يعرتض عىل اإلقرارات التعاقدية بخصوص االمتثال لقوانني مكافحة الرشوة 	 

والفساد.

يسعى للحصول عىل عقد يحد من املنافسة.	 

يُقّسم عملية رشاء إىل مجموعة من عمليات الرشاء األصغر، لتجنب 	 

.Avient االعتامدات املطلوبة من الحكومة أو إدارة رشكة

مملوك من قبل أو تحت إدارة مسؤول حكومي أو شخص يرتبط ارتباطًا 	 

وثيًقا مبسؤول حكومي.

يطلب إدخال تعديالت غري مسجلة أو نقدية عىل السعر. 	 

ال يرغب يف تقديم التفاصيل الالزمة لرشكة Avient ألداء العناية الواجبة.	 

ملورد أو الطرف الخارجي:	 

يطلب الدفع إىل حساب مرصيف شخيص أو بالخارج.	 

يفتقر إىل الخربة باملنتج أو املجال أو الصناعة أو الكوادر املؤهلة.	 

يعرتض عىل تقديم بيان عمل مفصل.	 

المتطلبات المحاسبية وحفظ السجالت

مبوجب أغلب قوانني مكافحة الرشوة والفساد، يجب عىل رشكة Avient والرشكات 

املنتسبة لها االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقيقة ومفصلة واالحتفاظ بنظام مناسب 

للضوابط الداخلية. تنطبق هذه املتطلبات عىل جميع أنشطتنا التجارية يف جميع 

 .Avient مواقعنا ويتم تنفيذها من خالل القواعد واإلجراءات املحاسبية القياسية لدى

ويجب عىل جميع الرشكاء اتباع هذه القواعد واإلجراءات دون استثناء. 

ال تسمح Avient بإنشاء أو استخدام حسابات »خارج الدفاتر« أو »أموال مشبوهة«. 

وال يُسمح أيًضا بصناديق »املرصوفات النرثية«. يجب توخي العناية الخاصة فيام يخص 

املعامالت التي قد تنطوي عىل مدفوعات ملسؤولني حكوميني. ويجب اإلبالغ فوًرا عن 

أي مدفوعات ملسؤولني حكوميني وتسجيلها بشكل صحيح، مع تضمني الغرض والقيمة 

والعوامل األخرى ذات الصلة. يجب رفض طلبات الفواتري املزورة أو دفع مرصوفات غري 

مألوفة أو مبالغ فيها أو موصوفة بشكل غري كاٍف، واإلبالغ عنها فوًرا. كام أن اإلدخاالت 

املضللة أو الناقصة أو الخاطئة يف دفاتر وسجالت Avient غري مقبولة نهائيًا.

اإلبالغ عن االنتهاكات المحتملة 

أي موظف لديه سبب لالعتقاد بأن انتهاكًا لهذه السياسة قد حدث أو قد يحدث، 

يجب أن يبلغ هذه املعلومات عىل الفور إىل أحد املصادر املذكورة أدناه من أجل إجراء 

تحقيق شامل. 

 	.Avient مرشفك أو أي مدير يف

 مسؤول األخالقيات يف الرشكة عرب الربيد اإللكرتوين عىل 	 

ethic�.officer@avient.com

 املستشار العام لرشكة Avient عرب الربيد اإللكرتوين عىل	 

legal.officer@avient.com 

ي عضو من أعضاء إدارة الشؤون القانونية.	 

 	 .Avient الخط الساخن لألخالقيات يف

جدول املحتويات
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Avient الخط الساخن لألخالقيات في

الخط الساخن لألخالقيات متاح عامليًا بأكرث من 20 لغة عىل مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع، عرب الهاتف أو املوقع اإللكرتوين. تستقبل رشكة مستقلة جميع البالغات 

املرسلة عرب املوقع اإللكرتوين والهاتف والتي يتم تقدميها للخط الساخن، وتبلغ 

املعلومات إىل مسؤول األخالقيات يف الرشكة. ستبقى جميع البالغات رسية إىل 

أقىص حٍد ممكن. ميكن العثور عىل املوقع اإللكرتوين للخط الساخن لألخالقيات 

عىل avient.ethic�point.com   . ميكنك تقديم استفسار أو شكوى عن طريق 

املوقع اإللكرتوين أو باالتصال بالخط الساخن املدار بواسطة طرف خارجي عىل أي 

رقم من أرقام الهواتف الخاصة بالدول املذكورة عىل املوقع اإللكرتوين. عند اإلبالغ 

عن أي مخاوف بشأن مدفوعات، يُرجى ذكر املعلومات التالية )بقدر علمك بهذه 

التفاصيل(: 

قيمة املبلغ والغرض منه.	 

تعريف الشخص الذي يدفع املبلغ ونوع عمله.	 

لظروف التي تم فيها الدفع.	 

هوية أي شخص يعرف بالدفع.	 

الحماية من االنتقام 

يُحظر متاًما االنتقام بأي شكٍل من األشكال من املوظف الذي أبلغ بحسن نية عن 

حدوث انتهاك أو انتهاك محتمل لهذه السياسة. سيخضع الرشكاء الذين ينتهكون هذه 

السياسة إلجراءات تأديبية، والتي قد تصل إىل حد الفصل من العمل. 

 

جدول املحتويات
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المرجع السريع: الممارسات المسموح بها والمحظورة بشأن مكافحة الرشوة والفساد

الممارسات المسموح بها

معرفة أن Avient تحظر أي شكل من أشكال الرشوة والفساد وال تسمح بتقديم مدفوعات التيسري.	 

اإلملام بجوانب سياسات مكافحة الرشوة والفساد الخاصة بنا ونقلها إىل املرؤوسني واألطراف الخارجية.	 

طرح األسئلة إذا كانت السياسات أو اإلجراءات املطلوب التقيد بها غري واضحة.	 

اإلبالغ الفوري عن االنتهاكات أو شكوك االنتهاكات إىل مرشفك أو إدارة الشؤون القانونية أو الخط الساخن لألخالقيات.	 

معرفة أن »القيمة« ال تُقاس بالرضورة يف صورة نقدية.	 

معرفة أن الرشاوى ميكن أن تشمل ما ييل: 	 

النقد وما يف حكمه )بطاقات الهدايا أو شهادات الهدايا(	 

الهدايا ووسائل الرتفيه والضيافة، عندما ال تقوم عىل غرض تجاري واضح أو أنها تتجاوز االحتياجات التجارية.	 

دفع نفقات السفر أو اإلجازات.	 

دفع مبلغ ملسؤول حكومي ليتجاهل أحد مطالب الجامرك املعمول بها، أو لترسيع اسرتداد الرضيبة.	 

الخدمات واملجامالت والقروض الشخصية.	 

عروض العمل أو غريها من املزايا ألحد أفراد العائلة أو لصديق شخص صاحب نفوذ.	 

املساهامت لحزب سيايس وملرشح.	 

التربعات الخريية والكفاالت.	 

تشمل األشياء األخرى األقل وضوًحا املساهامت العينية وفرص االستثامر والعقود من الباطن التفضيلية أو املوجهة.	 

معرفة أن الحظر ينطبق سواًء كان اليشء يقدم ميزة للفرد مبارشًة أو لشخص آخر، مثل أحد أفراد العائلة أو صديق أو رشيك تجاري.	 

االحتفاظ بالدفاتر والسجالت والحسابات بتفاصيل معقولة وتعكس املعاملة بدقة وإنصاف.	 

مامرسة العناية الواجبة بشأن الوكالء واملوزعني واألطراف الخارجية األخرى قبل املشاركة وأثناء العالقة والحصول عىل موافقة إدارة الشؤون القانونية.	 

إدارة ومراقبة األنشطة التجارية التي تتم عرب أطراف خارجية بشكل سليم.	 

الممارسات المحظورة

عرض أي يشء ذي قيمة أو الوعد به أو دفعه أو التفويض بدفعه إىل أي من املسؤولني الحكوميني و/أو العاملني يف القطاع الخاص بقصد مساعدة Avient يف الحصول أو الحفاظ 	 

عىل عمل أو تأمني بعض املزايا التجارية غري املرشوعة األخرى. وينطبق هذا الحظر سواًء كان العرض أو الدفع يتم مبارشًة أو عن طريق شخص آخر.

 	 .Avient إجراء إدخاالت مضللة أو ناقصة أو خاطئة يف دفاتر وسجالت

تجاهل مؤرشات التحذير عند التعامل مع األطراف الخارجية.	 
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