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نظرة عامة على السياسة
في " ،Kraft Heinzنحن نقوم باألمر الصائب"
إن القيام باألشياء بالطريقة الصحيحة يعني أننا نتعامل بصدق مع الحكومة وشركاء األعمال ومنافسينا والجمهور .نحن ال ندفع
رشاوي ألي سبب من األسباب.
ال يجوز للشركة (بما في ذلك المدراء والمسؤولين والموظفين) أو األطراف الثالثة التي تعمل نيابة عن الشركة تقديم أو الوعد
أو التصريح أو تقديم أي شيء ذي قيمة إلى مسؤول حكومي أو أي شخص أو كيان آخر ،بما في ذلك أولئك المتواجدين في
القطاع التجاري الخاص ،لحث المتلقي على اتخاذ (أو االمتناع عن اتخاذ) أي إجراء ينتهك القانون أو الواجبات القانونية للمتلقي.
بموجب بعض قوانين مكافحة الرشوة /مكافحة الفساد ،يمكن تحميل شركة  Kraft Heinzالمسؤولية عن الرشاوى المقدمة من
أطراف ثالثة تعمل نيابة عن الشركة .وفقًا لذلك ،يجب أن تقوم وحدات ووظائف العمل ،بالتشاور مع فريق األخالقيات واالمتثال،
ببذل العناية الواجبة تجاه أي أطراف أخرى من المحتمل أن تتعامل مع حكومة أو مسؤول حكومي نيابة عن الشركة.
أي هدايا أو أنشطة عمل ترفيهية أو تبرعات أو نفقات أخرى يتم تقديمها إلى مسؤول حكومي يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقًا
من قبل مسؤول األعمال أو الوظيفة المناسب ورئيس الشؤون الحكومية العالمية (في الواليات المتحدة) أو موظف شوؤن االمتثال
(خارج الواليات المتحدة).
أي مدفوعات أو أشياء ذات قيمة ،بما في ذلك الهدايا أو الترفيه التجاري ،يتم تقديمها ألي شخص ،بما في ذلك المسؤول الحكومي،
يجب أن تكون ملحقة بالمستندات الكافية وأن يتم تسجيلها بشكل صحيح ودقيق في دفاتر وسجالت الشركة.
تنطوي انتهاكات قوانين مكافحة الرشوة /مكافحة الفساد على عقوبات مدنية وجنائية كبيرة ومخاطر تتعلق بالسمعة لكل من
شركة  Kraft Heinzكشركة وللموظفين األفراد .سيخضع أي موظف ال يمتثل لهذه السياسة إلجراء تأديبي مناسب ،يصل
إلى ويتضمن إنهاء عقد العمل.
ومع ذلك ،لن يتحمل أي شخص خاضع لهذه السياسة عواقب سلبية لرفضه عرض أو الوعد أو الدفع أو منح أو اإلذن بدفع أو
فائدة أو ميزة أو مكافأة غير قانونية أو غير قانونية ،حتى لو أدى ذلك إلى فقدان فرص العمل لصالح .Kraft Heinz
لمزيد من التفاصيل والمعلومات ،يرجى قراءة نص هذه السياسة.
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الغرض
تكمل السياسة العالمية لمكافحة الرشوة /مكافحة الفساد األحكام العامة المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة
 .Kraft Heinzتم تصميم هذه السياسة لمساعدة موظفي  Kraft Heinzوالمسؤولين والمديرين وأي شخص يتصرف نيابة
عن الشركة على االمتثال للقوانين المعمول بها وسياسات الشركة ضد الفساد والرشوة ،وال سيما رشوة المسؤولين الحكوميين.
يجب قراءة هذه السياسة جنبًا إلى جنب مع سياسة التعامل مع المسؤولين الحكوميين ،سياسة العناية الواجبة لشريك األعمال
العالمي و سياسة الهدايا العالمية والترفيه ،والتي تقرها شركة  .Kraft Heinzتمتد هذه السياسة أيضًا إلى جميع أنشطة حفظ
السجالت المالية للشركة.
كما هو موضح أدناه ،ليست جميع المزايا محظورة ،ولكن "أي شيء ذي قيمة" يتعلق بمسؤول حكومي يجب أن تم الموافقة
عليها مسبقًا من قبل مسؤول العمل أو الوظيفة المناسب ورئيس الشؤون الحكومية العالمي (في الواليات المتحدة) أو مسؤول
شؤون االمتثال (خارج الواليات المتحدة) قبل أن يتم تقديمها .بشكل عام ،لإلقرار بوجود رشوة محظورة ،يجب تقديم المدفوعات
أو تقديمها أو الوعد بها أو التصريح بها "بقصد الف ساد" .بعبارة أخرى ،يجب أن يكون الهدف من اإلجراء حث المتلقي أو مكافأته
على سلوك غير الئق ،مثل:
•
•
•
•

إساءة استخدام مناصبهم الرسمية أو انتهاك واجباتهم الرسمية؛
عدم أداء وظيفة رسمية؛
مكافأة الطرف المقابل التجاري الذي أعاد توجيه األعمال إلينا بشكل غير قانوني؛ أو
التسبب في عدم االلتزام ب الضرائب أو متطلبات قانون البيئة أو السالمة أو قانون العمل.

ال تهدف هذه السياسة إلى حظر إعطاء عناصر ذات قيمة في سياق العمل العادي لغرض بناء عالقة قانونية ،حيث ال يوجد توقع
بمعاملة تفضيلية للشركة أو مقايضة في المقابل وتتوافق العناصر ذات القيمة بما يتوافق مع سياسة الهدايا العالمية والترفيه.
النطاق
تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي  ،Kraft Heinzبما في ذلك الموظفين المؤقتين والمتعاقدين ،على مستوى العالم ،بما
في ذلك جميع وحدات األعمال والشركات التابعة والمشاريع المشتركة المملوكة لألغلبية (يشار إليها مجتمعة باسم "Kraft
 "Heinzأو "الشركة") .تنطبق السياسة أيضًا على الوكالء والمقاولين وغيرهم من شركاء األعمال الخارجيين للشركة من
خالل أحكام تعاقدية تتطلب االمتثال للسياسات والتوجيهات ذات الصلة وجميع قوانين مكافحة الفساد الدولية المعمول بها.
نظرا ألنها سياسة عالمية ،فإنها تحل محل أي سياسات إقليمية أو محلية ،باستثناء الحاالت التي تتناول فيها القوانين أو اللوائح
ً
اإلقليمية محتوى معينًا يجب تضمينه أو ال يمكن تضمينه بموجب القانون .يجب الموافقة على أي إضافات أو اختالفات من هذه
السياسة العالمية ،كتابياً ،من قبل مسؤول السياسة العالمية.
ً
ً
مقاوال أو شريك أعمال آخر تابعًا لجهة خارجية مسؤولية ضمان فهمه أو فهمها لهذه
وكيال أو
يتحمل الموظفون الذين يديرون
السياسة ومتابعتها .لمساعدتك على توصيل هذه المتطلبات ،قم بتزويد شريك العمل بنسخة من هذه السياسة.
معلومات أساسية
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يتسبب الفساد انتهاك ثقة الجمهور ،ويهدد التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ويعيق التجارة العادلة بشكل كبير .كما أنه يتعارض
مع مبادئ شركة  ،Kraft Heinzالتي تتطلب من موظفيها وممثليها التجاريين االمتثال الصارم لهذه السياسة ،ومدونة قواعد
سلوك الشركة ،وجميع المتطلبات القانونية المعمو ل بها المتعلقة بالرشوة والفساد والمدفوعات غير الصحيحة في كل دائرة
اختصاص تمارس فيها شركة  Kraft Heinzأعمالها.
قوانين مكافحة الرشوة /مكافحة الفساد التي تنطبق على  Kraft Heinzوموظفيها واسعة بشكل عام في نطاقها وتطبيقها .تعمل
ً
أمواال
هذه القوانين على منع أي شخص من أ ن يعرض ،أو يعد ،أو يقدم ،أو يطلب ،أو يتلقى  -بشكل مباشر أو غير مباشر -
أو "أي شيء ذي قيمة" إلى أو من مسؤول حكومي أو شخص في القطاع الخاص من أجل الحصول على أعمال أو االحتفاظ
ً
أشكاال عديدة ،بما في ذلك
بها بغرض تأمين بعض "المزايا غير المشروعة" .بموجب هذه القوانين ،يمكن أن تتخذ الرشاوى
النقود أو الهدايا أو الترفيه أو السفر أو التبرعات الخيرية أو الخدمات المقدمة (على سبيل المثال ،الحصول على وظيفة في
الشركة لطفل مسؤول حكومي).
بعض هذه القوانين ،مثل قانون الممارسات األجنبية الفاسدة في الواليات المتحدة وقانون الرشوة في المملكة المتحدة لعام ،2010
لها امتداد خارج الحدود اإلقليمية وقد تنطبق على األنشطة التي تمارس خارج الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة .في الظروف
التي تكون فيها القوانين المعمول بها أكثر صرامة من هذه السياسة أو غيرها من السياسات المحلية المعمول بها ،يجب على
الزمالء االمتثال للقوانين المعمول بها.
التعريفات
"رشوة" تعني دفعة (أو عرض أو وعد أو تفويض بالدفع) ألي شيء ذو قيمة لمسؤول حكومي أو أي شخص أو كيان آخر في
القطاع الخاص أو التجاري ،يتم إجراؤه لحث المستلم على اتخاذ (أو االمتناع عن اتخاذ) إجراء أو خالفًا لذلك ،يسيء استخدام
منصبه أو منصبها لتزويد الشركة بميزة تجارية غير مناسبة أو الحصول على أعمال أو االحتفاظ بها لصالح شركة Kraft
.Heinz
"شركاء العمل" هم وسطاء مبيعات حاليون ومحتملون و /أو موزعون ،وموردون ،وبائعون ،ومقدمو عروض ،وأي أطراف
ً
أعماال مع شركة  Kraft Heinzأو أي أطراف أخرى تقوم بتطوير
أخرى (بما في ذلك المسؤولين الحكوميين) الذين يديرون
عالقة معهم نتيجة لتوظيفك في شركة  .Kraft Heinzيشمل شركاء األعمال وكالء المبيعات المفوضين والموزعين وممثلي
المبيعات واالستشاريين وجماعات الضغط ومقدمي النقل أو الخدمات اللوجستية ووكالء التخليص الجمركي والوسطاء وشركاء
المشاريع المشتركة والموظفين المؤقتين أو المتعاقدين وأي أطراف أخرى غير تابعة للشركة تعمل بموجب توكيل رسمي ممنوح
من قبل الشركة.
"موظفو شؤون االمتثال" تشمل المستشار العام العالمي ،والمستشارين الع امين للمنطقة أو المنطقة الجغرافية ،ورئيس قسم
األخالقيات واالمتثال ،ومديري شؤون االمتثال في المنطقة.
"مدفوعات تيسيرية" عبارة عن مدفوعات صغيرة غير رسمية يتم دفعها إلى مسؤول حكومي (أو أي شخص آخر) لتأمين أو
تسريع أداء إجراء روتيني غير إجباري أو ضروري والذي ي حق بطريقة أخرى للشركة؛ .يشار إليها أحيانًا باسم مدفوعات
"اإلتاوة".
"أصهارا" ،واألطفال ،والزوجة ،والشريك العائلي
"أفراد األسرة" يقصد بها ،من خالل العالقة البيولوجية أو الزواج بصفتهم،
ً
واآلباء ،واألجداد ،واألشقاء ،وبنات األخ ،وأبناء األخ ،والخاالت ،واألعمام ،وأبناء العمومة وزوجة أي من هؤالء األشخاص،
وأي أفراد آخرون ممن يتشاركون نفس المنزل مع الشخص المعني.
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" "FCPAيقصد به قانون الممارسات األجنبية الفاسدة ،وهو قانون أمريكي يحظر المدفوعات الفاسدة إلى المسؤولين الحكوميين
غير األمريكيين من أجل اكتساب األعمال التجارية أو االحتفاظ بها .يتطلب قانون الممارسات األجنبية الفاسدة أيضًا من الشركات
إنشاء دفاتر وسجالت دقيقة واالحتفاظ بها وإنشاء نظام مالئم لضوابط المحاسبة الداخلية.
"حكومة" تشمل أي وكالة أو جهاز أو قسم فرعي أو هيئة أخرى تابعة ألي حكومة وطنية أو حكومية أو محلية ،بما في ذلك:
•
•
•
•
•
•

الفروع اإلدارية أو التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو المؤسسات ذات الصلة بالحكومة،
المستشفيات أو غيرها من المرافق الطبية والمرافق التعليمية التي تملكها أو تديرها الحكومة،
الوكاالت اإلدارية أو التنظيمية (مثل المنظمين البيئيين أو سلطات التخطيط أو تقسيم المناطق)،
الشركات أو الشركات أو الجمعيات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة (مثل شركات الطيران المملوكة للحكومة
أو شركات الطاقة أو المؤسسات اإلعالمية)،
األطراف السياسية،
المنظمات الدولية العامة (مثل البنك الدولي أو األمم المتحدة).

"مسؤول حكومي" يتم تفسيره على نطاق واسع جدًا من قبل السلطات التنظيمية ويشمل المسؤولين أو الموظفين في كيان مملوك
للحكومة أو خاضع للرقابة .ويشمل المسؤول الحكومي:
• أي مسؤول أو موظف حكومي ،بما في ذلك أي حزب سياسي أو وكالة إدارية أو وكاالت تنفيذية أو تنظيمية (مثل
موظفي الخدمة المدنية ومسؤولي التفتيش التنظيمي وموظفي الجمارك وأفراد القوات المسلحة وضباط السالمة العامة)؛
• أي شخص يتصرف بصفة رسمية نيابة عن جهة حكومية (مثل المسؤولين المنتخبين وأعضاء موظفيهم)،
• موظفو أو وكالء شركة أو كيان تملكه الحكومة أو تسيطر عليها (مثل موظفي المستشفيات المملوكة أو الخاضعة
لسيطرة الحكومة أو مرافق الرعاية الصحية أو الموزعين أو التعاونيات أو الجامعات أو الخطوط الجوية)،
• أي شخص أو شركة موظف أو يعمل لصالح أو نيابة عن أي حكومة (مثل موظفي الكيانات التي تعاقدت معها جهة
حكومية ألداء وظائف حكومية)،
• أي مسؤول حزبي سياسي أو موظف أو وكيل لحزب سياسي أو مرشح لمنصب سياسي (أو منصب في حزب سياسي)؛
مس ؤولو أو ممثلو أو موظفو منظمة دولية (مثل البنك الدولي أو األمم المتحدة) و
• أي فرد من أفراد األسرة أو ممثل آخر ألي مما سبق.
انظر إلى سياسة المعامالت العالمية مع المسؤولين الحكوميين وسياسة المساهمات السياسية الخاصة بشركة Kraft Heinz
ً
مسؤوال حكوميًا ،فيجب عليك استشارة
للحصول على تعريف أكثر تفصيال لهذا المصطلح .إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الشخص
مسؤول شؤون االمتثال .يجب أن تعامل هذا الشخص كمسؤول حكومي ما لم يوجهك مسؤول شؤون االمتثال بخالف ذلك.
أشياء ذات قيمة :أي شيء يجده المستلم ذو قيمة .ال يقتصر األمر على العناصر الملموسة أو ذات القيمة االقتصادية ،وألغراض
هذه السياسة ،ليس له حد أدنى للقيمة .تشتمل على سبيل المثال ال الحصر على ما يلي:
•
•
•

المدفوعات النقدية أو ما يعادله نقدًا ،بما في ذلك قسائم الهدايا أو بطاقات الهدايا أو األدوات المالية األخرى (مثل
األسهم)؛
هدايا السلع أو الخدمات؛
الترفيه والوجبات والسفر؛
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•
•
•
•
•
•
•
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يحل محل:

منتجات الشركة؛
فرص العمل ،والتوظيف واالستثمار؛
الخصومات أو االئتمانيات الشخصية؛
عروض خدمات أو مزايا أخرى ألفراد العائلة أو األصدقاء؛
دفع المصاريف الطبية؛
التبرعات السياسية؛ و
مساهمات خيرية.

 .UKBAقانون الرشوة في المملكة المتحدة هو قانون المملكة المتحدة الذي يجرم الرشوة بين األطراف التجارية الخاصة وكذلك
الموظفين العموميين .ينطبق  UKBAعلى الرشاوى المقدمة في المملكة المتحدة من قبل الشركات األجنبية والرشاوى التي
يقدمها مواطنو المملكة المتحدة في الخار ج .كما يغطي الرشاوى المقدمة من أطراف ثالثة في أي مكان في العالم نيابة عن أو
لصالح أي شركة تقوم بأعمال تجارية (أو جزء من أعمالها) في المملكة المتحدة.
المتطلبات
أ .حظر المدفوعات غير المالئمة
إن شركة  Kraft Heinzلديها صفر تسامح بشأن دفع أو قبول الرشاوى .يُحظر على الموظفين الوعد أو تقديم رشوة أو دفع
أشياء ذات قيمة بطريقة أخرى بشكل مباشر ،أو غير مباشر من خالل شريك عمل ،إلى مسؤول حكومي أو أي شخص آخر
لتأمين أي ميزة تجارية غير مالئمة  ،أو للحصول على أعمال أو االحتفاظ بها بشكل غير صحيح لشركة  ،Kraft Heinzأو
للحث على أداء أو عدم أداء وظيفة مشروعة.
وبالمثل ،يُحظر على الموظفين وشركاء العمل قبول رشوة أو اتخاذ إجراء بنا ًء على وعد أو عرض رشوة من أي طرف ثالث.
تحظر شركة  Kraft Heinzأيضًا الرشوة التجارية التي تنطوي على موقف يتم فيه تقديم شيء ذي قيمة لشريك تجاري حالي
أو محتمل بقصد الحصول على عمل بشكل غير صحيح أو التأثير بشكل فاسد على قرار تجاري.
في حال انتهاك هذه السياسة ،سيتم التعامل بجدية مع األمر ومن المفترض أن يكون دافعا ً التخاذ إجراء تأديبي ،يصل إلى
ويتضمن إنهاء التوظيف ،وعند االقتضاء ،اإلحالة إلى جهات إنفاذ القانون المناسبة.
لن يتعرض أي شخص خاضع لهذه السياسة ألي تأديب أو عواقب سلبية أخرى بسبب رفضه دفع رشوة أو لفت انتباه اإلدارة
إلى طلب رشوة ،حتى لو أدى تصرف الموظف إلى خسارة الشركة ألعمالها .يجب على الموظفين اإلبالغ عن أي طلب رشوة
لمشرفيهم ،أو مسؤول شؤون االمتثال ،أو من خالل قنوات اإلبالغ عن األخالقيات واالمتثال.
ب .المدفوعات التيسيرية ممنوعة
ال تسمح قوانين معظم البلدان ،بما في ذلك المملكة المتحدة ،بإجراء مدفوعات التيسير .وف ًقا لذلك ،تحظر الشركة بشدة الدفعات
التيسيرية .استشر مسؤول شؤون االمتثال إذا تلقيت طلبًا للحصول على مدفوعات تسهيل أو "إتاوة" ،أو طُلب منك تقديم إكرامية
إلى مسؤول حكومي.
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يحل محل:

على سبيل المثال ،يُطلب من مساعد مدير الحسابات في الشركة دفع "إكرامية" للموظف في مكتب الضرائب الحكومي لشراء
نماذج ضرائب الشراء .بدون دفع مثل هذه اإلكرامية ،من المحتمل أن يتم إخباره "لقد نفدت النماذة لدينا اليوم" .الدفع التيسيري
محظور بموجب هذه السياسة .يجب على موظف شركة  Kraft Heinzإبالغ مشرف الموظف بأن سياسة الشركة تحظر الدفع
وإخطار مسؤول شؤون االمتثال على الفور.
ال تشمل المدفوعات التيسيرية على الحاالت التي قد تفرض فيها الوكاالت الحكومية رسو ًما رسمية يمكن دفعها مباشرة باسم
كيان حكومي أو مؤسسة نفسها ،كما هو موضح في جداول الرسوم المنشورة أو المستندات الرسمية األخرى .يمكن دفع هذه
ا لرسوم الحكومية الرسمية لتسريع جوازات السفر أو التراخيص أو غيرها من الخدمات ،بشرط إيداعها في خزينة الحكومة،
وتحصيل إيصال حكومي رسمي ،وتسجيل المصروفات بدقة في دفاتر الشركة .ومع ذلك ،فإن المدفوعات التيسيرية المقدمة
لصالح المسؤولين الحكوميين بصفتهم الشخصية (أي ال يتم إيداعها في حساب خزانة رسمي تابع للحكومة) تنتهك هذه السياسة.
ج .المدفوعات لصالح المسؤولين الحكوميين
في ظل ظروف معينة محدودة ،قد يُسمح بتقديم الهدايا والترفيه والسفر مسؤول حكومي .يجب أن يكون هناك غرض تجاري
مشروع (على سبيل المثال ،لتعزيز حسن النية أو الترويج لمنتجات وخدمات  Kraft Heinzأو إبرازها أو شرحها) ويجب أن
تفي المدفوعات بالمتطلبات التالية:
•

•
•
•
•
•

ال يمكن تقديم أو عرض الدفع مطلقا للتأثير بشكل غير صحيح على أي عمل أو قرار رسمي من أجل تأمين ميزة
تجارية غير مناسبة أو الحصول على أعمال أو االحتفاظ بها لصالح شركة Kraft Heinz؛ أو التأثير بشكل غير
الئق على القرارات الحكومية ،نيابة عن شركة Kraft Heinz؛
أن تكون معقولة من حيث القيمة وتتوافق مع القوانين المحلية؛ يجب أن تتبع قيمة أي هدية واحدة القانون المحلي ويجب
دوالرا أمريكيًا؛
أال تتجاوز 25
ً
مسموح بها بموجب القوانين المحلية؛
بما يتفق مع سياسة الهدايا والترفيه الخاصة بشركة  ،Kraft Heinzبما في ذلك الحصول على جميع الموافقات
الالزمة وفقًا لتلك السياسة ،بما في ذلك استكمال نموذج A-B1؛
يتم ت قديمها بشكل غير متكرر ،على النحو المحدد في سياسة الهدايا والترفيه الخاصة بشركة Kraft Heinz؛ و
توثيقها بدقة وتسجيلها بشكل صحيح في دفاتر وسجالت الشركة.

قبل تقديم هدية أو ترفيه لصالح مسؤول حكومي ،يجب على الموظفين استكمال نموذج  ،AB-1والحصول على موافقة من
مسؤول تجاري أو وظيفي (على سبيل المثال ،رئيس الشؤون المالية ،المدير العام) و:
• رئيس الشؤون الحكومية العالمية (في الواليات المتحدة) ،أو
• مسؤول شؤون االمتثال (مثل المستشار العام المحلي أو مدير األخالقيات واالمتثال) (خارج الواليات المتحدة).
قبل عرض أو الموافقة على دفع تكاليف التدريب والسفر والتكاليف المرتبطة بهما
يجب على المسؤولين الحكوميين والموظفين إكمال نموذج  ،AB-1والحصول على موافقة من مسؤول األعمال أو المسؤول
الوظيفي (على سبيل المثال ،رئيس الشؤون المالية ،المدير العام) ،و:
• رئيس الشؤون الحكومية العالمية (في الواليات المتحدة) ،أو
• مسؤول شؤون االمتثال (على سبيل المثال ،المستشار العام المحلي أو مدير األخالقيات واالمتثال) والرئيس العالمي
لألخالقيات واالمتثال.
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يحل محل:

لمزيد من المعلومات ،راجع سياسة الهدايا والترفيه ال خاصة بشركة  Kraft Heinzبما في ذلك "جدول الموافقة على الهدايا
والترفيه" و"نموذج  - AB-1الموافقة على هدية أو وسيلة ترفيه تُمنح للمسؤولين الحكوميين".
د .األطراف األخرى /شركاء األعمال
الرشاوى والمدفوعات األخرى التي تقدمها شركة  Kraft Heinzوالمحظورة بموجب هذه السياسة ال يمكن أن يتم بشكل غير
مباشر نيابة عن الشركة  -أو لصالح الشركة  -من قبل شريك أعمال خارجي .تحظر قوانين مكافحة الرشوة مدفوعات وعروض
الرشوة غير المباشرة ،وقد تكون الشركة وموظفيها مسؤولين عن سلوك شركاء العمل الذين يتصرفون نيابة عن الشركة.
يجب أن تتضمن االتفاقيات المكتوبة مع شركاء العمل تعهدًا من قبل شريك العمل بأنه سيمتثل لقانون  ،FCPAو UKBA
واألحكام المحلية لمكافحة الرشوة في دوائر االختصاص القانونية المناسبة .في الحاالت التي تعمل فيها كيان تابع لشركة Kraft
 Heinzبدون عقد مكتوب ،وفقًا لـ توجيهات التوثيق التعاقدي العالمي والمراجعة ،يجب على شريك العمل تنفيذ خطاب شهادة
االمتثال.
يجب أن تكون العموالت والتعويضات األخرى المدفوعة لشريك العمل بمبالغ معتادة ومعقولة فيما يتناسب مع الخدمات المقدمة.
يجب أن تُسجل العموالت والمصروفات والمدفوعات األخرى بشكل صحيح في سجالت الشركة وقوائمها المالية .يجب أال يكون
هناك أي إدخاالت خاطئة أو مضللة في كتب  ،Kraft Heinzبما في ذلك اإلدخاالت المزيفة إلخفاء المعامالت غير الصحيحة.
وبالمثل ،تحظر أيضًا األموال أو األصول "غير المسجلة في الدفاتر" أو السرية أو غير المسجلة.

 .1إشراك شركاء أعمال جدد من األطراف الثالثة
عند إشراك أي شريك أعمال جديد ،يجب على وحدة األعمال:
•

اختيار شريك العمل جزئيًا بنا ًء على سمعته وخبرته وممارساته التجارية األخالقية واستعداده لممارسة األعمال
التجارية وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة؛

•

إبالغ شريك العمل بسياسات الشركة لمكافحة الرشوة وتوقعنا أن يلتزم شريك العمل بجميع قوانين مكافحة الفساد
والرشوة المعمول بها؛

•

الحصول على تأكيدات من شريك العمل باالمتثال لقوانين مكافحة الفساد والرشوة المعمول بها؛ و

•

االحتفاظ بسجل لهذه االتصاالت ،بما في ذلك أي اتفاقيات لالمتثال من قبل شريك العمل ،وأي إجراءات عناية
واجبة يتم إجراؤها.

 .2متطلبات الطرف الثالث لبذل العناية الواجبة
جميع وحدات األعمال مسؤولة عن القيام ،بالتنسيق مع فريق األخالقيات واالمتثال العالمي ،بإجراءات العناية الواجبة لشركاء
األعمال بحيث يمكن ضمان الشركة بشكل معقول بأن شركاء العمل من غير المحتمل أن ينخرطوا في أنشطة فاسدة يتم إجراء
العناية الواجبة على كل من شركاء العمل الجدد وبشكل دوري على شركاء العمل الحاليين.
7

سياسة الشركة
العنوان :السياسة العالمية لمكافحة الرشوة /مكافحة الفساد
تاريخ اإلصدار 27 :يوليو 2021

مسؤول السياسة :رئيس قسم األخالقيات واالمتثال
تاريخ النفاذ 1 :أغسطس 2021
 Kraft Heinzالسياسة العالمية لمكافحة الفساد ،بتاريخ  1أكتوبر 2015
سياسة مكافحة الرشوة  Heinz CC.07بتاريخ 11 :أكتوبر 2011
سياسة  Kraft C-17لمكافحة الفساد والرشوة بتاريخ  1أكتوبر 2012

يحل محل:

يجب أن تستشير وحدة األعمال فريق األخالقيات واالمتثال العالمي بشأن العناية الواجبة قبل إشراك أي شريك أعمال يمكن أن
يثير مخاطر فساد لشركة  .Kraft Heinzوهذا يشمل على سبيل المثال ال الحصر ،شركاء العمل الذين:
•
•
•

قد يتعاملون مع مسؤول حكومي أو حكومي نيابة عن الشركة؛ أو
يطلبون الدفع إلى حسابات مصرفية أو كيانات غير تابعة لشريك العمل؛ أو
يبدون مترددين أو يرفضون تقديم تأكيد بأنهم ملتزمون بقوانين مكافحة الفساد والرشوة المعمول بها.

تتضمن بعض األمثلة على معامالت شركاء األعمال مع المسؤولين الحكوميين أو المسؤولين الحكوميين ،على سبيل المثال ال
الحصر:
.1
.2
.3
.4

الحصول على التراخيص أو الشهادات الحكومية نيابة عن الشركة؛
تخليص منتجات شركة  Kraft Heinzمن خالل الجمارك نيابة عن الشركة؛
الحصول على الموافقات الحكومية نيابة عن الشركة الستيراد و /أو توزيع منتجات شركة Kraft Heinz؛ أو
البيع نيابة عن الشركة إلى حكومة أو وكالة حكومية أو كيان مملوك للحكومة.

معلومات مفصلة عن إجراءات العناية الواجبة في شركة  Kraft Heinzموصوفة بالكامل في سياسة العناية الواجبة العالمية
للطرف الثالث في شركة  Kraft Heinzودليل العناية الواجبة الذي تحتفظ به شركة األخالق واالمتثال .اتصل بمسؤول شؤون
االمتثال المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول متطلبات العناية الواجبة لموقفك المحدد.

 .3شركاء األعمال من الطرف الثالث  -اإلنذارات
أثناء إجراء العناية الواجبة وطوال أي عالقة الحقة ،يجب عليك مراقبة أي "إنذارات"" .اإلنذار" عبارة عن وضع أو ظرف
وحذرا إضافيًا .قد تظهر اإلنذارات في أشكال عديدة ويمكن أن تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر،
يتطلب مزيدًا من االهتمام
ً
ما يلي:
• تاريخ أو سمعة السلوك الفاسد أو تجاوز قنوات العمل االعتيادية؛
• االفتقار إلى المؤهالت أو الموارد ألداء الخدمات المقدمة؛
• ال يغطي نطاق العمل في سجله التجاري أو المستندات التنظيمية األخرى الخدمات المقترحة؛
• تقديم خدمات لشركة  KHفي بلد ال يمتلك فيه الطرف الثالث مكتبًا أو خبرة؛
• رفض اإلقرار بعدم التورط في نشاط فاسد أو توقيع أي إقرارات مطلوبة؛
• انتهاء صالحية رقم السجل التجاري أو رقم التعريف الضريبي؛
• تقارير وسائل اإلعالم اإلخبارية السلبية أو المقاالت الصحفية أو اإلشاعات التي تتحدث عن نشاط غير الئق؛
• طلب أساليب دفع أو ترتيبات مالية غير معتادة؛
• طلب المدفوعات لطرف آخر نيابة عنهم؛
• طلب الدفع إلى حساب باسم طرف آخر أو في مقاطعة مختلفة من حيث يقع الطرف الثالث أو يقوم بأعمال تجارية
لصالح شركة  ،KHال سيما إلى بلد له تاريخ أو سمعة بالفساد أو التهرب الضريبي؛
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سياسة مكافحة الرشوة  Heinz CC.07بتاريخ 11 :أكتوبر 2011
سياسة  Kraft C-17لمكافحة الفساد والرشوة بتاريخ  1أكتوبر 2012

يحل محل:

• استخدام شركة وهمية أو شركة قابضة تحجب الملكية دون تفسير موثوق؛
• طلب المدفوعات النقدية فقط؛
• طلب دفعة مقدمة كبيرة أو مكافأة؛
• طلب مدفوعات غير متناسبة مع الخدمات ،أو أعلى من سعر السوق ،أو عالية بشكل غير طبيعي؛
• طلب خصومات كبيرة بشكل غير معقول أو ائتمانات أو سداد نفقات غير مدعومة؛
• يبيع الموزع للجهات الحكومية بأسعار أعلى دون سبب مبرر؛
• تقديم الخدمات في مجال عمل مختلف عن المشاركة المتوقعة؛
• استخدام طرف ثالث آخر إلكمال عملهم (وكالء فرعيون)؛
• توصية مسؤول حكومي أو عميل؛
• اإلقرار أو التباهي بالنفوذ أو الصالت؛
• توظيف وسيط كطرف ثالث فردي من قبل كيان حكومي أو عميل؛
• وجود أقارب أو شركاء مقربون يعملون مع الحكومة أو أحد العمالء؛
• التوصية بعالقة عمل مع مسؤول حكومي قريب؛
• وجود تضارب في المصالح (على سبيل المثال ،يعمل الطرف اآلخر أيضًا لصالح شركة  KHأو لديه قريب يعمل
لدى شركة )KH؛
• طلبات التمكن من عقد اتفاقيات دون موافقة الشركة؛
• طلب الحفاظ على سرية االتفاقات أو االتصاالت؛
• رفض اإلفصاح عن تفاصيل شركتهم ،بما في ذلك أصحابها والموظفون الذين سيقدمون خدماتنا ،وما إلى ذلك؛
و
• اإلدالء ببيانات أو استدالالت أن دفعة معينة أو هدية أو ما إلى ذلك ضرورية "للحصول على العمل" أو تعبيرات
مماثلة.
يكون موظف شركة  KHCالذي يدير العالقة مع الطرف الثالث مسؤوالً عن مراقبة بريدك اإللكتروني وغيره من االتصاالت
والوثائق بحثًا عن اإلنذارات  .يجب توجيه انتباه مشرفك أو مسؤول شؤون االمتثال على الفور إلى أي إشارات إنذار .يعتبر عدم
القيام بذلك انتها ًكا لهذه السياسة.
ه .مطالب التظلم
نحن نقدر سالمة موظفينا .لن يتم معاقبتك على اإلجراءات التي تتخذها والتي من شأنها أن تنتهك هذه السياسة بطريقة أخرى
عندما يكون هناك تهديد وشيك بخطر على الحياة أو السالمة .إذا تم إجراء مثل هذه المدفوعات ،فمن األهمية بمكان أن يتم
اإلبالغ عنها في أقرب وقت ممكن إلى فريق األخالقيات واالمتثال ومستشار المنطقة أو المنطقة الجغرافية .باإلضافة إلى ذلك،
يجب أيضًا إخطار مراقب المنطقة أو المنطقة على الفور حتى يتم تسجيل الدفع بشكل صحيح في دفاتر وسجالت الشركة.
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يحل محل:

سيتم تفسير هذا االستثناء بشكل محدود .أي موظف يعتمد بسوء نية على هذا الحكم لتقديم مدفوعات محظورة ،سيخضع للتأديب
المناسب ،بما يصل إلى ويتضمن إنهاء الخدمة.
و .المساهمات السياسية والخيرية
ال يجوز أبدًا تقديم المساهمات السياسية والخيرية للتأثير على أي عمل أو قرار رسمي ،أو لتأمين ميزة تجارية غير الئقة ،أو
الحصول على أعمال أو االحتفاظ بها بشكل غير صحيح لشركة .Kraft Heinz
يجب أن يتوافق استخدام أموال الشركة أو ممتلكاتها أو خدماتها أو عناصرها ذات القيمة لصالح األحزاب السياسية أو المرشحين
للمناصب العامة أو لمساعدة هذه األحزاب السياسية أو المرشحين للمناصب العامة مع جميع القوانين واللوائح المحلية .يتم
بشكل عام عدم تشجيع وحدات األعمال على تقديم مساهمات سياسية.
قبل المناقشة أو الوعد أو تقديم أو تقديم مساهمة سياسية من جانب شركة  ،Kraft Heinzيجب على الموظفين استشارة مسؤول
شؤون االمتثال ويجب ال حصول على موافقة خطية مسبقة من فريق الشؤون الحكومية العالمية .يحتفظ فريق الشؤون الحكومية
العالمية بسجالت تتعلق بأي مساهمات من هذا القبيل على النحو المطلوب .انظر إلى معامالت  Kraft Heinzمع المسؤولين
الحكوميين وسياسة المساهمات السياسية لمزيد من التفاصيل.
التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية (على سبيل المثال ،المنظمات غير الهادفة للربح التي تسعى إلى تلبية االحتياجات االجتماعية
دورا ،مثل الوصي ،تسبب مخاوف بموجب قوانين مكافحة
أو الطبية) والتي يلعب فيها المسؤولون الحكوميون أو أفراد أسرهم ً
الفساد الدولية .يخضع تقديم الهدايا الخيرية لمسؤول حكومي نيابة عن الشركة لضوابط صارمة من أجل ضمان االمتثال لقوانين
مكافحة الفساد وقانون باتريوت األمريكي والقوانين األخرى المعمول بها.
وبنا ًء على ذلك ،فإن أي تبرع يتم تقديمه إلى مؤسسة خيرية مرتبطة أو يطلبه مسؤول حكومي (أو عضو عائلة مسؤول حكومي)
يتطلب موافقة خطية مسبقة من رئيس العالمي للشؤون الحكومية وموظف شؤون االمتثال.

استشر سياسة التعامل مع المسؤولين الحكوميين والمساهمات السياسية الخاصة بشركة  Kraft Heinzأو سياسة التبرعات
الخيرية لمزيد من اإلرشادات.
ل .المحاسبة الصحيحة
وف ًقا لمدونة قواعد السلوك العالمية ،يجب على جميع الموظفين القيام بدورهم لضمان إعداد دفاتر الشركة وسجالتها واالحتفاظ
بها بدقة وبتفاصيل معقولة لضمان عدم استخدام المدفوعات أو العناصر ذات القيمة إلى أطراف ثالثة للرشوة أو الفساد.
هذا يعني أن أي دفعة أو عنصر ذي قيمة يتم منحه ألي شخص أو طرف ثالث ،بما في ذلك مسؤول حكومي أو شريك تجاري،
يجب أن يتم تسجيله بشكل صحيح في دفاتر وسجالت وحدة العمل المناسبة .على سبيل المثال ،فإن استخدام مصطلح "رسوم
استشارية" في تقرير النفقات لوصف عشاء مع مسؤول حكومي يعد انتها ًكا لهذه السياسة.
ال يجوز الدفع ألي شخص أو طرف ثالث ،بما في ذلك مسؤول حكومي أو شريك أعمال ،بدون وثائق داعمة كافية ،وال يجوز
الدفع ألي غرض بخالف ما هو موصوف في هذه الوثائق .يجب أال يكون هناك أي إدخاالت خاطئة أو مضللة في كتب Kraft
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يحل محل:

 ،Heinzبما في ذلك اإلدخاالت المزيفة إلخفاء المعامالت غير الصحيحة .وبالمثل ،تحظر أيضًا األموال أو األصول "غير
المسجلة في الدفاتر" أو السرية أو غير المسجلة.
ح .تدريب الموظفين
يجب أن يخضع جميع الموظفين اإلداريين والموظفين المختارين ذوي الخبرة للتدريب على مكافحة الفساد الذي تقدمه الشركة
على أساس دوري .ستحدد الشركة طبيعة ومحتوى وتكرار هذا التدريب بنا ًء على مسؤوليات وظيفتك وأقدميتك وموقعك.
أوصل صوتك
يجب على جميع الموظفين التحدث .إذا علمت بأي انتهاكات فعلية أو محتملة لهذه السياسة (أو أي سياسة أخرى) ،فيرجى
استخدام قنوات اإلبالغ عن األخالقيات واالمتثال لإلبالغ عنها على الفور.
يرجى تذكر أنه عندما تثير مخاوفك أو تبلغ عن مخالفات بحسن نية ،فأنت تفعل الصواب ولن تتسامح شركة Kraft Heinz
صا ما قد انتقم منك أو ضد أي موظف آخر بسبب إثارة مخاوف ،أخبرنا في أقرب
مع أي انتقام ضدك .إذا كنت تعتقد أن شخ ً
وقت ممكن.
•
•
•

اإلبالغ عبر اإلنترنت على KraftHeinzEthics.com
أرقام الخط الساخن الخاصة بإعداد التقارير الخاصة بالدولة متاحة أيضًا على KraftHeinzEthics.com
يمكنك أيضا إرسال بريد إلكتروني ethics@kraftheinz.com
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