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 الغرض  1.

وإذا كانت القوانین واللوائح المحلیة تحتوي على متطلبات  بخصوص الوقایة من الفساد. Ciscoالمتبعة في شركة تحدد ھذه السیاسة المعاییر العالمیة 
 أكثر صرامة، فإن ھذه القوانین تلغي المتطلبات الواردة في ھذه السیاسة.

 نظرة عامة 2.

) بالقیام باألعمال بنزاھة وبأعلى معاییر مكافحة الفساد. Cisco. والكیانات التابعة لھا في جمیع أنحاء العالم (شركة Cisco Systems, Incتلتزم 
بنزاھة وإنصاف وبمعاییر أخالقیة عالیة، باإلضافة إلى التزامھم بكافة  Ciscoومن المتوقع أن یتصرف الموظفین والشركاء والموردین التابعین لشركة 
 قوانین مكافحة الفساد/مكافحة الرشوة وتجنب حتى تصور سوء السلوك. 

 
االلتزام بكل القوانین المطبقة، بما في ذلك القانون األمریكي للممارسات األجنبیة الفاسدة  Ciscoبوصفھا شركة عالمیة، فإنھ یتوجب على شركة 

)FCPA.القیود المفروضة تحدد ھذه القوانین  ) والقانون البریطاني لمكافحة الرشوة وغیرھا من قوانین مكافحة الفساد المشابھة في جمیع أنحاء العالم
تطبق بعض القوانین معاییر  على إعطاء الرشاوى للمسؤولین الحكومیین ومتطلبات الدفاتر والسجالت والعقوبات الجنائیة والمدنیة الخاصة باالنتھاكات.

 القطاع الخاص. مساءلة صارمة وتزید النطاق لیتضمن إعطاء رشاوى والحصول علیھا حتى أنھا تحظر الرشوة التجاریة فیما بین أفراد

 النطاق 3.

. ومطلوب من Ciscoفي جمیع البلدان التي تعمل فیھا  Ciscoتنطبق ھذه السیاسة وتحكم سلوك الموظفین لدینا وغیرھم ممن یعملون نیابة عن شركة 
ذه السیاسة والتأكد من أن إنفاذ ھ Ciscoقراءة ھذه السیاسة وفھمھا وااللتزام بھا. باإلضافة إلى ذلك، یتحتم على مدیري شركة  Ciscoموظفي 

 Ciscoقد تتحمل المسؤولیة إذا كان موظفو  Ciscoألن شركة  األشخاص والكیانات الواقعة تحت إشرافھم یفھمون ھذه السیاسة ویلتزمون بما جاء بھا.
عمول بھا، فإنھ یتعین علیك بموجب ھذه یعرفون أو من المفترض أنھم یعرفون أن شخًصا یعمل بالنیابة عنا ینتھك قوانین مكافحة الفساد والرشوة الم

 .ethics@cisco.comعبر  Ciscoالسیاسة اإلبالغ عن الشكوك المتعلقة بھذه االنتھاكات إلى 

 بیان (بیانات) السیاسة 4.

دم وال نعطي وال نسمح، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، بالرشوة ال نعد وال نق Ciscoتماشًیا مع القوانین في جمیع أنحاء العالم، فإننا في شركة 
لمحاولة التأثیر بطریقة غیر مالئمة في أي إجراء أو قرار للحصول على أعمال أو االحتفاظ بھا، أو لتأمین أي  أي شخصأو بتقدیم أي شيء لھ قیمة إلى 

 . Ciscoمیزة غیر مشروعة لصالح شركة 
 

لفساد، انتھاًكا لثقة الجمھور، ویھدد التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على المستویین الوطني والدولي، كما یضر بالتجارة العادلة. لمكافحة ایمثل الفساد 
شيء ذا قیمة"  قامت معظم الدول بسن قوانین ولوائح لمكافحة الفساد/مكافحة الرشوة. تعمل ھذه القوانین على تجریم إعطاء أو دفع أو الوعد بتقدیم "أي

 (رشاوى) من أجل:
 التأثیر على تصرف أو قرار للحصول على، االحتفاظ بـ و/أو توجیھ األعمال، أو •
 ضمان میزة غیر مشروعة من أي نوع  •

 
 كذلك، ُیعد قبول "اي شيء ذا قیمة" (رشاوى) جریمة في ھذه الحاالت.
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 ما ھي الرشوة؟
الرشوة على أنھا "أي شيء ذي  Ciscoالرشوة لیست مجرد نقد في مظروف ُیمرر من أسفل الطاولة. تحدد القوانین الدولیة وسیاسة شركة 

قیمة" مثل: األموال النقدیة وبطاقات الھدایا، وإصالحات/خدمات في المنزل، وتذاكر الذھاب إلى المسرح أو األحداث الریاضیة، وتذاكر 
ناٍد خاص، وعقد بدون مناقصة، ووظیفة صیفیة ألحد أفراد األسرة من المراھقین، وخدمات ركوب سیارات دخول الضیوف ل

اللیموزین/السیارات المجانیة دون مقابل، والعناصر األخرى التي لھا قیمة، عندما ُتعطى للحصول على میزة غیر مشروعة أو للتأثیر في 
 إجراء ما. 

 
 و لم یحدث نقل العنصر ذي القیمة، أو لم یتحقق الغرض من الرشوة. مجرد عرض الرشوة انتھاك، حتى ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Ciscoال یجوز لجھات الخارجیة رشوة شركة 
ال یمكن استخدام الجھات الخارجیة (ُیطلق علیھم أیًضا "الوسطاء") لمحاولة تیسیر الرشوة أو إخفائھا. ال یمكن للموردین والوكالء 

كذلك یعد حث جھة  .Ciscoوالموزعین والشركاء التجاریین عرض رشوة أو الحصول علیھا عند العمل بالنیابة عن شركة واالستشاریین 
وإذا  اسة.خارجیة على القیام بتصرف ینتھك ھذه السیاسة أو تیسیر األمور لھا أو تھیئة األسباب لھا للقیام بذلك، یمثل أیًضا انتھاًكا لھذه السی

بأن جھة خارجیة تعرضت لالستغالل من أجل انتھاك ھذه السیاسة، فیتعین على الموظف اإلبالغ على الفور  Ciscoة علم أحد موظفي شرك
  .ethics@cisco.comإلى 

 
، بما في ذلك التوجیھ الخاص بإشراك الجھات الخارجیة، من ھناتتوفر المزید من المعلومات على موقع مكافحة الفساد والرشوة على الویب 

ریة، واالعتبارات اإلضافیة قبل تسدید أو التفویض بتسدید أي مبلغ أو فائدة قد تثیر المخاوف المتعلقة بالرشوة، وغیرھا من العالمات التحذی
 على النحو التالي: 

 ) الملحق أ( األسئلة المتكررة •
 ) الملحق ب( واألسئلة المتداولة Ciscoالقائمة المرجعیة لمكافحة الفساد الخاصة بشركة  •
 ) الملحق جبخصوص الجھات الخارجیة ( Ciscoعملیة العنایة الواجبة المتبعة لدى شركة  •
 ) الملحق دالعالمات التحذیریة للرشوة ( •

 
 .ethics@cisco.comإذا كان لدیك أیة أسئلة، فینبغي االتصال بمدیرك أو المراسلة على 
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 الھدایا والترفیھ 4.1

مع زمالئنا في العمل بأنھ عند التصرف بطریقة مناسبة، فإن التفاعالت الرسمیة وتبادل الھدایا أو العروض األخرى  Ciscoتقر شركة 
قد یكون جزًء ھاًما من بناء حسن النوایا وتنمیة العالقات مع العمالء والشركاء والموردین وقد یكون بروتوكول وعرف تجاري مقبول 

شكل إال أنھ في حال التصرف بطریقة غیر مناسبة، فإن الھدایا والسفر والترفیھ وغیرھا من العروض قد ت وصحیح في العدید من الدول.
 أو الجھة الخارجیة.  Ciscoانتھاًكا للقوانین المطبقة أو سیاسات ومبادئ شركة 

 
على المتطلبات الخاصة بالھدایا وغیرھا من  )GTEوسیاسة الھدایا والسفر والترفیھ ( )COBCتنص مدونة قواعد السلوك المھني (

یم كافة الھدایا وغیرھا من العروض وكقاعدة عامة، یجب تقد العروض المقبولة، باإلضافة إلى إرشادات الكشف والموافقة المسبقة.
كما ھو مبین بمزید من التفصیل في سیاسة الھدایا والسفر والترفیھ، فإن  بشفافیة ووفًقا للسیاسة لتجنب حتى تصور وجود سوء سلوك.

األنواع المحظورة، (لیس نقًدا، بطاقات ھدایا، أو غیرھا من  مناسًباتقدیم أو الحصول على الھدایا وغیرھا من العروض یجب أن یكون 
(تنص سیاسة  بقیمة معقولة ،لیس محاولة للتأثیر بشكل غیر مستحق على نتیجة تجاریة، وبااللتزام مع كافة القوانین واللوائح والسیاسات)

 . واعتمادھا مسبًقاالھدایا والسفر والترفیھ على الحدود المقررة)، وقد یلزم الكشف عنھا 

 السفر واإلقامة 4.1.1
 

وتسمح  .Ciscoأو األحداث التي تجري تحت رعایة شركة  Ciscoآلخر، تتم دعوة الضیوف لزیارة منشآت شركة  من حینٍ 
بسداد نفقات محددة للسفر واإلقامة بالنسبة للضیوف التجاریین وفًقا لسیاسات السفر والنفقات والقطاع العام في  Ciscoشركة 

  الحاالت التالیة:
 ة مشروعةإذا كانت من أجل أغراض تجاری •
 إذا كانت تعطي الضیوف مستوى معقول أو أسبقیة معقولة  •
 إذا كان حضور األنشطة التجاریة إلزامًیا •
 Ciscoفي حال عدم سفر أي صدیق للشخص المدعو أو أي فرد من أفراد عائلتھ على نفقة شركة  •
جانبیة ھي رحالت إضافیة في حال عدم إجراء رحالت جانبیة غیر معقولة أو غیر ذات صلة بالعمل. (الرحالت ال •

على سبیل المثال، عندما تتطلب الرحلة سفًرا شامالً بعیًدا عن الموقع المشروع لرحلة العمل، أو  غیر متعلقة بالعمل.
 تتضمن نفقات زائدة.)

  في حال عدم توفیر أي بدل للتنقل الیومي •
 

، Ciscoمقابل السفر واإلقامة بالنیابة عن شركة  إذا قامت جھة خارجیة، مثل وكیل أو شریك أو مورد أو استشاري بالسداد
على علم بأن الحث على أو تیسیر أو التسبب في قیام إحدى  Ciscoفالموظف التابع لشركة  فسیستمر تطبیق السیاسات أعاله.

مباشرًة)  Ciscoالجھات الخارجیة بتصرف من شأنھ أن ینتھك ھذه السیاسة (في حال القیام بھ بواسطة الموظف التابع لشركة 
 ُیعد انتھاًكا لھذه السیاسة.

 
بطاقات الشركات والسفر سیاسة لمزید من المعلومات، بما في ذلك عن التزامات الكشف والموافقة، ُیرجى الرجوع إلى 

 .وسیاسة االجتماعات واألحداث العالمیة، وسیاسة الھدایا والسفر والترفیھ، العالمیة
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 الموافقة والكشف الالزمین 4.1.2
 

للكشف عن والحصول على الموافقة بخصوص أي نفقات  أدوات على اإلنترنتیعمل فریق تمكین االمتثال العالمي على توفیر 
كومیین بما في ذلك الموظفون التابعون ) مسؤولین ح1تجاریة (مثل الھدایا أو السفر أو حسن الضیافة أو الترفیھ) مقدمة إلى (

للشركات المملوكة جزئًیا أو كلًیا للدولة أو الكیانات الخاضعة للرقابة الجزئیة أو الكلیة من قبل الدولة، مثل، على سبیل المثال، 
عھا، أو االتصاالت عن ُبعد أو منظمات الرعایة الصحیة التي قد ُتنظم بطریقة مشابھة للشركات الخاصة أو تتنافس م

جھات أخرى حتى إذا كانت تابعة للقطاع الخاص، بناًء على المتطلبات والحدود الواردة في سیاسة الھدایا والسفر  )2(
والترفیھ. قد تتسبب الھدایا أو الرحالت أو عروض الترفیھ غیر المناسبة أو الزائدة في المسائلة القانونیة واإلضرار بسمعة 

 . Ciscoشركة 
 

عناصر الھدایا والسفر  إعطاءللكشف والموافقة عند  أداة الكشف عن الھدایا والسفر والترفیھاستخدم  •
 (حیثما تتطلب سیاسة الھدایا والسفر والترفیھ)  والترفیھ

حیثما (عناصر الھدایا والسفر والترفیھ تلقيللكشف والموافقة عند  أداة الكشف عن استالم الھدایااستخدم  •
 تتطلب سیاسة الھدایا والسفر والترفیھ)

 
أو، یمكنك االتصال عبر  ھنایمكن العثور علي إجابات عن األسئلة المتكررة حول سیاسة الھدایا والسفر والترفیھ 

corporate_compliance@cisco.com  
 

 . ethics@cisco.comوینبغي إحالة المخاوف المتعلقة باالنتھاكات المحتملة إلى 

 

 الھدایا والترفیھ 4.2

 ما ھي إكرامیات التسھیل؟
لمقدم الطلب، مثل: "إكرامیات التسھیل" ھي مبلغ ُیدفع إلى مسؤول حكومي مخصص لضمان أو تسریع إجراء حكومي روتیني مستحق 

بتسھیل في بعض األحیان، یتم وصف ذلك " تجھیز تأشیرة، تحدید موعد فحص، ضمان جمع أو تسلیم البرید، أو توصیل المرافق.
 ". المدفوعات التیسیریة" أو "األمور

 
تجدر اإلشارة إلى أن إكرامیات  م.ال تسمح بسداد إكرامیات التسھیل في أي مكان بالعال Ciscoوباستثناء ما ھو مذكور أدناه، فإن شركة 

التسھیل محظورة صراحًة، وُتعامل على أنھا رشوة، بموجب قوانین محددة لمكافحة الرشوة (بریطانیا وكندا والبرازیل وما إلى ذلك) 
منظمة التعاون  (اتفاقیةوالعدید من الدول األخرى واتفاقیات مكافحة الفساد متعدد الدول (مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

 )). OECDاالقتصادي والتنمیة (

 استثناءات محدودة 4.2.1
 

(وبموافقة سلسلة اإلدارة الخاصة  Ciscoیجب سداد إكرامیات التسھیل فقط كملجأ أخیر وبموافقة قسم الشؤون القانونیة بشركة 
 الحاالت التالیة: بك على مستوى المدیر فما فوق، والكشف عنھا لقائد الدعم المالي الذي تتبعھ) في

 إذا لم یكن ھناك بدیل وكان من شأن التأخیر المتوقع أن یؤثر بشكل كبیر على العمل  •
إذا كانت في دولة أو موقف تكون خاللھ ھذه المدفوعات معتادة وغیر محظورة صراحة بموجب قانون نافذ في  •

 حاالت مماثلة
 إذا كان المبلغ متواضًعا نظًرا لحقائق وظروف الموقف  •

 

 CISCOسري وخاص بشركة  .Cisco Systems, Incشركة 
 مراقبة. راجع اإلصدار األصلي على اإلنترنت لمعرفة أحدث المراجعات. ُتعتبر النسخة اإللكترونیة المطبوعة أو المكررة غیر 

 8بناًء على إصدار القالب 

https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login
http://wwwin-tools.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=90542467-3ea8-4015-b765-d7e59ac7b693
mailto:corporate_compliance@cisco.com
mailto:corporate_compliance@cisco.com
mailto:ethics@cisco.com
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قسم الشؤون القانونیة إذا كانت السالمة الشخصیة أو األمن أو حریة التحرك في خطر، فیجوز سداد إكرامیات التسھیل ثم إبالغ 
 بعد ذلك بالحقیقة.  Ciscoكة بشر

 
یجب أن یتم تحدید أي إكرامیات تسھیل بدقة وأن یتم وصفھا وتوثیقھا في الدفاتر والسجالت المحاسبیة المناسبة على أنھا 

 "إكرامیات تسھیل". 
 

 المساھمات الخیریة والسیاسیة 4.3

تعتبر مواطنة صالحة للشركات، فإن تلك التبرعات التي ُتمنح  على الرغم من أن التبرعات التي یتم منحھا للمنظمات الخیریة عادة ما
للمنظمات التي یكون فیھا للمسئولین الحكومیین دور حیوي، مثل الوصي، تتسبب في إحداث مخاوف وفًقا للقوانین الدولیة لمكافحة الفساد 

السلطات األمریكیة موقًفا یفید أن أي تبرع ُیمنح ألیة جھة  بالمثل، فقد تبنى القانون األمریكي للممارسات األجنبیة الفاسدة وتبنت والرشوة.
خیریة مصاحب ألي مسئول حكومي یعتبر مصلحة لذلك المسئول الحكومي. ویجب منح أي تبرع ألیة جھة خیریة مع وجود مسؤول 

 سیاسة الھدایا والسفر والترفیھقد ُتعتبر التبرعات المقدمة إلى جھة خیریة ھدیة كذلك بموجب  .لسیاسة التبرعات الخیریةحكومي وفًقا 
 قة، كما ھو مشار إلیھ أعاله).(األمر الذي یتطلب الكشف والمواف

 
ُینظر إلى األحزاب السیاسیة والمرشحین السیاسیین على أنھم مسؤولین حكومیین. من ثم، فال یمكن عرض مساھمات سیاسیة أو تقدیمھا 

سیاسیة في أي . قد تأتي المساھمات الCisco، ما لم ُتعتمد مسبًقا من قبل قسم الشؤون الحكومیة لدى شركة Ciscoبالنیابة عن شركة 
 شكل، ومن ذلك:

 العناصر النقدیة  •
 العناصر غیر النقدیة (مثل المعدات المقترضة أو المتبرع بھا، الخدمات التقنیة المجانیة، أو التبرع بوقت الموظف) •
 استخدام موارد الشركة (مثل: المرافق، البرید اإللكتروني، األدوات المكتبیة، وقت الموظفین) •

لصالح  Ciscoووفًقا لھذا، ال یجوز استخدام أي أصول، بما في ذلك وقت العمل، أو أي منشآت أو أجھزة أو مدفوعات مالیة مباشرة من 
 . Ciscoمرشح سیاسي، أو لجنة عمل سیاسیة، أو تأیید أو معارضة أي استفتاء اقتراع دون موافقة كتابیة من شؤون الحكومة لدى شركة 

 
لموظفین المشاركة في األنشطة السیاسیة أو الخیریة على المستوى الفردي بأموالھم الخاصة ووقتھم الخاص، وبما یتفق وبالطبع، یمكن ل

: بموجب مالحظة تعویضات عن أیة مساھمات سیاسیة أو خیریة شخصیة. Ciscoمع سیاسة الھدایا والسفر والترفیھ. ولن تقدم شركة 
لبة بعض الموظفین (بما في ذلك مجلس اإلدارة والمسؤولین التنفیذیین وموظفین محددین یشاركون قوانین االنتخاب األمریكیة، یجوز مطا

في عالقات مبیعات العمالء على مستوى الوالیة في نیویورك وإلینوي وكونیتیكت) بالحصول على الموافقة المسبقة قبل القیام بأنواع 
للحصول على المزید  Ciscoمدونة أخالقیات القطاع العام بالوالیات المتحدة لشركة محددة من المساھمات في الحمالت االنتخابیة. انظر 

 من المعلومات.
 

 الدفاتر والسجالت 4.4

، لمنع محاوالت إخفاء الرشوة باستخدام المستندات غیر المكتملة أو المزورة، تحتوي العدید من قوانین مكافحة الفساد على معاییر للدفاتر
االحتفاظ بالدفاتر والسجالت التي تعكس معامالت الشركة وأصولھا  Ciscoالسجالت والضوابط المالیة الداخلیة. ویتعین على شركة 

ي بشكل كامل وبكل دقة. یتضمن المتطلب النماذج المطلوبة لمدفوعات المعالجة، المرفقات والنسخ االحتیاطیة المستخدمة ووضعھا المال
 لتبریر طلبات السداد، واعتمادات وتصنیفات المبالغ بموجب رموز المحاسبة. 

 

 CISCOسري وخاص بشركة  .Cisco Systems, Incشركة 
 مراقبة. راجع اإلصدار األصلي على اإلنترنت لمعرفة أحدث المراجعات. ُتعتبر النسخة اإللكترونیة المطبوعة أو المكررة غیر 
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https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=89fb3c07-4131-48e2-bb27-6bf0fc29b42d
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=89fb3c07-4131-48e2-bb27-6bf0fc29b42d
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=89fb3c07-4131-48e2-bb27-6bf0fc29b42d
http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Global_Policy_Donations.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://wwwin.cisco.com/legal/sales/publicSector/engagementguidelines.shtml
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الحصول  المسجلة في الدفاتر"، ھي أیة أموال یتم ل غیرباإلضافة إلى أن أموال الشركة غیر المكشوف عنھا أو غیر المسجلة، أو "األموا
(بما في ذلك الشریك أو الوكیل أو الوسیط أو الموّرد أو  Ciscoعلیھا أو االحتفاظ بھا بصورة غیر مالئمة في حساب غیر خاص بشركة 
الشفافیة واالعتماد  وطوبدون االلتزام ببنود وشر Ciscoاالستشاري) حیث یظل استخدام ھذه األموال تحت إشراف موظفي شركة 

یمكن  سیاسات الشركة. مع بما یتوافق Ciscoوالتوثیق المناسبة، والمعالجة المحاسبیة المناسبة لتلك األموال داخل دفاتر وسجالت شركة 
في ذلك،  من الموردین، بما أو غیر ذلك إنشاء األموال غیر المسجلة في الدفاتر بأي عدد من الطرق مع العمالء والشركاء والتسویق

وعلى سبیل المثال ال الحصر: الخصم غیر القیاسي أو القروض أو الخصومات غیر المستردة أو سوء استخدام أموال حوافز 
المبیعات/التسویق أو المدفوعات الزائدة للموّرد (بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدًما)، أو أي جھود أخرى للتحكم في أموال الشركة 

تخصیص األموال غیر المسجلة بالدفاتر أو االحتفاظ بھا أو استخدامھا (وأي  المحدد للشركة الذي یحتفظ بالعملیات. السجل المالي خارج
 محاولة للتحایل على أو التالعب بالعملیات أو األنظمة أو البیانات المرتبطة باألموال غیر المسجلة في الدفاتر)، سواء عن عمد أو بشكل

ي نھایة األمر في نفقات أو أغراض تجاریة مناسبة، من شأنھ أن یشّكل انتھاًكا خطیًرا لمدونة قواعد عرضي، وحتى إذا استخدمت ف
، وھذه السیاسة المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة، وقد یؤدي إلى إجراء (إجراءات) تأدیبي Ciscoالسلوك المھني المتبعة في شركة 

 (تأدیبیة) خطیر (خطیرة).
 .Ciscoعملیة إدارة السجالت المتبعة في شركة عن االحتفاظ بالسجالت بطریقة صحیحة، ُیرجى الرجوع إلى للمزید من المعلومات 

 

 الموظفون مسؤولون 4.5

 التدریب واالمتثال 4.5.1
 

في وظائف محددة مثل المبیعات والتسویق والخدمات والشؤون القانونیة والمالیة  Ciscoیجب أن یخضع موظفو شركة 
لتدریب. یجب على جمیع على اإلنترنت. مع ذلك، ُیفضل خضوع كافة الموظفین لھذا ا لتدریب مكافحة الفساد والرشوة العالمي

أو بالنیابة عنھا االلتزام  Ciscoالشركاء أو البائعین أو الموّردین أو االستشاریین أو الجھات الخارجیة التي تعمل مع شركة 
بالعقود الخاصة بھم لالمتثال لقوانین مكافحة الفساد والرشوة المعمول بھا، بما في ذلك قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة 

)FCPA األمریكي وقانون مكافحة الرشوة البریطاني، وغیرھا من القوانین المماثلة لمكافحة الفساد على مستوى العالم. یجب (
أو أي شخص یعمل بالنیابة عن  Ciscoعلیك اإلبالغ عن أي انتھاكات مؤكدة أو محتملة لھذه السیاسة ویقوم بھا موظفو 

Cisco  عبرethics@cisco.com. 
 

 العقوبات 4.5.2
 

قد تتسبب انتھاكات قوانین مكافحة الفساد في التعرض لعقوبات جنائیة ومدنیة وتنظیمیة منھا الغرامات و/أو السجن، حتى إن 
د أو ھذه وموظفیھا. وفي حال انتھاك أحد الموظفین لقوانین مكافحة الفسا Ciscoتصور سوء السلوك قد یضر بسمعة شركة 

 السیاسة، فقد یتسبب ذلك في إجراء تأدیب، یتضمن إنھاء الخدمة.
 

 األسئلة أو المخاوف أو اإلبالغ عن االنتھاكات المحتملة 4.5.3
 

یتوجب على الموظف الذي یالحظ وجود شيء مریب التصریح بذلك، حتى إذا كان منتھك السیاسة ھو مدیره أو موظف آخر 
للمساعدة على تحدید األنشطة المشبوھة المحتملة.  العالمات التحذیریة للرشوة -ملحق د أعلى منھ منزلة. ُیرجى االطالع على 

وعندما یتصل الموظفون بقسم الشؤون القانونیة أو مكتب أخالقیات العمل باالتصال بك، فال یسعھم حینھا إال التعاون مع 
 خالقي. وقد یؤدي التقصیر في التعاون وتقدیم معلومات صادقة وحقیقیة القائمین على عملیات التحقیق بشأن سوء السلوك األ
 إلى اتخاذ إجراء تأدیبي قد یصل إلى إنھاء الخدمة.

 
لن تتسامح في اتخاذ أي أعمال انتقامیة ضد أي شخص، یقوم بحسن نیة، باإلبالغ عن أي مخاوف أو یتعاون  Ciscoإن شركة 

وسوف یتعرض المدیرون وسائر الموظفین الذین یقومون باتخاذ أي أعمال انتقامیة ضد أي  مع عملیة تحقیق عن االمتثال.
موظف آخر لإلجراء التأدیبي، الذي یصل إلى ویشتمل على إنھاء العمل. ینبغي اإلبالغ عن أي أعمال انتقامیة مشتبھ فیھا على 

 الفور. 
 

 CISCOسري وخاص بشركة  .Cisco Systems, Incشركة 
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أو توجد طرق أخرى لإلعراب عن المخاوف أو اإلبالغ عن  ethics@cisco.comیمكنك مراسلة مكتب األخالقیات على 
لالطالع على " على الویب التعبیر عن مخاوفكراجع صفحة " االنتھاكات (بما في ذلك تقدیم تقاریر مجھولة الھویة وسریة).

 المزید من المعلومات. 
 

 االمتثال للسیاسة 5.

 فیما یلي متطلبات االمتثال للسیاسة:

 تاریخ إنفاذ االمتثال 5.1

 تسري سیاسة مكافحة الفساد والرشوة ھذه في 'أحدث تاریخ للمراجعة' كما ھو مشار إلیھ في صفحة العنوان بھا.

 قیاس االمتثال 5.2

ویتم التحقق من االمتثال لھذه السیاسة بعدة طرق، منھا على سبیل المثال ال الحصر،  .Ciscoسیاسات شركة یتوجب االمتثال لجمیع 
م الذاتي، المراقبة النشطة ألنظمة سداد النفقات وتتبع الھدایا، التقاریر من األدوات التجاریة المتوفرة، المراجعات الداخلیة الخارجیة، التقیی

 لة و/أو غیرھا من التعلیقات المقدمة إلى مالك السیاسة. تقاریر االنتھاكات المحتم

 استثناءات السیاسة 5.3

 .Ciscoیجب اعتماد أي استثناءات تتعلق بسیاسة مكافحة الفساد والرشوة من قبل قسم الشؤون القانونیة ومكتب األخالقیات لدى شركة 

 عدم االمتثال 5.4

، بما في ذلك محاوالت التحایل على السیاسة/العملیة المذكورة عن طریق تجاوز أو االنحراف عن ھذه السیاسة أو عدم االمتثال لھا
التالعب المتعمد للعملیة، النظام، أو البیانات، قد یتسبب في إجراء تأدیبي، یصل إلى ویتضمن إنھاء الخدمة، حسبما تسمح بھ القوانین 

 المحلیة.

 السیاسات والعملیات ذات الصلة 6.

 مدونة قواعد السلوك المھني •
 سیاسة الھدایا والسفر والترفیھ  •
 مدونة أخالقیات القطاع العام في الوالیات المتحدة  •

o  العامإرشادات الھدایا واإلقامة للقطاع  
 سیاسة بطاقات الشركات والسفر العالمیة •
 سیاسة التبرعات الخیریة •
  سیاسة النفقات العالمیة •
عناصر على سبیل  إعطاءللكشف والموافقة عند  أداة الكشف عن الھدایا والسفر والترفیھ جتماعات والفعالیات العالمیةسیاسة اال •

 الھدایا والسفر والترفیھ
 عناصر الھدایا والسفر والترفیھ الحصول علىللكشف والموافقة عند  أداة الكشف عن تلقي ھدایا •
 سیاسة تضارب المصالح ومجالس اإلدارة الخارجیة واالستثمار •
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 تعریفات 7.

 ُتستخدم المصطلحات والتعریفات التالیة في ھذا المستند:
 

 ن، على سبیل المثال ال الحصر:أي شكل من أشكال الفائدة، یتضم أي شيء لھ قیمة
 المعاِدالت النقدیة وغیر النقدیة، أو الھدایا أو الجوائز •
(لفرد أو ألي من  البرامج التدریبیةعروض التوظیف أو الوعود بفرص عمل مستقبلیة أو  •

 أقاربھ/أقاربھا)
 الشروط المواتیة على منتج أو خدمة أو خصومات على المنتجات •
فواتیر السفر، أو الفندق، أو الوجبات أو نفقات المعیشة، أو تكالیف  الترفیھ/الضیافة (تسدید •

 الرحالت أو اإلقامة بالمنتجعات)
 استخدام المركبات أو المنازل المخصصة لقضاء العطالت •
 التذاكر المخفضة أو المجانیة لحضور األحداث المختلفة •
 الخدمات، أو المصالح الشخصیة، أو تحسینات المنازل •
 سیاسیة أو الخیریةالتبرعات ال •
فرصة شراء أسھم مباشرة ("أسھم األصدقاء أو العائلة") في شركة ما مع االتصال  •

 Ciscoبشركة 
إعطاء أو الحصول على (أو عرض) بشكل مباشر أو غیر مباشر أي شيء ذا قیمة بغرض  الرشوة/اإلرشاء

الحصول على أو الحفاظ على عمل، للفوز بمزایا تجاریة، أو للتأثیر على قرار یتعلق بشركة 
Cisco . 

 
كما یتضمن ھذا المصطلح الرشاوى ذات الصلة بما یلي: الحصول على التراخیص أو الموافقات 

التنظیمیة، أو منع اإلجراءات الحكومیة السلبیة، أو خفض الضرائب، أو تفادي الرسوم أو الرسوم 
 الجمركیة، أو حظر منافس من المزایدة على األعمال التجاریة. 

 إداریة أو قضائیة وطنیة أو خاصة بمقاطعة أو إقلیمیة أو محلیة أي ھیئة تشریعیة أو  • الحكومة
أي مؤسسة تمولھا الدولة، مثل المؤسسات غیر التجاریة التي یتم تأسیسھا بموجب القوانین  •

الخاصة أو المدارس أو الجامعات أو مرافق الرعایة الصحیة أو أجھزة الشرطة أو 
یح الحكومیة أو الموافقات أو التراخیص أو الھیئات العسكریة أو الجھات المصدرة للتصار

 خالفھ.
یخضع لرقابة الحكومة أي شركة مملوكة للدولة (محددة أدناه) و/أو مؤسسات دولة (كیان  •

 و/أو كیانات تخضع لرقابة الدولة (محددة أدناه) ویقوم بأداء وظیفة حكومیة)
دولي وصندوق النقد منظمات دولیة عامة (شبھ حكومیة) (مثل األمم المتحدة والبنك ال •

 الدولي واللجنة األولیمبیة الدولیة واالتحاد اإلفریقي، إلخ.)

مسؤول أو موظف (بغض النظر عن التصنیف) لدى الحكومة، بما في ذلك مسؤولین من  • مسئول حكومي
 منظمات تمولھا الدولة، شركات مملوكة للدولة، أو كیانات تخضع لرقابة الدولة. 

 سیاسي أو أي مسئول أو موظف لدى حزب سیاسيمرشح سیاسي أو حزب  •
أي شخص خاص یعمل بصفة رسمیة یعمل لدى أو لصالح أي حكومة أو منظمة دولیة  •

عامة (مثل مستشار رسمي للحكومة أو مستشار مسؤول عن تقدیم توصیات توظیف إلى 
 الحكومة)

 أفراد العائلة الملكیة •
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الشركات المملوكة للدولة 
)SOE( 

ضعة لسیطرة الكیانات الخا
 الدولة

الشركات المملوكة للدولة/الكیانات الخاضعة لسیطرة الدولة طبًقا  Ciscoتعّرف شركة  •
ألغراض ھذه السیاسة بأنھا أي شركة أو مؤسسة تمتلك فیھا ھیئة حكومیة فیدرالیة أو 

 أو أكثر. %25إقلیمیة أو بلدیة حصة 

للمساعدة في تحدید ما إذا كان الكیان عبارة عن كیان حكومي رسمي أو شركة مملوكة 
للدولة أو كیان خاضع لسیطرة الدولة، تواصل مع 

confirmstateowned@cisco.com. 
 

 الموافقات 8.

 الوظیفياالسم وھویة المستخدم والُمسمى  المنظمة
 مارك تشاندلر الخدمات القانونیة

 بیل فریدمان  تمكین االمتثال العالمي
 

 سجل الموافقات موضح في الرابط التالي:
 

https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-
edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-

4eb2-9ab5-5fe79317d31e  
 

 محفوظات المراجعة 9.

 "بسجل اإلصدار")  Doc Centralتعكس المعلومات أدناه سجل مراجعات السیاسة (ُیشار إلیھ كذلك في 
 

 EDCS/ Doc Centralمالحظة: یتوجب على مدیري السیاسة نشر ھذا القسم من السیاسة یدوًیا. لتحدید موقع سجل المراجعة، انقر فوق الرابط
 أدناه. ثم حدد "سجل اإلصدار" لعرض سجل المراجعة. 

-edcs/document-https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen
5fe79317d31e-9ab5-4eb2-3533-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c  مثل رابط معلومات)

 ).Doc Centralالملف 
 

 تعلیق االسم وھویة المستخدم والُمسمى الوظیفي المراجعة تاریخ
 مراجعة وتحدیث السیاسة بیل فریدمان 15/09/2019 
 مراجعة وتحدیث السیاسة  )jhacketجایمس ھاكت ( 17/07/2017 
 مراجعة مالك ھذه السیاسة: جایمس ھاكت )srdaitaسري دایتا ( 16/12/2016 
 یتم تحدیث التعریفات ومالحظات السیاسة ذات الصلة )srdaita(سري دایتا  15/12/2015 

 

 الملحقات 10.

 ) الملحق أ( األسئلة المتكررة •
 ) الملحق ب( واألسئلة المتكررة Ciscoخاصة بشركة القائمة المرجعیة لمكافحة الفساد ال •
 ) الملحق جبخصوص الجھات الخارجیة ( Ciscoعملیة العنایة الواجبة المتبعة لدى شركة  •
 ) الملحق دالعالمات التحذیریة للرشوة ( •
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