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 في األعمالعالمية لمكافحة الفساد لجميع الشركاء السياسة ال

 )"سيسكو"( ، والشركات التابعة لها(IncCisco Systems ,سيسكو سيستمز، انك ) لشركة

تربطها أية والمستشارين والوكالء واألطراف األخرى التي  البيع المعتمدين أو قنوات الموزعينالباطن ومورديها ومقاوليها من  كافةوتتطلب من سيسكو  تتوقع

 ، أو نيابة عنسيسكو ( التصرف في جميع األوقات بطريقة مهنية وأخالقية في تنفيذ خدماتهم والتزاماتهم التعاقدية مع"األعمالفي شركاء ال") عالقة تجارية بسيسكو

 ، يجب عليك ما يلي:شريكا  تجاريا  لهذه الغاية، بصفتك  أو جهة خارجية أخرى. تحقيقا   الء سيسكوعم سيسكوتجاه

هما قوانين مكافحة الفساد المعمول بها، بما في ذلك قانون الممارسات الفاسدة الخارجية األمريكي، وقانون الرشوة في المملكة المتحدة وغير كافةلاالمتثال  (أ)
وى للمسؤولين على إعطاء الرشا "(. وتضع هذه القوانين بشكل عام حظرا  طبقةأنحاء العالم )"القوانين الم كافةمن القوانين المماثلة لمكافحة الفساد في 

على تلقي الرشاوى، أو  والسجالت، وتعين عقوبات جنائية ومدنية على االنتهاكات؛ كما تطبق بعض القوانين أيضا   دفاترالالحكوميين، وتؤسس متطلبات 
انون الفيدرالي األمريكي ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن الق تطبق على األفراد من القطاع الخاص كشكل من أشكال الرشوة التجارية.

التواصل ، أو عن طريق /http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa :على الرابط االلكترونيالمتعلق بمكافحة ممارسات الفساد األجنبية 
 .publicsectorcompliance@cisco.comعلى البريد االلكتروني: 

تسبب في أن عدم اتخاذ أي إجراء أو السماح بأي إجراء من جانب الموردين أو المقاولين من الباطن أو الوكالء أو الجهات الخارجية األخرى التي قد ت (ب)
 مسؤولة عن انتهاك أي من القوانين المعمول بها. سيسكو تكون

أي  عرض، أو ألغراض أخرى غير مشروعة، مثل طبقة في انتهاك القوانين الم سيسكو عدم استخدام األموال أو االعتبارات األخرى الواردة من شركة (ت)
اظ فمدفوعات أو إعطاء أي شيء ذي قيمة )بشكل مباشر أو غير مباشر( في محاولة للتأثير بشكل غير الئق على فعل أو قرار للحصول على أو االحت

 ينطبق ما سبق على أي عرض أو وعد بالدفع أو إعطاء أي شيء ذي قيمة ألي مما يلي: باألعمال أو تأمين ميزة تجارية غير مناسبة.

، أو أي منظمة أو معينا   ، سواء كان منتخبا  أو إداريا   أو قضائيا   أو تشريعيا   تنفيذيا   مسؤول حكومي أو موظف )بما في ذلك أي شخص يشغل منصبا   •
 دولية عامة، مثل األمم المتحدة أو البنك الدولي، أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أو بالنيابة عن الحكومة أو المنظمة(،

 مسؤول أو موظف في القطاع العام أو الشركات المملوكة للدولة، •

 مرشح سياسي أو حزب سياسي أو أي مسؤول أو موظف في حزب سياسي، •

يجب أن نعرف أنه سيتم تقديم أي جزء من العرض )بشكل مباشر أو غير مباشر( ألي من األشخاص المحددين  أي شخص آخر إذا كنت تعرف، أو •
 أعاله، أو

 مسؤول أو موظف القطاع الخاص كشكل من أشكال الرشوة التجارية. •

ساويه )بما في ذلك بطاقات الهدايا(، الهدايا دون االقتصار على ما سبق، فإن األنواع المحظورة من العروض تشمل أي شيء ذي قيمة مثل: النقد أو ما ي
دفعات تسهيل غير الالئقة، وترتيبات السفر والترفيه، والتبرعات الخيرية أو السياسية، وترتيبات عدم تقديم العطاءات، أو خدمات توظيف األقارب، أو 

 غير مصرح بها، عندما يتم منحها للحصول على ميزة غير الئقة.

، يجب مطالبة الموردين أو المتعاقدين من الباطن أو الوكالء أو الجهات الخارجية األخرى بتنفيذ بيان كتابي لالمتثال لمكافحة سيسكو بناء  على طلب شركة (ث)
 أن مثل هذا اإلجراء قد تم تنفيذه. سيسكو الفساد، والتأكيد لشركة

تزامات األخرى المنصوص عليها في االتفاقات المبرمة الخاصة بك مع االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقيقة وكاملة، وسائر شروط التدقيق وغيرها من االل (ج)
وباإلضافة إلى ذلك، يحظر عليك إنشاء أو اإلبقاء على أو استخدام أي أموال للشركة غير  ؛ يجب أن تسري في حالة االمتثال لهذه السياسة.سيسكو شركة

: على الرابط االلكترونيالطالع على المزيد من المعلومات عن األموال خارج الدفاتر ويمكن ا معلنة أو غير مسجلة )ما يسمى أموال "خارج الدفاتر"(.
http://www.cisco.com/go/integritynow. 

أنه بحسن نية  سيسكو تخاذ أي إجراء أو حذف أي إجراء تعتقدبموجب أي مورد أو اتفاق مع جهة خارجية با سيسكو وال يجوز بأي حال من األحوال أن تلتزم شركة
 طبقة. قد يتسبب في انتهاك أي من القوانين الم

، إذا اعتقدنا أنك قد منفردة المطلقسيسكو بإشعار خطي، وفقا  لتقدير سيسكو بالحق في تعليق أو إنهاء االتفاقية )االتفاقيات( الخاصة بك مع شركة سيسكو تحتفظ 
 ك.ند من بنود هذه السياسة، أو إذا قمت بتقديم بيان كاذب أو احتيالي أو تمثيل أو ضمان أثناء االضطالع بااللتزامات التعاقدية الخاصة بخرقت أي ب

 أو أي شريك تجاري في شركة سيسكو بأي مخاوف لديك بشأن الممارسات التجارية غير األخالقية التي يقوم بها موظف في شركة فورا   سيسكو يجب عليك إبالغ
، أو سيسكو ، أو عن طريق نموذج الويب ألخالقياتethics@cisco.com على العنوان التالي: سيسكو مكتب أخالقيات التواصل مععن طريق  سيسكو

social-https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate- في:خطوط الهاتف الساخنة المجانية، أو أدوات اإلبالغ المجهول المتاحة 
office/ethicsline.html-responsibility/ethics. 
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