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 المقدمة 
 

ا في ذلك، تسري هذه السیاسة علیك �صفتك موظًفا أو عضًوا في مجلس إدارة سیتر�كس أو إحدى شر�اتها التا�عة، ونتوقع من جمیع األطراف الثالثة (�م

 االمتثال لمعاییر مماثلة.  ،التي تزاول معها سیتر�كس أعماًال تجار�ة، والمقاولین وشر�اء األعمال)على سبیل المثال ال الحصر، االستشار�ین والمستشار�ن 

 

، ُیتوقع منك التصرف سیتر�سأعمال    مزاولةلنجاحنا على المدى الطو�ل. عند    ومحور�ةفي ثقافتنا    جوهر�ة، وهي  لدى سیتر�كس  إحدى القیم األساسیةالنزاهة  

في رشوة، فإنك تعرض    تورطتواالمتثال لجمیع قوانین مكافحة الرشوة، والتي �مكن أن تنطبق على األنشطة في أي مكان في العالم. إذا    أخالقًیاتصرًفا  

 السجن والغرامات الباهظة واإلضرار �سمعتنا. منها، وخیمةونفسك لعواقب قانونیة سیتر�س 

 

قانون الممارسات األجنبیة معیار السلوك المتوقع منك �موجب    ، �مز�د من التفصیل،وتهدف إلى شرح  لدیناتكمل هذه السیاسة مدونة قواعد السلوك المهني  

قد �كون سلوً�ا    ماالمعیار    ذلك  یتجاوز") وقانون الرشوة البر�طاني وقوانین مكافحة الرشوة األخرى. قد  قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة("  الفاسدة األمر�كي

 في �عض البلدان.  عرفًیا

 

، مما �عني أنها لن تقدم أي شيء ذي وو�الئها وشر�ائها التجار�ین واألطراف الثالثة األخرى في الرشوة ومدیروها  ومسؤولوها موظفوهاو لن تشارك سیتر�كس 

عماًال تجار�ة أو االحتفاظ بها أو الحصول �طر�قة أخرى على فائدة غیر مشروعة  قیمة أو تعد �ه أو تمنحه ألي شخص من قر�ب أو من �عید، �قصد جلب أ 

 التعامالت اق  لصالح سیتر�كس. �جب مسك السجالت المحاسبیة الدقیقة والكاملة، �ما في ذلك تقار�ر المصروفات، لجمیع المعامالت التي �جري قیدها في سی 

 .التي تجر�ها سیتر�كسالتجار�ة 

 

 رض التأثیر على أعمال سیتر�كس أو الترو�ج لها:ال �جوز لك، �غ -1
ال، إعطاء المال أو أي شيء ذي قیمة أو عرض إعطائه أو الوعد �إعطائه أو اإلذن �إعطائه ألي فرد فیما یتعلق �أعمال سیتر�س (على سبیل المث  •

 استمالة عمیل لتقد�م طلب لدى سیتر�س أو الحصول على ترخیص حكومي أو تصر�ح)، أو 

استالم المال أو شيء ذي قیمة أو طلب استالمه من أي شخص �خالف سیتر�س فیما یتعلق �أعمال سیتر�س (على سبیل المثال، �شرط لشر�ة  •

 للتقدم �طلب لدى أحد البائعین).  سیتر�س 
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 :األحوال التالیةتنطبق المحظورات الواردة في هذه السیاسة حتى في 

 ر�ك لشر�ة سیتر�س أو زوج) بدفع مبلغ أو تقد�م شيء ذي قیمة أو استالمه. قیام طرف ثالث (على سبیل المثال، ش •

 قمت بتمو�له شخصًیا ولم تطالب سیتر�س �التعو�ض.   •

 ، ولیس حالًیا، أومحتمًال كان العمیل أو البائع أو الشر�ك  •

 تعتبر ممارسة عاد�ة أو مألوفة في بلدك.  •

•  

 أي شيء ذي قیمة   -2
 د المال أو السلع الماد�ة. استناًدا إلى الظروف، "أي شيء ذي قیمة" قد �شمل خدمات تحیز�ة أو فرص عمل أو استشار�ة "أي شيء ذي قیمة" ال �عني مجر 

 �ان �ستوجب دفع ثمنها أو شراؤها أو تبرعات خیر�ة أو مساهمات سیاسیة أو معلومات ماد�ة سر�ة حول سیتر�س.  أداء خدمات  أو

 

 الهدا�ا والوجبات والترفیه  -3
السیاسة.    إذا قمت بتقد�م أي شيء ذي قیمة أو استالمه فیما یتعلق �أعمال سیتر�س، فقد تنتهك قوانین مكافحة الرشوة و�جوز حظر تصرفاتك �موجب هذه

مة أو تلقیه إال  في �عض الظروف، ُ�سمح بتقد�م هدا�ا متواضعة (مثل المواد الترو�جیة) والوجبات والترفیه. ومع ذلك، ال �جب علیك منح أي شيء ذي قی 

 في الحاالت التالیة: 

 سیتر�س �شراء أو بیع شيء في المقابل،   قیامنیة أو احتمال  انتفاء •

 انتفاء أي مكاسب شخصیة في المقام األول لك أو ألي شخص آخر،    •

 للمناسبة،  ومالئًما�ان هذا الشيء معقوًال ومألوًفا   •

 ُنْدرة تقد�م هذا الشيء،   •

 �شفافیة، أن �كون تقد�مه علني و  •

 أن ُ�منح فیما یتعلق �أغراض تجار�ة مشروعة و�توافق مع سیاسات سیتر�س وجمیع القوانین واللوائح المحلیة.  •

مراجعة سیاسة السفر  سیتر�س  �جب على موظفي  �ما  .  سیتر�سجمیع الهدا�ا للقانون المحلي وسیاسة    وجوب امتثال�اإلضافة إلى ذلك، من المهم أن تتذ�ر  

 عالمیة واالمتثال لها. والنفقات ال

 

 التعامل مع المسؤولین الحكومیین   -4
�ه مع العمالء التجار�ین قد �كون غیر قانوني مع    مسموًحاتذ�ر أن القوانین والقواعد التي تنظم تقد�م األموال للمسؤولین الحكومیین معقدة وأن ما قد �كون  

ة أو أي إدارة أو المسؤولین الحكومیین. تعر�ف المسؤولین الحكومیین واسع النطاق و�شمل إداري وموظفي الحكومات المحلیة والوالئیة واإلقلیمیة واالتحاد� 

مسؤول أو موظف في حزب سیاسي، أو أفراد العائلة المالكة وأي شخص تعتقد أو    و�الة أو وزارة أو جهاز تا�ع ألي حكومة، أو المترشحین لمنصب سیاسي

ة نفط وطنیة  أنه قد �كون موظًفا لدى أي �یان حكومي أو یتصرف �النیا�ة عنه أو مؤسسة مملو�ة للدولة أو تسیطر علیها الدولة (على سبیل المثال، شر�

 مشرفك أو القسم القانوني. فیرجى مراجعةذا �ان شخص ما مسؤوًال حكومًیا، حول ما إ أو مستشفى مملوك للدولة). لمز�د من االستفسار

 

 الدفعات التسهیلیة محظورة  -5
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ازات أو قد �طلب المسؤولون الحكومیون أو أشخاص آخرون من موظفي سیتر�س الذین �عملون أو �سافرون في بلدان معینة دفع مبالغ لتسر�ع �عض االمتی 

أو تأمینها مثل معالجة المنتجات من خالل الجمارك، الحصول على التراخیص أو التصار�ح، جدولة عملیات المعاینة، وما    الخدمات أو اإلجراءات العامة

للحصول على أي خدمة حكومیة    یةدفعة تسهیل  تقد�م أيإذا ُطلب منك  .  غیر مسموح بهاإلى ذلك. عادة ما ُتعرف هذه المبالغ �اسم "الدفعات التسهیلیة" وهي  

 أو القسم القانوني للحصول على إرشادات. مراجعة مشرفك، یرجى أي من الخدمات المذ�ورةمثل  ةاعتیاد� 

 

 الضروري للغا�ة، من  و�ناء على ذلكالسجالت.    مسكالتزامات  على سیتر�س  )  قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة(قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة  �فرض  

. �حظر صراحة المعامالت السر�ة أو  هاو�جراءات سیتر�س  أن تقوم �اإلبالغ عن جمیع المعامالت والمصروفات التجار�ة �أمانة ودقة و�ما یتوافق مع سیاسات  

 غیر المسجلة أو غیر المبلغ عنها. 

 

 أنشطة الطرف الثالث -6
، الموزعین والبائعین والو�الء والمقاولین) و�التالي  سیتر�س مسؤولیة الدفعات المحظورة أو سوء السلوك من قبل أطراف ثالثة (على سبیل المثال  تحمیل�مكن  

ن تكون "أي شيء  أن الرشاوى تتخذ أشكاًال عدیدة و�مكن أتتخذ إجراءات معقولة لتقلیل احتمالیة حدوث أي عملیة رشوة فیما یتعلق �أعمال سیتر�س. تذ�ر  

 ذي قیمة" ولیس مجرد نقود.

 

سلوك األطراف الثالثة   حسبانك، و�جب أن تضع في  سیتر�سفیما یتعلق �أعمال    ألي فردال �جب أبًدا تشجیع األطراف الثالثة على إعطاء شيء ذي قیمة  

ا علمت �إمكانیة قیام طرف ثالث بتقد�م رشوة فیما یتعلق �أعمال (على سبیل المثال، شر�اء القنوات أو البائعین). إذ  سیتر�سمعها نیا�ة عن    تتعاملالتي  

 . �األمر فوًرا، فیجب علیك إبالغ القسم القانوني سیتر�س

 

 مؤشرات المخاطر   -7
معروف   من وقت آلخر، قد تواجه "مؤشرات المخاطر" أو حاالت قد تثیر مخاوفك ال سیما، على سبیل المثال، إذا �انت سیتر�س تزاول أعماًال في بلد

المخاوف من خالل طرق اإلبالغ لدى سیتر�س  �الفساد. إذا �انت لد�ك أي مخاوف، فیجب علیك إبالغ مدیرك أو القسم القانوني فوًرا، أو اإلبالغ عن هذه  

تمثل مجاالت مشتر�ة للمخاطر  " التي قد تشیر إلى عدم االمتثال لهذه السیاسة، أو  مؤشرات المخاطر من "  حصر�ةفیما یلي قائمة غیر  الموضحة أدناه.  

 المتعلقة �الفساد.

 

 خاصة �المسؤولین الحكومیین؟  �اهظة هل هناك هدا�ا أو مستشفیات •

 هل سبق أن تورط شخص أو رجل أعمال في االحتیال أو الرشوة؟  •

 ؟ مسؤول حكومي أو أوصى هذا المسؤول الحكومي بهذا الطرفثالث عالقة شخصیة أو تجار�ة مع الطرف لدى الهل  •

 هل هي شر�ة جدیدة؟ هل �فتقر الطرف الثالث إلى المؤهالت أو الخبرة ذات الصلة في المجال؟ هل هناك شفافیة حول الملكیة؟  •

النقد�ة أو شروط ائتمان غیر المعتادة أو أكبر من الخصومات أو   الدفعاتهل �طلب الطرف الثالث شروط عقد أو ترتیبات دفع غیر عاد�ة مثل   •

 الهوامش المعتادة؟

 من خالل طرف ثالث غیر مشارك في المعاملة؟ هل ُترسل الدفعات •

 هل ُطلبت دفعات مسبقة قبل إتمام االتفاقیة؟   •
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 إنها مسؤولیتك، ولكن یرجى طلب المساعدة
یة عن انتهاك محتمل لهذه من المتوقع أن تمتثل امتثاًال �امًال بهذه السیاسة. لن تتسامح الشر�ة عن أي جزاء أو عقو�ة ضد أي شخص �قدم تقر�ًرا �حسن ن 

 السیاسة أو أي سیاسة أخرى، حتى و�ن ترتب على ذلك خسارة أعمال لشر�ة سیتر�س.

 

للرئیس التنفیذي لرقا�ة االمتثال أو . �جوز  سیتر�سإن عدم االمتثال لهذه السیاسة �عرضك إلجراءات تأدیبیة تصل إلى، وتشمل، إنهاء عملك أو عالقتك مع 

ة االتصال �القسم القانوني إذا  �تابًیا. �جب علیك دائًما استشارة جه  وتوثقمنح استثناءات لهذه السیاسة تتوافق مع جمیع القوانین المعمول بها من ینوب عنه  

 متطلبات هذه السیاسة أو القانون. اعتراك أي شك �خصوص

 

على    نحثكمن شيء ما. لهذه األغراض،    عدم تأكدك  ُیتوقع منك اإلبالغ عن أي انتهاكات معروفة أو مشتبه بها لهذه السیاسة وطلب المساعدة عندكما  

  Angie.Au-Yong@citrix.com، أو  21005084 -852+أنجي أو یونغ، على ، االمتثال لدى سیتر�س�الرئیس التنفیذي لرقا�ة االتصال 

 

والذي �سمح لك بترك تقر�ر مجهول   https://citrix.alertline.com  سیتر�س عبر ز�ارة  السري لدى  مساعدةالبدًال من ذلك، �مكنك دائًما استخدام خط  

 الهو�ة حیثما �سمح القانون بذلك. 

 

  202یونیو   4�خ: بتار 
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 أسئلة متكررة
 

 السؤال: هل �مكنني إعطاء �طاقة هدا�ا لشر�ك �تعبیر عن االمتنان لمساعدته في إتمام صفقة؟ 

 اإلجا�ة: ال. الهدا�ا النقد�ة أو ما �عادلها (مثل �طاقات الهدا�ا) محظورة.

 

 السؤال: هل �مكنني دفع مصار�ف سفر عمیل التي تتعلق مباشرة بترو�ج منتجات أو خدمات سیتر�س أو عرضها؛ أو توقیع عقد أو تنفیذه؟  

 اإلجا�ة: نعم، طالما أن هذه النفقات معقولة ومسموح بها �موجب سیاسة السفر والنفقات العالمیة.

 

تذاكر لحدث ر�اضي �بیر و�لمح إلى أن هذا األمر سیساهم في غلق عملیة البیع �سرعة أكبر. هل    السؤال: �طلب مني أحد العمالء الحصول على أر�ع

 �مكنني شراء التذاكر؟

ع  الوقائ . ثالًثا، ال تشیر  َبَذخَ هد�ة. ثانًیا، ُتعتبر أر�ع تذاكر لحضور حدث  الاإلجا�ة: یثیر هذا السینار�و المحتمل عدًدا من المخاوف. أوًال، ال ینبغي طلب  

 إلى إجراء محادثة تجار�ة أو عرض توضیحي لمنتج.  والحقائق

 

تقد�م رشوة،  ب   قام طرف ثالث�موجب قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة وغیره من قوانین مكافحة الرشوة، إذا  سیتر�س  سؤال: هل �مكن مقاضاتي أنا أو  ال

 ؟االستشاري مثل الشر�ك أو 

في سلوك غیر قانوني. تعتبر الرشوة المقدمة من طرف ثالث غیر قانونیة    ینخرطون فعلًیاانونیة على أولئك الذین  اإلجا�ة: نعم، ال تقتصر المسؤولیة الق

 المسؤولیة عن أفعال شر�ائنا أو أطراف ثالثة أخرى. سیتر�س �موجب قوانین مكافحة الرشوة و�مكن تحمیل 

 

 سؤال: �یف أعرف أن الجهة التي أتعامل معها هي جهة حكومیة؟ال

 جهة االتصال القانونیة المحلیة الخاصة �ك. فتواصل مع، في حال عدم تأكدك. سیلز فورساإلجا�ة: �مكنك البحث عن ذلك في 

 

 ؟سیتر�سسؤال: هل �مكنني تقد�م مساهمة خیر�ة نیا�ة عن ال

 �ه صراحًة سیاسة السفر والنفقات العالمیة. تسمح�موافقة فر�ق مواطنة الشر�ة أو وفًقا لما سیتر�س اإلجا�ة: ال، �جب تقد�م جمیع الهدا�ا الخیر�ة نیا�ة عن 

 

 ؟1مثل حدث سباق الفورموال سیتر�س  أي فعالیات لدىسؤال: هل �مكنني دعوة أي عمیل إلى ال

في حال عدم وجود صفقة  معلقة.  حالیة  صفقة    عند وجوداإلجا�ة: ال، ال ینبغي توجیه الدعوات إلى الفعالیات الفخمة لعمالء الحكومة أو العمالء اآلخر�ن  

تواصل مع فر�ق االمتثال من المقرر إغالقها في األشهر الستة المقبلة، فمن المحتمل أن تقوم بدعوتهم. ال تتردد في ال  التيالعمیل التجاري    تجار�ة لدى

 للمناقشة. 


