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  لمشاركونا
  
 

  :تعاملت اللجنة التوجيهية التي أنتجت هذه المبادىء مع الشرآات والمنظمات التالية
 
 

  )Accountability(المساءلة
 )The Conference Board(اتمجلس المؤتمر

  )Ethos (ايثوس
 )European Bank for Reconstruction and Development(عادة االعمار والتنميةالبنك األوروبي ال

 )General Electric Company (شرآة جنرال الكتريك
 )Institute for Business Ethics, Universiteit Nyenrode (معهد أخالقيات األعمال، جامعة نيينرود

 )Norsk Hydro ASA(نورسك هايدرو 
 )PricewaterhouseCoopers ( آوبرزبرايس واترهاوس

 )Responsible Business Initiative (مبادرة األعمال المسؤولة
 )Rio Tinto plc(ريو تينتو 

 )Shell International Ltd (شل انترناشونال
 ).SGS Société Générale de Surveillance S.A (سوسييتي جنرال دي سورفيانس

 )Social Accountability International (المساءلة االجتماعية الدولية
 )Tata Sons Limited(تاتا سانس 

 Trade Union Advisory (اللجنة االستشارية التحاد التجارة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
Committee to the OECD( 

 )Transparency International(منظمة الشفافية الدولية
  
  

 :التشاوريةرئيس اللجنة 
  ، منظمة الشفافية الدولية لورانس آوآروفت 
  
  

  :مراقب
  غرفة التجارة الدولية 
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  : شاآرة للشرآات والمنظمات التي قدمت تعليقات على النسخة االستشاريةالتشاوريةان اللجنة 

 
 )BP plc(بريتيش بتروليوم 

 )Cambridge University Press(للنشرجامعة آايمبردج دار 
 )The Caux Round Table(ستديرةطاولة الكو الم
 )Crédit Mutuel (آريدي ميوتويل

 )economiesuisse – Swiss Business  Federation ( اتحاد األعمال السويسري–ايكونومي سويس 
 )Ford of Europe GMBH (فورد أوروبا 
 )France Télécom (فرانس تيليكوم

 ISIS Asset Management plc (formerly Friends ) سابقًافرندز أيفوري وسايم(أسيت ماناجمنت إيزيس  
Ivory & Sime) 

 ).General Motors Corp (شرآة جنرال موتورز
 )GlaxoSmithKline plc( غالآسو سميث آالين

 )International Federation of Consulting Engineers (FIDIC((  االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين
 )Groupe Renault (غروب رينو

  )Société Générale (سوسييتي جنرال
 )Suez (سويز

 )UBS AG (يو بي أس أج
 Christine Parker, Professor of (نيو ساوث وايلزآريستسن بارآر، بروفيسور في القانون، جامعة 

Law, University of New South Wales(  
 

 
  

  :ء األعمال لديها هي باختبار مبادىالتشاوريةان الشرآات التي سمحت لللجنة 
  

 BP Exploration (Caspian Sea)(المحدودة، أزيربايجان) آاسبيان سي( اآسبلورايشن تروليومبريتيش ب
Limited, Azerbaijan(  
 )Sika AG, Switzerland(سيكا أ ج، سويسرا

 ,The Tata Iron and Steel Company Limited (شرآة تاتا للحديد والفالذ المحدودة، الهند 
India( 
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  توطئة

المساءلة االجتماعية الدولية أن تكونا قد ساعدتا في تسهيل مبادرة مبادىء يسر منظمة الشفافية الدولية و
 وقد تطورت هذه المبادىء من خالل مشروع مشترك ولجنة تشاورية مؤلفة .األعمال لمكافحة الرشوة

  .أخرى واتحادات عمالية وهيئات غير حكومية ينمن شرآات وأآاديمي

القوانين الوطنية   باطاروقيت جيد لتقديم مبادىء األعمال، اذ على الشرآات اليوم التقيدنؤمن بأن الت
، خاصة في ظل  في ما يخص مخاطرالرشوىفي القطاع الخاصفي االدراك هناك تزايد . والدولية

  .فضائح مؤخرا، والرأي العام يتوقع مساءلة أآثر من القطاع الخاصال

اللجوء اليها آمصدر للممارسات الجيدة في مواجهة لى هناك أداة واقعية تستطيع الشرآات للمرة األو
بأن نأمل أن تصبح مبادىء األعمال أداة أساسية لمؤسسات القطاع الخاص، ونشجع الشرآات . الرشوى

  .تفكر باستعمالها آنقطة انطالق لتنمية أنظمتهم الخاصة المضادة للرشوى

تعكس مبادىء . يدة لتلقى أآبر نسبة من االقبالمال على مستوى الممارسات الجلقد وضعت مبادىء األع
وثيقة "ك. األعمال آراء اللجنة التشاورية وال تعكس ضروريا سياسات أعضائها على مواضيع معينة

، يتوقع أن تتطور مبادىء األعمال مع الوقت لتعكس تغيرات في الممارسات المناهضة للرشوى "حية
  . لدروس المستوحاة لدى استعمالها وتبنيها من الشرآاتاضافة الى ا

  .نتمنى من الشرآات أن تجد مبادىء األعمال ذات قيمة، ونأمل ممن يستعملونها أن يساهموا في تطويرها
  

  جيرمين بروآس، مدير تنفيذي
  منظمة الشفافية الدولية

                                                                                                             
  وفمان، المديرة التنفيذيةالين آول آآي

  المساءلة االجتماعية الدولية 
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  مقدمة  – 1

  

مجموعة من أصحاب المصالح في     » مكافحة الرشوة ل األعمالمبادىء  «أعد وثيقة   
 كـون وسـيلة تـساعد      العمال لت  ات واتحاد  غير الحكومية  وفي المنظمات الخاص  القطاع  
  . في جميع أنشطتهم)1( في تطوير سبل فعالة لمكافحة الرشوةالشركات

  

 منظمة  معاهدة«أيضاً أثراً عملياً على المبادرات الحديثة، مثل        » المبادىء«تضفي  
ات قحول مكافحة رشوة المسؤولين الحكوميين األجانب فـي الـصف         » االقتصادي  التعاون  

 لمكافحـة   غرفة التجـارة الدوليـة    عد التصرف التي وضعتها     التجارية الدولية، ومثل قوا   
  المعدل »دليل الشركات المتعددة الجنسية   «في  ومواد الرشوة ومكافحتها    اإلبتزاز والرشوة،   

  .» والتنمية منظمة التعاون االقتصادي«والتابع ل

  

 ةلتهتدي بها المؤسسات التجارية الكبيرة والمتوسط» المبادىء«لقد وضعت 
، ولتطبق على رشوة المسؤولين في القطاع العام وكذلك في الصفقات بين والصغيرة

عملي لمكافحة الرشوة، اإلرشاد الوتهدف الوثيقة إلى توفير . المؤسسات التجارية الخاصة
  . للعمل، وإلى توفير أجواء أفضل وطويلة األجل للعالقات التجاريةمتساٍووإلى خلق مناخ 

  

  

  

  

  

  
                                                           

 يكون غير نزيه أو قانوني، ل ما أو أي إفادة أخرى من أو ألي شخص، كحافز للقيام بعممكافأة عرض أو قبول أي هدية أو قرض أو بدل أو )1(
  .في التصرفات التجارية لشركة ما
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  عمال مبادىء األ– 2

  
لى المؤسسة أن تمنع الرشوة أياً كان شكلها، سواء كانت مباشـرة أو غيـر               ع •

  .مباشرة
  

  .على المؤسسة اإللتزام بتنفيذ برنامج لمكافحة الرشوة •
  

وعلـى  . يقوم هذان المبدآن على أساس اإللتزام بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة         
ا ثقة ال تـسامح فيهـا مـع          داخلية شاملة أساسه   ثقافةالمؤسسات العمل الهادف إلى خلق      
  .الثقافةالرشوة، كما عليها الحفاظ على تلك 

  
إن البرنامج عبارة عن جهود الشركة في مكافحة الرشوة بما تتضمنه تلك الجهود             

  .من قيم، وسياسات ووسائل تدريب وإبداع
  
  

  األهداف – 3
  

  : هي األعمال مبادىءأهداف
  

ستراتيجيات الحيطة من المخاطر بغيـة      لممارسات التجارية الجيدة وا   لتوفير إطار   
  .مكافحة الرشوة

  
  :مساعدة الشركات على

  
  .الحد من الرشوة   –أ 
  

  .إظهار إلتزامها بمكافحة الرشوة  –ب 
  

، والشفافية والمـساءلة    ته  ونزاه   العمل اإلسهام اإليجابي في تحسين معايير      –ج 
  .حيثما تعمل الشركات
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  ة تطوير برنامج مكافحة الرشو– 4
  

 حجمها، ومجال عملها، والمخاطر حسبعلى الشركة تطوير برنامج    4/1
عطي بتفصيل معقول صورة عن يالمعرضة لها، وأماكن نشاطاتها، بحيث 

قيمها وسياساتها والطرق التي ستلجأ إليها للحيلولة دون حصول الرشوة في 
  .جميع النشاطات الواقعة تحت سيطرتها الفعلية

  

اشى البرنامج مع جميع القوانين المتصلة بمكافحة الرشوة فـي          ينبغي أن يتم     4/2
جميع مجاالت عمل الشركة، وعلى األخص تلك القوانين المتصلة مباشـرة           

  . التجاريةبالممارسات
  

على الشركة تطوير البرنامج بالتشاور مع العاملين فيها ومـع االتحـادات               4/3
  .مالالعمالية أو أي هيئات أخرى تمثل الموظفين والع

  

يجب أن تتأكد الشركة من الحصول على كل ما هـو ضـروري لتطـوير                  4/4
  .البرنامج على نحو فعال، عبر االتصال بالهيئات المعنية

  
  

   مجال البرنامج– 5
  

على الشركة عند تطويرها برنامج مكافحة الرشوة أن تحلّل المجـاالت المحـددة             
  .المعرضة بشكل كبير لمخاطر الرشوة

  
امج معالجة أكثر األشكال تفشياً للرشوة داخل الشركة، ولكـن عليهـا            على البرن 

  :اإلهتمام، على األقل، باألمور التالية
  

  :الرشى   5/1
  

 قبـول العطـاءات،      عـرض أو وهـب أو       منع يجب على الشركة    5/1/1
 عن أي   اإلكراميةوالهدايا، أو الرشى مهما كان نوعها بما في ذلك          

 غير شرعية لزبائن أو     منافعأمين  عقد، أو استعمال طرق أخرى لت     
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لعمالء أو لمتعهدين أو لموردين أو لموظفين أو ألي مسؤول فـي            
  .هكذا هيئات، أو لموظفين حكوميين

  

على الشركة أن تمنع أي موظف فيها من ترتيب أو قبول رشوة أو               5/1/2
 من الزبائن أو العمـالء أو المتعهـدين أو المـوردين أو             إكرامية

 مسؤول في هكذا هيئات، أو من موظفي الحكومة،         الموظفين من أي  
لمصلحة العامل أو الموظف فـي الـشركة أو ألفـراد عائلتـه أو              

  .ألصدقائه أو لرفاقه أو لمعارفه
  
  :التبرعات السياسية   5/2
  

يجب على الشركة وعلى موظفيها أالّ يقدموا أي تبـرع مباشـر أو             5/2/1
شـخاص يتعـاطون    غير مباشر ألحزاب أو لهيئات سياسـية أو أل        

  .السياسة بغية الحصول على أفضلية ما في صفقات األعمال
  

  .سياسيذات الطابع الوعلى الشركة أن تعلن عن جميع تبرعاتها   5/2/2
  

  :التبرعات والرعايات الخيرية   5/3
  

يجب على الشركة التيقن من أن التبرعات والرعايات الخيريـة ال             5/3/1
  .تستغّل كستار للرشوة

  
  .على الشركة اإلعالن عن جميع تبرعاتها أو رعاياتها الخيرية  5/3/2
  

  :الدفعات التسهيلية   5/4
  

شكل من أشكال الرشـوة، علـى   هي   )2(الدفعات التسهيلية علماً بأن     5/4/1
  .الشركة تعريفها وإلغائها

  
  
  

                                                           
 إن  وهي مدفوعات صغيرة تقدم لضمان أو لتسريع عمل روتيني لصالح مقدمها»تسليس« أو »تعجيل«أو » تسهيل« وتدعى أيضاً مدفوعات )2(

  .كانت من حقه قانونياً أو لم تكن
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  :مصاريفالستضافة واالالهدايا،   5/5
  

ايا أو الضيافة أو المـصاريف      على الشركة منع تقديم أو تلقي الهد        5/5/1
تحت أي ظرف تكون فيه ترتيبات من هذا النوع مؤثرة في نتـائج             
صفقة األعمال، أو أن تكون المصاريف غير منطقية وال عن حسن           

  .نية
  

   متطلبات تنفيذ البرنامج– 6
  

ركة تأمينها كحد أدنى عند تنفيـذ       الشيعرض القسم التالي للمتطلبات الواجب على       
  .البرنامج

  
  :التنظيم والمسؤوليات   6/1
  

 المماثلة له إرساء سياسته على مبادىء       ةعلى مجلس اإلدارة أو الهيئ      6/1/1
 لإلدارة في تنفيذ    الفاعل والموارد والدعم    المشورةوأن يقدم   األعمال  
  .البرنامج

  
 األول مـسؤولية التأكـد مـن أن    يتقع على عاتق المسؤول التنفيذ      6/1/2

  .للمسؤولياتمن شروط واضحة تطبيق البرنامج يتم ض
  
 على مجلس اإلدارة، وعلـى المـسؤول التنفيـذي األول، وعلـى             6/1/3

 بتنفيـذ   الفاعل اإلدارة العليا أن يظهروا بوضوح إلتزامهم        مسؤولي
  .األعمالمبادىء 

  
  

  :العالقات التجارية   6/2
  

 ومع الـشركات    يجب على الشركة تطبيق برنامجها في تعاطيها مع فروعها        
 والمتعهـدين    ومع شركائها في المشاريع المشتركة ومع عمالئها        تمثلها التي

  . وغيرهم ممن تربطها بهم عالقات تجاريةالعاملين معها
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  : ومشاريع تجارية مشتركةالشركات الممثلة  6/2/1
  

 الجدي بالنواحي   عالية للعمل تطبيق شروط    على الشركة    6/2/1/1
  .كةالقانونية قبل الدخول في مشاريع مشتر

  

  والشركات الممثلة لها    على الشركة التأكد من أن الفروع      6/2/1/2
والمشاريع المشتركة التي تشرف عليها إشرافاً فعلياً تتّبع        

ـ          . برنامجها ل اأما في حال لم يكن لهـا اإلشـراف الفع
والمباشر فعليها أن تعلن برنامجها وأن تبـذل أقـصى          

ع الجهد لمراقبة كـون تـصرفات الفـروع والمـشاري         
  .األعمالالمشتركة متماشية مع مبادىء 

  
  :العمالء  6/2/2
  

 على الشركة أالّ تحول أمواالً غير شـرعية عبـر أحـد             6/2/2/1
  .العمالء

  

 الجدي بالنواحي   شروط عالية للعمل    تطبيق على الشركة   6/2/2/2
  .ل لهايقبل تعيين عمالقانونية 

  

اسباً ومبرراً  يجب أن يكون التعويض المدفوع للعمالء من        6/2/2/3
  .لقاء خدمات مشروعة

  

ـ        6/2/2/4 ة بـين العميـل     يجب أن تكون العالقات مدونة وموثّق
  .الشركةو

  

يجب على العميل الموافقة، تعاقدياً، على العمل بموجب          6/2/2/5
  .برنامج الشركة

  
 يجب على الشركة مراقبة ممارسة عمالئهـا ويجـب أن           6/2/2/6

  .ي حال دفعهم الرشىيكون لها الحق بإنهاء عقودهم ف
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  :المتعهدون والموردون  6/2/3
  

  . على الشركة طلب مشترياتها بطريقة عادلة وشفافة6/2/3/1
  

 الجدي بالنواحي   شروط عالية للعمل   تطبيقعلى الشركة     6/2/3/2
 تقويم كبار المتعهدين والموردين المحتملين       عند القانونية

  . الرشوةللتأكد من اتباعهم سياسات فعالة في مكافحة
  
يجب على الشركة اإلفصاح عن سياساتها في مكافحـة           6/2/3/3

الرشوة أمام المتعهدين والمـوردين، وعليهـا مراقبـة         
 كبار المتعهدين والموردين، وأن يكـون لهـا         ممارسات

  .حق فسخ العقود في حال دفع هؤالء أي رشى
  

التعاطي مـع متعهـدين ومـوردين    تجنب على الشركة     6/2/3/4
  .معروف عنهم تقديم الرشىمرتقبين 

  
  :الموارد البشرية   6/3
  

 كلهـا   ،موظفين وترقيتهم وتدريبهم وتقييم أدائهم    التعيين    6/3/1
  .أمور يجب أن تعكس إلتزام الشركة بالبرنامج

  

سياسات وممارسات المـوارد البـشرية، ذات الـصلة           6/3/2
بالبرنامج، يجب تطويرهـا وتنفيـذها بالتـشاور مـع          

ادات العمال أو أي هيئة أخـرى تمثـل         الموظفين واتح 
  .الموظفين والعمال

  

على الشركة أن تعلن بوضوح بأنها لن تلجأ إلى تخفيض            6/3/3
، أو التعامـل     عليه  أي عقوبة   انزال رتبة أي عامل، أو   

معه بسلبية، بسبب رفضه تقديم رشوة حتى ولو كان من          
  .شأن ذلك خسارة الشركة لصفقة ما

  
 العقوبات المناسبة عنـد أي خـرق        على الشركة فرض    6/3/4

  .لبرنامجها
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  :التدريب   6/4
  

يجب تدريب المدراء والموظفين والعمالء تدريباً محدداً         6/4/1
  .لتطبيق البرنامج

  
يجب تدريب المتعهدين والموردين على البرنامج عندما         6/4/2

  .تدعو الحاجة إلى ذلك
  

  : وطلب اإلرشادالمخاوفإثارة    6/5
  

ون البرنامج فعاالً يجب أن يعتمـد علـى سـبل           لكي يك   6/5/1
 المخـاوف وأقنية لتمكين الموظفين وغيرهم من إثـارة        

ولهذه الغاية على الشركة    . والخروقات بالسرعة الممكنة  
جعل الموظفين وغيرهم يطمئنون إلـى قـدرتهم علـى          

 دون أن   ")ةياالوش ("التنبيه وعلى اإلبالغ عن الخروقات    
  .يكونوا عرضة لالنتقام

  

هذه السبل واألقنية يجب أن تكون في متناول الموظفين           6/5/2
وغيرهم ليتمكنوا من الحصول على اإلرشاد أو من تقديم         

ومن أجل ذلك على الشركة     . اقتراحات لتحسين البرنامج  
إرشاد الموظفين وغيرهم عبر تفسير بنـود البرنـامج         

  .فرديةالحاالت الحسب 
  

  :التواصل   6/6
  

ـ   للتواصـل ال  قامة سـبل    على الشركة إ    6/6/1  اًفعـال، داخلي
  .، إليضاح محتويات البرنامجاًوخارجي

  

 نظام إدارتها عند الطلب يجب على الشركة اإلعالن عن          6/6/2
  .مكافحة الرشوةبالخاص 
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تكون منفتحة لتلقي اإلتـصاالت حـول        أن   على الشركة   6/6/3
  . والمهتمينالبرنامج من قبل أصحاب العالقة

  
  : والتدقيقلداخلية االمراقبة   6/7
  

يجب أن يكون لدى الشركة دفـاتر وسـجالت دقيقـة             6/7/1
وواضحة، تدون فيها الحسابات وتكون جاهزة للمراقبـة        
والكشف عليها، تبين بوضوح تـام جميـع المعـامالت          

كما يجب أالّ يكون لديها حـسابات غيـر تلـك           . المالية
  .الواردة آنفاً

  
 ووسائل داخليـة أخـرى      آليةإقامة  الشركة  على  يجب    6/7/2

  .تمكّنها من دعم استمرار تحسين البرنامج
  
 الداخليـة،    الرقابية يجب على الشركة إخضاع دوائرها      6/7/3

وعلى األخص دفاتر الحـسابات والـسجالت، للتـدقيق         
المنتظم من أجل اإلطمئنان إلى فعاليتهـا فـي مكافحـة           

  .الرشوة
  

  :المراقبة والمراجعة  6/8
  

ة العليا للشركة مراقبة البرنـامج ومراجعـة        على اإلدار   6/8/1
. صالحيته وفعاليته، وإدخال التحسينات عليه عند الحاجة      

وعليها بانتظام رفع تقرير إلى لجنـة التـدقيق أو إلـى            
  .مجلس اإلدارة حول نتائج مراجعة البرنامج

  
على لجنة التدقيق أو مجلس اإلدارة إجراء تقييم مـستقل            6/8/2

ودقته، وإعالن ما توصلت إليه فـي       لصالحية البرنامج   
  .التقرير السنوي المرفوع إلى المساهمين
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  الشفافية الدوليةمنظمة 
  

 مكافحـة   الرائدة المتخصصة فـي      الدوليةهي المنظمة   » الشفافية الدولية منظمة  «
ضم المجتمع المدني والحكومات    ت تحالفات وهدفها إقامة    1993تأسست في العام    . الرشوة

منطلق عملها أن الفساد يشكّل خطراً كبيراً على        . الفسادلخاص من أجل مكافحة     والقطاع ا 
 وعلى التجارة العالمية وأن احتواء الفساد إلى الحـد األدنـى            التنميةحقوق اإلنسان وعلى    

وترى المنظمة أن إنخراط القطاع الخاص فيه هـو أسـاس        . ضييتطلّب إقامة إئتالف عر   
  .رسالتها

  
Transparency International 
 Otto – Suhr – Alle 97/99 
10585 Berlin 
Germany 
+ 49 30 343 8200 
www.transparency.org 
 

  
  

  المساءلة االجتماعية الدولية
  

 تأسست  ، منظمة غير حكومية ال تتوخى الربح      هي» المساءلة االجتماعية الدولية  «
 في العالم، بتطوير وتعزيز المعايير      غايتها تحسين ظروف وأمكنة العمل     ،1997في العام   

ولتحقيق ذلك تعتمد المنظمـة     . التحقيق المستقل واإلفصاح العلني    ة المطعمة بآليات  طوعيال
إشراك المؤسسات التجارية والـصناعية والعمـال والنقابـات         مقاربة توافقية مبنية على     

  . غير الحكوميةالشؤون االجتماعية والمنظماتالمهتمين بوالمستثمرين والحكومات 
  

Social Accountability International 
220 East 23rd Street Suite 605 
New York, NY 10010 
USA 
+ 1 212 684 1414 
www.sa-intl.org  
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  شكر وتقدير
  

ع المنظمات التي قدمت مساعدات ماليـة وعينيـة         ه الشكر والتقدير إلى جمي    جويِِ
  : لمكافحة الرشوة وهي األعمالساعدت على وضع مبادىء

  

  .االستشارية المشاركة في عضوية اللجنة الشركات •
  
  

 The Center for International Private (. الخاصةاتعوالمركز الدولي للمشر •
Enterprise( 

  
 
 )The Open Society Institute (.معهد المجتمع المنفتح •

  
 

 Corporate Culture plc( . التطوعيةالمركز الثقافي لتحسين خدمات التصميم •
for pro bono design services( 

  



  مكافحة الرشوةل عمالمبادىء األ

17  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
Secretariat: 
Susan Côté-Freeman                               susan.cote-freeman@transparency.org.uk  
Peter Wilkinson                                       BusPrinciples@aol.com  
 
Transparency International 
c/o Transparency International (UK) 
2nd Floor 
Tower Building 
11 York Road 
London  SE1 7NX 
England 
 
Telephone +44 20 7981 0347 
Fax +44 20 7981 0346 
 

  
 »المساءلة االجتماعية الدولية«و » الشفافية الدوليةمنظمة «مبادرة من 


