
 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   5 من   1 صفحة  سیاسة مكافحة الرشوة والفساد العالمیة  

 
تُطبَّق ھذه السیاسة على   نلتزم بإجراء األعمال التجاریة بنزاھة ووفقًا ألعلى المعاییر األخالقیة، كما نحظر بشدة جمیع أشكال الرشوة والفساد.

الكائنة في المواقع والبلدان حول العالم التي تُجرى فیھا األعمال التجاریة، حسبما    .Spraying Systems Coالفروع التابعة لشركة جمیع
، وقانون الفساد  (”FCPA“)یتوافق مع جمیع القوانین واللوائح المعمول بھا، بما في ذلك القانون األمریكي لمكافحة ممارسات الفساد األجنبیة 

، والقوانین واللوائح المماثلة لمكافحة الرشوة  (”UKBA“)انون الرشوة البریطاني ، وق(”CFPOA“)الكندي للموظفین العمومیین األجانب 
 التي سنتھا البلدان األخرى.  والفساد

 
تحظر ھذه السیاسة بشدة إعطاء رشوة المسؤولین الحكومیین المحلیین واألجانب، وكذلك رشوة موظفي القطاع الخاص (التجاري)، وھو ما یشمل  

أو الوعد بھ أو اإلذن بإعطائھ أو تقدیمھ ألي عمیل أو شریك تجاري أو بائع أو جھة خارجیة أخرى، وذلك بغرض الحث   إعطاء أي شيء ذي قیمة
  على فعل أي نشاط غیر قانوني أو منح مكافأة علیھ فیما یتعلق بأعمالنا التجاریة.

 
عقوبات مدنیة وجنائیة صارمة، بما في ذلك السجن، باإلضافة إلى اتخاذ  قد یؤدي انتھاك ھذه السیاسة وجمیع القوانین المعمول بھا إلى توقیع 

 إجراءات تأدیبیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، إنھاء الخدمة. 
 
 

 نظرة عامة على السیاسة 
 

الوعد بھ أو تقدیمھ أو اإلذن بإعطائھ أو  یُحظر على الموظفین والجھات الخارجیة التي تعمل نیابة عن الشركة إعطاء أي شيء ذي قیمة أو دفع ثمنھ أو  
غیر ذلك من محاوالت سداد ثمن أي شيء ذي قیمة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر (من خالل طرف آخر)، لصالح أي شخص (مسؤول حكومي  

 قانونیة.  ة تجاریة غیر شخص/كیان خاص) بغرض التأثیر في ھذا الشخص على نحٍو غیر مشروع بھدف مساعدة الشركة في الحصول على منفع  أو 
 

 قد یشمل أي شيء ذي قیمة، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 
 

 فرًصا تجاریة؛ أو  •
 أمواالً نقدیة أو ما یعادلھا (مثل بطاقات الھدایا) أو القروض؛ أو  •
 سداد ثمن ھدایا ووجبات ورحالت سفر ووسائل ترفیھ غیر مشروعة؛ أو •
 توفیر عروض عمل أو فترة تدریب؛ أومنح امتیازات خاّصة، بما في ذلك  •
  التبرعات لمؤسسة خیریة تابعة لجھة خارجیة أو تحت رعایتھا؛ أو •
 مساھمات سیاسیة  •

 
المعنّیة مقابل   “المدفوعات ”حیث تُقدم “ خدمة مقابل خدمة ”قد تتخذ المدفوعات المحظورة عدة أشكال مختلفة، ولكنھا عادة ما تندرج تحت تصنیف 

 لمنافع أو الفوائد غیر المشروعة. الحصول على بعض ا
 

 تشمل المدفوعات المحظورة، على سبیل المثال ال الحصر: 
 

 حث الطرف المستفید على منح عقد للشركة (حتى وإن لم یرُس العقد على الشركة)؛ •
 للشركة بدونھا؛ أو التمتع بمعاملة ممیزة في عدة أمور (مثل الضرائب، أو الجمارك، أو التصاریح، أو التراخیص) التي لن تُتاح •
 التحایل أو التسبب في عدم إنفاذ القوانین أو اللوائح الساریة على الشركة.  •

عمولة  یُحظر على جمیع الموظفین والجھات الخارجیة، الذین یعملون نیابة عن الشركة، طلب أو تلقي أي شكل من أشكال الرشوة، أو الھدایا، أو ال
قد یمثل العرض وحده (حتى في حالة قبولھ) رشوة، كما یُمنع استخدام األموال الشخصیة لسداد مدفوعات مخالفة   التجاري. الخفیة فیما یتعلق بالعمل 

 لھذه السیاسة. 
  



 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   5 من   2 صفحة  سیاسة مكافحة الرشوة والفساد العالمیة  

 
 المسؤولون الحكومیون 

 
الخاصة، فإن التعامالت مع في حین أن ھذه السیاسة تحظر استخدام الرشوة في التعامالت مع جمیع األشخاص، سواء في المؤسسات العامة أو 

   المسؤولین الحكومیین تنطوي على مخاطر مرتفعة لحدوث فساد.
 

 یُقصد بالمسؤولین الحكومیین ما یلي، على سبیل المثال ال الحصر: 
 

 أي مسؤول عن منصب سیاسي أو حكومي، سواء أكان منتخبًا أم معینًا؛  •
بموجب تفویض بالسلطة من الحكومة للقیام بالمسؤولیات المنوطة  أي موظف حكومي أو أشخاص یتصرفون بصفة رسمیة (یعملون  •

 بھم)؛
 أي حزب سیاسي، أو مسؤول في حزب، أو مرشح لمنصٍب سیاسي؛  •
 أي فرد من أفراد العائلة المالكة؛ •
من ھذا النوع أي مسؤول أو موظف یعمل في منظمة دولیة عمومیة مثل البنك الدولي أو منظمة التجارة العالمیة أو أي قسم أو وكالة  •

 المنظمات؛  من
أي مسؤول أو ممثل أو موظف في شركة تخضع لملكیة كاملة أو ملكیة جزئیة أو تحت سیطرة الحكومة، بما في ذلك موظفو الشركات   •

میة المملوكة للدولة أو الخاضعة لسیطرة الدولة (فیما معناه، أي كیانات خاصة ظاھریًا ولكنھا تخضع لمستوى معین من الملكیة الحكو
 النفوذ الحكومي)؛  أو

 أقارب أي مسؤول حكومي، بما في ذلك األزواج، أو الُمعالون، أو أفراد العائلة المباشرون.  •
 

نظًرا لعدم وضوح احتمالیة كون كیان بعینھ  یعتبر االبتعاد عن التعامل أمًرا مھًما لمنع ظھور أي سلوك غیر مشروع مع المسؤولین الحكومیین.
بموجب القوانین المحلیة یمكن  “مسؤولون”و خاضعًا لسیطرتھا، فمن المھم أن تدرك أن األشخاص غیر المصنفین على أنھم مملوًكا للحكومة أ 

 اعتبارھم مسؤولین حكومیین بموجب قوانین مكافحة الرشوة و/أو مكافحة الفساد المعمول بھا. 
 

 الھدایا، والوجبات، ورحالت السفر، ووسائل الترفیھ 
 

ن  منعًا باتًا تقدیم أي ھدایا، أو وجبات، أو رحالت سفر، أو وسائل ترفیھ بغرض التأثیر على نحٍو غیر مشروع في أي شخص، وخاصةً المسؤولی یُمنع  
 بطاقات الھدایا.فضالً عن ذلك، ال یُسمح أبدًا بتقدیم الھدایا النقدیة أو ما یعادلھا، مثل    الحكومیین، نظیر الحصول على أي امتیاز أو فائدة غیر مشروعة. 

 
حال تم  تعتبر كل من الھدایا غیر النقدیة والوجبات ورحالت السفر ووسائل الترفیھ، وغیرھا من النفقات الترویجیة األخرى ذات القیمة، رشوةً في

ما دام الغرض من النفقات  تقدیمھا لغرض غیر مشروع، إال أنھ یجوز للشركة تقدیم ضیافة معقولة إلتاحة مناقشة األعمال التجاریة بشكل مشروع، 
 نفسھا لیس تحفیز طرف ما لمنح الشركة منفعة معّینة.

 
) مرتبطة بشكل مباشر بالترویج أو العرض أو شرح  1على سبیل المثال، یجوز للشركة إنفاق مبالغ معقولة من المال لتوفیر ضیافة حسنة النّیة (

وبناًء علیھ، في ظل الظروف   ) المتكبدة في سیاق تحریر العقد أو إبرامھ.2یة، أو (المنتجات أو الخدمات، والتي تشمل مناقشة المسائل التجار
طة تدل  المناسبة، قد تشمل النفقات المقبولة تقدیم ھدایا غیر مكلفة (مثل العناصر الترویجیة التي تحمل عالمة الشركة التجاریة أو رموًزا بسی 

الیة والجدیدة)، والوجبات ووسائل الترفیھ المعقولة، والسفر حسب المعاییر التي تكفلھا  االحترام والتقدیر المتعلق بعالقات العمل الح على
 (من أجل زیارة مقر الشركة و/أو مرافق التصنیع). الشركة 

 
 الضیافة مسموح بھا بشرط: 

 
 )؛ “خدمة مقابل خدمة ”أال یُتوقع أن یتم تقدیمھا مقابل منح أي امتیاز أو منفعة تجاریة (  •
 تقدیمھا بشكل مستمر وأن تكون بسیطة ومعقولة من حیث التكلفة في ظل الظروف المعمول بھا؛ أال یتم  •
 االلتزام بالقانون المعمول بھ واألعراف المحلیة وممارسات األعمال؛  •
 أال یبدو األمر وكأنھ التزام على عاتق الطرف المستفید؛ •
 ة في دفاتر وسجالت الشركة وفقًا لجمیع سیاسات الشركة المعمول بھا؛ تكبُّد نفقاتھا علنًا، دون بذل جھد إلخفائھا، وتوثیقھا بدق •



 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   5 من   3 صفحة  سیاسة مكافحة الرشوة والفساد العالمیة  

 
 الدفع مباشرة، حیثما أمكن، لمقدمي الخدمة ولیس إلى الطرف المستفید نفسھ، وإذا تعذر ذلك، ال یتم السداد إال من خالل إیصاالت أصلیة؛  •
أو المحتملین أو المسؤولین الحكومیین (ما لم یتم اعتمادھا  عدم توفیرھا لألزواج أو األطفال أو غیرھم من أقارب العمالء الحالیین  •

 ؛ Spraying Systems Co).خصیًصا مسبقًا من مجلس إدارة شركة
 أال تُفّسر على أنھا رشوة أو مكافأة، أو تتسبب في إحراج للشركة بأي شكل من األشكال؛  •
 أال تكون مطلوبة من جانب الطرف المستفید. •

 
قد یخضع عدم طلب   موافقة كتابیة مسبقة في حال كان الموظف أو ممثل الجھة الخارجیة یخطط لتقدیم الضیافة المسموح بھا.یلزم الحصول على 

 موافقة مسبقة والحصول علیھا لتوفیر الضیافة لإلجراءات التأدیبیة التي قد تصل إلى إنھاء الخدمة أو تشتمل علیھ.
 

الھدیة، والذي یتضّمن األمور التجاریة واإلداریة السابقة أو الحالیة أو المستقبلیة، عامالً في تحدید ما إذا قد یشّكل التوقیت والسیاق المحیط بتقدیم 
وعلى سبیل المثال، قد یُنظر إلى توزیع تذاكر الفعالیات الریاضیة المحلیة على أنھا مشروعة بصفتھا جزًءا من  كان یمكن اعتبارھا رشوة من عدمھ.

جاتنا وخدماتنا، إال أنھا قد ال تكون مشروعة إذا قُدمت أثناء عملیة التفتیش الحكومیة في الوقت الذي تنتظر فیھ الشركة الحصول  عملیة الترویج لمنت 
 على الموافقة على الترخیص. 

 
 المساھمات السیاسیة والخیریة 

 
یستخدم األفراد الفاسدون مخطًطا مشترًكا، أال  أو فائدة. ال یُسمح على اإلطالق بتقدیم أي مساھمة سیاسیة أو خیریة مقابل الحصول على أي امتیاز

باإلضافة إلى القوانین األمریكیة المتعلقة   وھو توجیھ الشركات لتقدیم مساھمات سیاسیة أو خیریة، ومن خاللھا یتم التمویھ على عملیة دفع الرشوة.
) تقدیم أي مدفوعات  FCPAكي لمكافحة ممارسات الفساد األجنبیة (باألحزاب السیاسیة أو المرشحین غیر األمریكیین، یحظر القانون األمری 

كما تحظر القوانین المحلیة في العدید من البلدان تقدیم المدفوعات   تنطوي على شبھة فساد إلى األحزاب السیاسیة والمرشحین غیر األمریكیین.
 األحزاب السیاسیة تماًما. إلى

یجب    الحتمالیة وجود قضیة فساد.   “إشارة تحذیر ˮتعد الطلبات المقدمة من جانب جھات خارجیة بغرض تقدیم مساھمة إلى أي منظمة أو شخص معین  
  Spraying Systems Co.وكقاعدة عامة، ال تقدم شركة    اإلبالغ فوًرا عن وجود أي إشارات تحذیریة من ھذا القبیل إلى كبیر مسؤولي االمتثال. 

 أي مساھمات خیریة أو سیاسیة، باستثناء المذكورة صراحة والموافق علیھ كتابیًا من جانب أحد أعضاء مجلس اإلدارة. 
 

 توظیف المسؤولین الحكومیین أو إشراكھم في العمل 
 

ق في المسؤول، أو مقابل الحصول  ال یُسمح على اإلطالق بتعیین أو إشراك مسؤول حكومي، أو أحد أفراد عائالتھ المباشرین، للتأثیر بشكل غیر الئ 
یجوز أن تُعین الشركة مسؤولین حكومیین أو أحد افراد عائلتھم المباشرین أو تشركھم في أداء الخدمات،  على أي امتیاز أو فائدة غیر مشروعة.

الخدمات لصالح الشركة  ال یجوز تعیین مسؤول حكومي أو قریب مسؤول حكومي أو إشراكھم في أداء  بشرط أن تكون لغرض تجاري مشروع.
 بدون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من كبیر مسؤولي االمتثال في الشركة أو مجلس اإلدارة. 

 
 العالقات مع الجھات الخارجیة 

 
مباشرة عبر جھة خارجیة،  تحظر قوانین مكافحة الفساد المعمول بھا أي مدفوعات تنطوي على شبھة فساد قد تدفعھا الشركة بطریقة مباشرة أو غیر 
بما في ذلك المتعاقدون من  بما في ذلك أي وكیل، أو مستشار، أو موزع، أو شریك في المشروع المشترك یتصّرف بالنیابة عن الشركة أو لصالحھا.

لخارجیة تتصرف نیابة عن ونظًرا ألن الجھات ا الباطن أو المستشارون الُمعینون من جانب جھات خارجیة للقیام بعمل ما نیابةً عن الشركة.
ال یُسمح ألي طرف خارجي وال یجوز لھ اتخاذ  الشركة، فإنھا قد تتحمل المسؤولیة عن أي سوء تصرف یصدر من جانبھم، تحت ظروف معینة.

 أي إجراءات یمكن أن تتخذھا الشركة بنفسھا.
 
  



 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   5 من   4 صفحة  سیاسة مكافحة الرشوة والفساد العالمیة  

 
 تُطبق القواعد التالي ذكرھا على جمیع العالقات مع الجھات الخارجیة: 

 
 ال یجوز للجھات الخارجیة القیام بأي أعمال محظورة بموجب ھذه السیاسة أو غیرھا من سیاسات الشركة؛ •
الجھات الخارجیة غیر مفوضة لتقدیم أي مدفوعات إلى المسؤولین الحكومیین نیابة عن الشركة دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة   •

رة، كما یُشترط على أي مدفوعات مقدمة إلى كیان حكومي أن تكون مدعومةً وصریحة من كبیر مسؤولي االمتثال أو مجلس اإلدا
 بإیصال حكومي رسمي؛ 

یتعیّن على الموظفین المسؤولین عن العالقات مع الجھات الخارجیة فھم مؤھالت الجھات الخارجیة، ألداء العمل الذي ُعینوا من أجلھ   •
 تھا باستمرار والتأكد من أن أفعالھم تتوافق مع ھذه السیاسة؛ وتوثیقھا، وفھم أنشطة الجھات الخارجیة جیدًا ومراقب 

 یتحمل المسؤولون عن العالقات مع الجھات الخارجیة مسؤولیة اإلبالغ عن توقعات الشركة إلى الجھات الخارجیة التابعة للشركة؛  •
متعارفًا علیھا ومعقولة فیما یتعلق بالخدمات  تكون العموالت، والبدالت، والتعویضات، وغیرھا من المدفوعات الُمقدمة للجھات الخارجیة  •

 المقدمة، ویجب أن ینعكس ذلك بشكل صحیح على بیانات الشركة المحاسبیة والمالیة. 
یُنظر في أي ظروف تمنع تسدید المدفوعات بطریقة غیر نقدیة، والموافقة علیھا   ال یجوز أن تُسدد المدفوعات إلى الجھات الخارجیة نقدًا. •

 ل مناسب یوضح سبب ھذا االستثناء. وتوثیقھا بشك
 

 مخاطر الفساد/عوامل خطر اإلشارات التحذیریة 
 

، حددت وزارة العدل األمریكیة بعض الظروف التي تشیر إلى مخاطر FCPA) بموجب القانون األمریكي لمكافحة ممارسات الفساد األجنبیة ( 
 .“اإلشارات التحذیریة ˮیُشار عادة إلى مثل ھذه الظروف باسم   تجریھا جھات خارجیة.الفساد أو تقترح سببًا لمعرفة أي مدفوعات غیر قانونیة 

ت ضد تعني إشارة التحذیر بالضرورة أن العالقة ال یمكن أن تمضي قدًما، ولكنھا قد تنبھ إلى أھمیة إجراء مزید من التدقیق وتكثیف االحتیاطا ال
 االنتھاكات المحتملة.

 
تشمل بعض األمثلة ما یلي،  ة، التي تستدعى إجراء المزید من التحقیقات، عند اختیار الجھات الخارجیة أو العمل معھا.تتابین اإلشارات التحذیری 

 دون أن تقتصر علیھا:
 

 عندما تكون المعاملة ُمبرمة في بلد معروف بمدفوعاتھ التي تنطوي على شبھة فساد؛ •
 ة أو مھنیة وطیدة مع مسؤول حكومي أو أحد أقارب مسؤول ما؛ عندما تكون لدى الجھة الخارجیة عالقة عائلیة أو شخصی  •
 عندما تعترض الجھة الخارجیة على إدراج مكافحة الرشوة في اتفاقیات الشركة الُمبرمة؛  •
 عندما تفتقر الجھة الخارجیة إلى الشفافیة في سجالتھا المحاسبیة؛  •
عادیة، كالتي من شأنھا أن تثیر قضایا متعلقة بالقانون المحلي، مثل  عندما تطلب الجھة الخارجیة شروًطا تعاقدیة أو إجراءات دفع غیر •

 الدفع نقدًا أو الدفع بعملة بلد آخر أو إجراء عملیة الدفع في بلد ثالث؛ 
 عندما تكشف العنایة الواجبة أن الطرف الخارجي ھو شركة صوریة أو لدیھ ھیكل مؤسسي غیر تقلیدي آخر؛ •
 . “السعر السائدˮرجیة أو رسومھا عندما تتجاوز عمولة الجھة الخا •

 
 یر.بصفة عامة، إن أي حقیقة تثیر التساؤل حول ما إذا كانت الجھة الخارجیة تقدم خدمة ضروریة بسعر السوق المعقول من عدمھ تُعد إشارة تحذ

التي تشیر إلى احتمالیة حدوث   “إشارات تحذیریةˮفي حال فقد المسؤول عن العالقة الثقة في التزام الجھة الخارجیة بمعاییر الشركة أو مالحظاتھا 
، أو أحد  سلوك غیر مشروع، یلتزم المسؤول باإلبالغ عن مخاوفھ إلى كبیر مسؤولي االمتثال في الشركة، أو الموارد البشریة، أو اإلدارة العلیا

 أعضاء مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة ومراجعة المستشار القانوني.
 

 في حال عرف أي موظف أو مسؤول عن العالقة بوجود احتمالیة بأن الجھة الخارجیة تتعامل مع أحد المسؤولین الحكومیین نیابة عن الشركة أو 
سیحدد كبیر مسؤولي االمتثال في الشركة أو   یھ اإلبالغ فوًرا عن المسألة لغرض مراجعتھا.كانت شخًصا أو كیانًا أجنبیًا (غیر أمریكي)، یجب عل

رجیة، بما في  الموارد البشریة أو اإلدارة العلیا أو مجلس إدارة الشركة بمساعدة المستشار القانوني، مستوى العنایة الواجبة المطلوبة من أي جھة خا
ال بُدّ من معالجة أي مسائل تثار أثناء عملیة المراجعة وتسویتھا بما یتوافق مع  ستبیان العنایة الواجبة.ذلك على سبیل المثال ال الحصر، ملء ا

 توجیھات المستشار القانوني. 
 
  



 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   5 من   5 صفحة  سیاسة مكافحة الرشوة والفساد العالمیة  

 
المحاسبیة والمالیة  بمجرد أن تعیّن الشركة وكیالً أو مستشاًرا، یتولى المسؤول عن العالقة مراقبة أنشطة الفرد، ونفقاتھ، وتوثیقھا وفقًا للسجالت 

 المعمول بھا؛ لضمان استمرار االمتثال لقوانین مكافحة الفساد المعمول بھا والسیاسة الماثلة. 
 

 حفظ السجالت وتدقیقھا 
 

لحذر  یلتزم جمیع الموظفین بتوخي ا یتعیَّن وصف جمیع النفقات على نحٍو دقیق وكامل وحسابھا بشكل مشروع في سجالت الشركة وبیاناتھا المالیة.
منجز بالفعل، مع عند السماح بأي عملیات دفع للوفاء بالتزامات الشركة، ونفقاتھا، وسیاساتھا المحاسبیة المتعلقة بالفواتیر القانونیة فقط عن العمل ال

و تثیر تساؤالت حول  عدم السماح مطلقًا بدفع أي نفقات غیر عادیة، أو مبالغ فیھا، أو موصوفة بصورة غیر تفصیلیة أو غیر موثقة بشكل كاٍف أ 
 مشروعیتھا.

 
وضیح  من المتوقع أن یعمل مدققو الشركة بشكل مستقل، وأن یعملوا مع المسؤولین المعنیین في الشركة والمستشارین القانونیین حسب الضرورة، لت 

 أي أسئلة تتعلق بتطبیق ھذه السیاسة. 
 
 

 اإلبالغ عن االنتھاكات وسیاسة عدم االنتقام 
 

الموظفین والجھات الخارجین اإلبالغ فوًرا لدى معرفتھم أو شّكھم في حدوث انتھاك محتمل لھذه السیاسة أو أي قوانین تتعلق  یتعیّن على جمیع
 بمكافحة الفساد، إلى مدیر االمتثال في الشركة، أو الموارد البشریة، أو اإلدارة العلیا، أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة. 

 
بشكل صارم أي أعمال انتقامیة ضد أي موظف یبلغ، بحسن نیة، عن االنتھاكات المحتملة أو الفعلیة   Spraying Systems Co.تحظر شركة  

یحق لكل موظف مواجھة المخاوف األخالقیة بحسن نیة بدون الخوف من العقاب أو المضایقات من زمالئھ في العمل،  لسیاساتھا أو للقانون.
تحترم   كة االلتزام بالمعاییر األخالقیة والمھنیة، ویتم التعامل مع جمیع البالغات بلیاقة واحترام.تقدر الشر المشرفین، أو اإلدارة العلیا. أو

 طلبات عدم اإلفصاح عن الھویة، إال إذا كان اإلفصاح إلزامیًا بموجب القانون.  الشركة 
 
 

یخضع األفراد الذین ینتھكون ھذه السیاسات أو القوانین    مكافحة الفساد. یتم التحقیق بشكل كامل في االنتھاكات المحتملة لھذه السیاسة و/أو قوانین  
یجوز اتخاذ إجراءات قانونیة في حال أدى االنتھاك إلى إلحاق ضرر مالي بالشركة أو التسبّب في أذى    إلجراءات تأدیبیة تصل إلى إنھاء الخدمة. 
 لسمعتھا أو تعامالتھا التجاریة المستقبلیة. 

 
 اإلبالغ عن انتھاك معروف أو مشتبھ فیھ لھذه السیاسة انتھاًكا مستقالً، ویخضع للتحقیق واإلجراءات التأدیبیة. یشكل عدم 

 
 


