
 

PepsiCo, Inc. 
 تاریخ السریان: 
11/01/2012 

 2021سبتمبر  1تاریخ المراجعة: 
 العنوان:

 لمكافحة الرشوة سیاسة االمتثال العالمي 
 

 5من  1صفحة 

 االمتثال العالمي واألخالقیات  القسم / الكاتب: 
 
 

 2021سیاسة االمتثال العالمي لمكافحة الرشوة النسخة المنقحة 

 سیاسة االمتثال العالمي لمكافحة الرشوة 
 

 السیاسة نظرة عامة على
 

بالتصرف بشكل أخالقي ومسؤول  PepsiCoتؤكد ھذه السیاسة التزام شركة 
 في جمیع التعامالت التجاریة حیث توفر إطار عمل: 

 
 یمنع الرشوة في القطاعین العام والتجاري على حٍد سواء  •
یعالج عملیات العنایة الواجبة لمكافحة الفساد التي یتعین إجراؤھا  •

 على األطراف الثالثة  
یوضح القواعد التي یجب اتّباعھا فیما یتعلق بالھدایا، والوجبات،  •

 والسفر، والترفیھ للمسؤولین الحكومیین  
یحدد متطلبات التبرعات، والرعایة، وأنشطة المسؤولیة االجتماعیة  •

 ) مع نقطة اتصال حكومیة CSRللشركات (
التأكید على أھمیة االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقیقة لجمیع معامالت  •

   PepsiCoشركة 
  

  في شركة األسئلة الشائعة حول سیاسة االمتثال لمكافحة الرشوة العالمیة
PepsiCo  تحتوي على توجیھات أكثر تفصیالً حول كل من ھذه الموضوعات

وعلى الصفحة الرئیسیة لالمتثال واألخالقیات   ھناتتوفر األسئلة الشائعة  األساسیة.
 (الصفحة الرئیسیة لالمتثال واألخالقیات).   myPepsiCo.comعلى موقع 

 
 قابلیة تطبیق السیاسة 

 
. ألغراض ھذه السیاسة، PepsiCoتنطبق ھذه السیاسة على جمیع موظفي 

 ما یلي:  PepsiCoیشمل موظفو 
 

حول العالم (بما في ذلك موظفي  PepsiCoجمیع موظفي  •
 الشركات التابعة) 

 عندما یتصرفون بصفتھم مدراء  PepsiCoأعضاء مجلس إدارة  •
موظفو، ومسؤولو، ومدیرو أي مشروع مشترك أو شركة تابعة تتمتع  •

(مثل،  فیھا بملكیة األغلبیة أو سیطرة إداریة علیھا  PepsiCoشركة  
 الشركات التابعة المدمجة)

 
، على جمیع حسب االقتضاءتنطبق األحكام الواردة في ھذه السیاسة أیًضا، 

 .PepsiCoاألطراف الثالثة التي تلتزم بمیثاق سلوك المورد الخاص بشركة 
 
 

 

یع الموظفین الحكومیین، بما في ذلك الموظفین في الھیئات التنظیمیة، جم•
واإلدارات، والوزارات، والھیئات العامة األخرى مثل الجامعات، 

 وموظفي الخدمة المدنیة مثل موظفي الجمارك، والموظفین، والمفتشین
 أي مرشح لمنصب سیاسي (حتى لو لم یكن یشغَل منصب سیاسي أبًدا)•
 سیاسي أو مسؤول في حزب سیاسيأي حزب •
المنتخبون على أي مستوى في الحكومة، بما في ذلك رؤساء  المسؤولون•

 البلدیات، والمفوضین، وأعضاء مجالس البلدیات
 ممثلو المنظمات الدولیة العامة، مثل منظمة الصحة العامة والبنك الدولي •
 أعضاء قوات إنفاذ القانون/الشرطة والجیش•
موظفو المؤسسات المملوكة للدولة مثل السكك الحدیدیة المملوكة •

للحكومة، وشركات الطیران، والمستشفیات، والمختبرات، ومحطات 
 البنزین، أو السجون 

 أفراد األسر الملكیة•
 موظفو الجمعیات الخیریة الدولیة العامة•
 أزواج أي مما ورد أعاله أو أفراد أسرتھم القریبین•

 
دفع، أو عرض لدفع، أي شيء ذي قیمة إلى مسؤول حكومي  الرشوة ھي 

أو أي شخص أو كیان في القطاع الخاص أو التجاري إذا كان القصد من 
صبھ أو للحصول أو اإلبقاء وراءھا ھو حث متلقیھا على إساءة استخدام من

 على میزة تجاریة غیر عادلة
 

 
التي یمكن أي شيء ذي قیمة قد یكون نقود أو ما یُعادلھا مثل بطاقات ھدایا 

، أو قسائم، أو ھدایا، أو ضیافة، أو وجبات، أو استبدالھا بمنتجات، أو نقود
شھادات بیع تجزئة، أو سلع، أو خدمات، أو بضائع، أو تذاكر فعالیات، أو 

ترفیھ، أو امتیازات سفر، أو استخدام لمنازل العطالت، أو تذاكر سفر، أو 
أماكن إقامة، أو محاباة خاصة مثل فرص التعلیم أو العمل لألصدقاء 

واألقارب، أو خیارات األسھم، أو التبرعات لجمعیات خیریة معیّنة، أو 
أو التوقیع المشترك  الخصومات، أو الخدمات الشخصیة، أو القروض،

 على قرض، أو الوعد بالتوظیف في المستقبل
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 2021سبتمبر  1تاریخ المراجعة: 
 العنوان:

 لمكافحة الرشوة سیاسة االمتثال العالمي 
 

 5من  2صفحة 

 االمتثال العالمي واألخالقیات  القسم / الكاتب: 
 
 

 2021سیاسة االمتثال العالمي لمكافحة الرشوة النسخة المنقحة 

 
 الرشوة ومدفوعات التسھیل 1.0

تقدیم أو عرض رشوة أو دفعة تسھیل.   PepsiCoیُحظر على أي من موظفي شركة 
بمدفوعات التسھیل، وھذه المدفوعات تُمثّل انتھاًكا لھذه   PepsiCoال تسمح شركة 

السیاسة، حتى وإن كان القانون یسمح بذلك. وطبقًا لذلك، تشمل جمیع حاالت اإلشارة 
 إلى الرشوة في ھذه السیاسة مدفوعات التسھیل أیًضا. 

 
عدم دفع رشوة، إال إذا كان رفض دفع طلب رشوة  PepsiCoیجب على موظفي 

سالمتھم. یجب اإلبالغ عن جمیع مدفوعات الرشوة ل صحتھم أو ل دیًدا فوریًاسیشكل تھ
إلى مسؤول  على الفور التي یتم دفعھا لتجنُّب موقف خطیر، وجمیع طلبات الرشوة (بغض النظر عّما إذا كان المبلغ المدفوع بالفعل) 

أدناه، یجب تسجیل جمیع   5.0القسم نحو الذي جرت مناقشتھ في االمتثال واألخالقیات المحلي أو قسم الشؤون القانونیة المحلیة. وعلى ال
 المدفوعات بدقة. 

 
 مخاطر الرشوة المتعلقة باألطراف الثالثة  2.0

 
المسؤولیة عن تصرفات األطراف الثالثة التي تُقّدم أو تعرض   PepsiCoقد تتحمل شركة 

. یُحظر تقدیم الرشاوى التي تُقدَّم من  PepsiCoرشوة على مسؤول حكومي نیابةً عن شركة 
. كما أن تجاھل العالمات التحذیریة بأن  PepsiCoخالل األطراف الثالثة التابعة لشركة 

 رض رشوة یُعد خرقًا لھذه السیاسة أیًضا.  تصرفات طرف ثالث قد تتسبب في تقدیم أو ع
 

 العنایة الواجبة بشأن األطراف الثالثة 
 

برنامج العنایة الواجبة لمكافحة الفساد القائم على المخاطر والمعروف  PepsiCoتمتلك شركة 
الواجبة لألطراف الثالثة، بما في ذلك  ). یمكن العثور على مزیٍد من التفاصیل بشأن العنایة  TPDDباسم العنایة الواجبة لألطراف الثالثة (

نظرة عامة على عملیة العنایة الواجبة لألطراف الثالثة في  شرح لعملیة العنایة الواجبة لألطراف الثالثة المكّونة من خمس خطوات في 
PepsiCo،  ات أو یُرجى االتصال بقسم االمتثال واألخالقیات العالمي لمزید من وعلى الصفحة الرئیسیة لالمتثال واألخالقی ھنامتوفرة
 المعلومات. 

  
إشراك طرف ثالث حتى یتم استكمال جمیع عملیات العنایة الواجبة الالزمة لمكافحة  PepsiCo: ال یجوز ألي موظف في مالحظة

عند نقطة إعداد البائع وثائق داعمة تُوّضح االنتھاء بنجاح من العنایة الواجبة لألطراف   PepsiCoالفساد. یجب أن یُقّدم موظفي شركة 
 الثالثة المعمول بھ.  

 
 ترفیھ للمسؤولین الحكومیین* الھدایا، والوجبات، والسفر، وال 3.0

 
م، یُرجى  *لالطالع على المتطلبات التفصیلیة المتعلقة بتقدیم ھدایا العمل إلى العمالء، أو موّرد، أو األطراف الثالثة األخرى أو تلّقِیھا منھ

 . سیاسة ھدایا العمل العالمیةالرجوع إلى  
 

والترفیھ على المسؤولین الحكومیین بشكل غیر الئق. لذلك، ال یُنصح موظفو شركة یمكن أن تؤثر الھدایا، والوجبات، والسفر، 
PepsiCo  بوجھ عام بتقدیم الھدایا أو الضیافة إلى مسؤول حكومي. ومع ذلك، في ظل ظروف محدودة، یجوز السماح بھدیة أو ضیافة

 معقولة تتضمن مسؤول حكومي، شریطة أن:
 

 ألدنى للمتطلبات المنصوص علیھا أدناه؛ و تستوفي النفقات سلسلة من الحد ا )1(
 

 موافقة كتابیة مسبقة من مسؤول االمتثال واألخالقیات المحلي أو قسم الشؤون القانونیة المحلي  PepsiCoیتلقى موظف  )2(

 
دفعة التسھیل ھي دفعة مقدَّمة إلى مسؤول حكومي لتعجیل 
اإلجراءات أو الخدمات غیر االختیاریة، مثل توفیر حمایة 

الشرطة، أو خدمة البرید، أو معالجة طلبات التأشیرة، أو التصریح 
أو توفیر أو تخلیص البضائع عبر الجمارك، أو الترخیص، 

رباء؛ غیر مسموح بھا المرافق مثل خدمات الھاتف، والمیاه والكھ
 PepsiCoفي شركة 

 
ھذه السیاسة، الطرف الثالث ھو أي شخص تُعیّنھ بموجب 
، مثل موّرد، أو الوكالء، أو PepsiCoشركة 

المستشارین، أو متعھد الخدمات، أو مقدّم الخدمات.  یُعتبر 
 PepsiCoالموزعون الذین یشترون منتًجا من شركة 

بأسعار یتم التفاوض علیھا، ویمتلكون المنتج ویُعیدون بیعھ 
ائیین وفقًا للشروط واألحكام التي تفاوضت للمستخدمین النھ

 ، ھم أیًضا أطراف ثالثةPepsiCoعلیھا شركة 
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 2021سیاسة االمتثال العالمي لمكافحة الرشوة النسخة المنقحة 

 
 1الحد األدنى من متطلبات النفقات التي تنطوي على مسؤولین حكومیین 

 
 حكومي أو لصالحھ، تأكَّد من أنھ، على األقل:قبل تقدیم ھدیة أو ضیافة إلى مسؤول 

 
 تكون مقدَّمة بحسن نیة دون توقع أي عائد أو منفعة غیر مالئمة أو میزة تجاریة •
 ومألوفة، بمعنى تتماشى مع المعاییر المقبولة عموًما للمجاملة المھنیة *تكون معقولة •
 تكون مقدَّمة بشكل منفتح وبشفافیة •
 رر دون خلق مظھر غیر الئق تكون مقدَّمة بشكل غیر متك •
 تكون مسموح بھا بموجب القوانین واللوائح المحلیة •
 
سیاسة السفر والترفیھ من  4.5.1عند تحدید نفقات معقولة للضیافة، یجب األخذ في االعتبار حدود األسعار العالمیة المبینة في القسم  *

 والمالحق ذات الصلة. PepsiCoالعالمیة لشركة 
 

یجب أیًضا أن تستوفي أي ھدیة مقدَّمة للمسؤولین الحكومیین 
 التالیة:  اإلضافیةالمعاییر 

یجب أیًضا أن تستوفي أي ُسبل ضیافة مقدَّمة لمسؤول حكومي 
 التالیة: اإلضافیةالمعاییر 

یجب أن تكون ذات قیمة اسمیة (أقل بوجھ عام من   •
 دوالًرا أمریكیًا)  75.00

 أن یكون لھا غرض أعمال أمینة/شرعیة   •

ولیس بالنیابة عن   PepsiCoأن تُقدَّم بالنیابة عن شركة  •
 أي شخص 

أن تكون ذات صلة مباشرة بمیثاق سلوك أعمال   •
PepsiCo   النشط أو ترتبط بھ 

 
 الموافقة الكتابیة المسبقة 

 
  یجب تقدیم طلبات الموافقة المسبقة على الھدایا، والوجبات، والسفر، والترفیھ الُمقدَّمة للمسؤولین الحكومیین من خالل استكمال نموذج

 ة االمتثال واألخالقیات الرئیسیة.  أو على صفح ھناموجز عبر اإلنترنت (نموذج الموافقة المسبقة) متاح 
 

 الحاالت المستثناة من شرط الموافقة المسبقة 
 

، ال تكون الموافقة المسبقة ضروریة وفًقا للقوانین واللوائح المحلیة المعمول بھا
 ة:في المواقف المحدودة التالی فقطللنفقات المتعلقة بالمسؤولین الحكومیین 

 
أدناه) عناصر  4.0القسم   انظرتقدیم (أو فیما یتعلق بكیان حكومي، التبرع،  •

(مثل كرات جولف حاملة   PepsiCoترویجیة أو إعالنیة تحمل شعار 
دوالًرا أمریكیًا أو أقل   75.00للشعار، أو قمصان، أو عناصر مشابھة) بقیمة 

دوالر أمریكي لكل مسؤول  200.00لكل مسؤول حكومي (على أّال تتعدى 
دوالر أمریكي في العام، فیما یتعلق   1,000.00حكومي في العام، وال تتعدى 

 بكیان حكومي)  
 

 
 
المتعلقة بتمویل الحمالت، وأخالقیات الحكومة، وقوانین كسب التأیید واإلفصاح ضروریة نظًرا ألن القوانین واللوائح  قد تكون الموافقات المنفصلة   1

 الخاصة بكل بلد قد تفرض قیوًدا وإعفاءات تختلف عن تلك الموضَّحة في ھذه السیاسة. 

 

كومات، أو وكاالت تنظیمیة، أو إدارات، أو وزارات مثل أي ح•
مفتشي السالمة أو الصحة، أو وكاالت الضرائب، أو التراخیص، أو 

 الجمارك، أو الشرطة أو إدارات اإلطفاء، والجیش؛ 
للدولة، مثل الجامعات العامة، أو  مملوكةكیانات أي ھیئات عامة أو •

 المختبرات، أو محطات التلفزیون، أو المستشفیات؛ 
الدولة حتى وإن لم تكن تملك  تحت إشرافأي مؤسسات تجاریة •

غالبیة األسھم، مثل حصة األقلیة في شركات الطیران العامة أو 
 شركات المرافق التي تدیرھا الحكومة؛ 

منظمة الصحة العالمیة، أو البنك  المنظمات الدولیة العامة، مثل•
 الدولي، أو منظمات العمل الدولیة، أو المؤسسات الخیریة الدولیة

 األحزاب السیاسیة•
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 2021سیاسة االمتثال العالمي لمكافحة الرشوة النسخة المنقحة 

سبل الضیافة البسیطة للمسؤولین الحكومیین مثل سندویتش، أو مشروبات، أو وجبات خفیفة، وما إلى ذلك، سواٌء داخل مباني   •
PepsiCo دوالرات أمریكیة، طالما تم تقدیم الضیافة فیما یتعلق بمیثاق سلوك أعمال  10.00الیة أو خارجھا وتبلُغ قیمتھا اإلجم
PepsiCo  النشط 

 
دوالرات أمریكیة أو أقل في كل مرة، من أي مصدر   10.00ال تسمح ھذه االستثناءات للضیافة المتكررة لمسؤول حكومي، حتى قیمة 

 . PepsiCoواحد لشركة 
 

 وثائق التعویض 
 

أن یُحّددوا، في تقاریر السداد،   PepsiCoعند طلب التعویض نظیر تقدیم أي شيء ذي قیمة لمسؤول حكومي، یجب على موظفي 
بوضوح اسم المسؤول الحكومي، ووظیفتھ، وانتمائھ الحكومي، والغرض من النفقات، كما یجب تقدیم إیصال بالنفقات بصرف النظر عن  

اختیار فئة نفقات   PepsiCoقدیم الموافقة المسبقة الخطیة التي تُصّرح باإلنفاق. یجب على موظفي قیمتھا. باإلضافة إلى ذلك، یجب ت
 ).Concur، إذا كان ذلك متاًحا في نظام اإلبالغ عن النفقات المحلي (مثل المناسبة "مسؤول حكومي"

 
دة نیابةً عن مسؤول حكومي دون دلیل على  اعتماد أي طلب تعویض مباشر عن النفقات المتكب PepsiCoال یجوز ألي مدیر بشركة 

 تأكید الموافقة المسبقة الصحیحة قبل التصریح بالتعویض.  PepsiCoموافقة مسبقة كتابیة. سیُطلب من مدیري شركة 
 

تُقدم إلى/ألجل الكیانات الحكومیة أو ، وأنشطة المسؤولیة االجتماعیة للشركات التي ات التبرعات الخیریة، والرعای 4.0
   ترتبط بمسؤولین حكومیین 

 
ال یُسمح مطلقًا بتبرعات خیریة أو رعایة تشمل التبرعات الخیریة التبرع بالمال أو المنتجات أو موارد الشركة (بما فیھا وقت الموظفین). 

بمسؤول  مرتبطةو غیر مباشر لمسؤول حكومي. ومع ذلك، یجوز تقدیم تبرعات أو رعایة لكیانات حكومیة أو یتم تقدیمھا بشكل مباشر أ
حكومي، في ظل ظروف محدودة. ألغراض ھذه السیاسة، یُعتبر متلقي التبرع أو الرعایة "مرتبًطا" بمسؤول حكومي إذا كان من 

دیره، أو یتحكم فیھ بشكل مباشر، بما في ذلك أي مسؤول حكومي یرأس مجلس  المعروف أن الكیان المتلقي یمتلكھ مسؤول حكومي، أو یُ 
 اإلدارة. 

 
یجب تقدیم جمیع التبرعات ألغراض خیریة بحتة فقط، دون أي نیة للتأثیر على قرار تجاري معیّن. یجب تقدیم جمیع الرعایة لتعزیز  

 المصالح التجاریة المشروعة.  
 

) تنطوي بشكل متكرر على تعامالت مع البلدیات المحلیة، فإن أي مبادرة من CSRماعیة للشركات (نظًرا ألن أنشطة المسؤولیة االجت
مبادرات المسؤولیة االجتماعیة للشركات التي تتضمن كیان حكومي أو تتعلق بمسؤول حكومي مشمولة أیًضا في ھذه السیاسة. وعلى  

أو الرعایة، أو أنشطة المسؤولیة االجتماعیة للشركات التي تقوم بھا شركة  الرغم من ذلك، ال تتناول ھذه السیاسة التبرعات الخیریة، 
PepsiCo  إلى الكیانات غیر الحكومیة. للحصول على المتطلبات التفصیلیة المتعلقة بالتبرعات إلى الكیانات غیر الحكومیة، راجع

 . سیاسة التبرعات العالمیة

 شرط الموافقة المسبقة 

ال تخضع كیان حكومي أو یتعلق بمسؤول حكومي، وسیُقدم إلى إذا كان نشاط التبرع، أو الرعایة، أو المسؤولیة االجتماعیة للشركات 
موافقة مسبقة كتابیة من مسؤول االمتثال واألخالقیات المحلي أو إدارة الشؤون ، یجب الحصول على بالفعل للمراجعة القانونیة



 

PepsiCo, Inc. 
 تاریخ السریان: 
11/01/2012 

 2021سبتمبر  1تاریخ المراجعة: 
 العنوان:

 لمكافحة الرشوة سیاسة االمتثال العالمي 
 

 5من  5صفحة 

 االمتثال العالمي واألخالقیات  القسم / الكاتب: 
 
 

 2021سیاسة االمتثال العالمي لمكافحة الرشوة النسخة المنقحة 

جب تقدیم جمیع طلبات الموافقة المسبقة كتابیًا من خالل استكمال نموذج الموافقة المسبقة على اإلنترنت كما ھو ی 2.القانونیة المحلیة
 أعاله.   3.0موضَّح في القسم 

متطلبات إضافیة معمول بھا للتبرعات   یُرجى استشارة مسؤول االمتثال واألخالقیات المحلي أو إدارة الشؤون القانونیة المحلیة ألي
 .سیتم تقدیمھا إلى كیانات حكومیة أو ترتبط بمسؤولین حكومیینریة، والرعایة، وأنشطة المسؤولیة االجتماعیة للشركات التي الخی

 
 الدفاتر والسجالت الدقیقة  5.0

 
االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقیقة تعكس بدقة ونزاھة المعامالت وتقدیم معلومات كافیة لتقدیم فھم كامل إعداد و PepsiCoیتعین على شركة  

ت لكل معاملة. وُیحظر القیام بالمعامالت بدون الحصول على موافقة مناسبة من المدیر، وینبغي تسجیلھا بطریقة شفافة تسمح بإعداد البیانا
 إلى التأكد من امتثالھم لمتطلبات حفظ السجالت والدفاتر المطبقة على أدوارھم ومسؤولیاتھم. PepsiCoالمالیة بدقة. یحتاج جمیع موظفي  

 
 اإلبالغ عن المخالفات المشتبھ فیھا  6.0

 
ُمطالبین باإلبالغ عن المخالفات المشتبھ فیھا لھذه السیاسة أو أي قانون ساٍر لمكافحة الفساد إلى مسؤول   PepsiCoجمیع موظفي 

من خالل   علىواألخالقیات المحلي أو قسم الشئون القانونیة المحلي. وبدالً من ذلك، یجوز اإلبالغ عن المخالفات المشتبھ فیھا االمتثال 
. یمكن أن تكون البالغات المقدَّمة عبر خط اإلبالغ عن الشكاوي مجھولة الھویة في البلدان  PepsiCoخط اإلبالغ عن الشكاوى بشركة 

االنتقام من أي فرد یقوم باإلبالغ بحسن نیة عّما یرى أنھ   PepsiCoالتي یسمح بھا القانون. تحظر سیاسة عدم االنتقام العالمیة لشركة 
 أو للقانون.   PepsiCoمخالفة لمیثاق السلوك العالمي، أو لسیاسات شركة 

 
 اإلجراءات التأدیبیة لمخالفة السیاسة 7.0

 
، الذي یُقدم على انتھاك ھذه السیاسة، للتأدیب، على النحو الذي تُحّدده الشركة، بما  PepsiCoیجوز أن یخضع أي من موظفي شركة 

 في ذلك إنھاء العمل.  

 
 
موافقة مسبقة، التمس المشورة من مسؤول االمتثال واألخالقیات المحلي أو إدارة في حالة عدم التأكد مما إذا كانت النفقات تستلزم الحصول على  2

 الشؤون القانونیة المحلیة، أو ارسل طلب مباشر للحصول على الموافقة المسبقة. 


