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 سیاسة مكافحة االحتیال والفساد
 

 . مقدّمة 1
 بمباشرة ")  الشركةوالكیانات التابعة لھا (یشار إلیھا معًا باسم "  والشركات  Minor International PCL  شركة  تلتزم

 وفقًا للقانون المعمول بھ بطریقة صادقة وأخالقیة مع عدم التسامح مطلقًا مع االحتیال والرشوة.   العمل والتجارةممارسات  
 

تحالف العمل الجماعي للقطاع "   أّسسالذي    "إعالن النوایا "عة على  أصبحت الشركة من الدول الموقّ ،  2013في عام  
  ومباشرة بالقدوة في مكافحة االحتیال والفساد  ) وأقرت بمسؤولیتھا عن القیادة  CAC(  "الخاص التایالندي ضد الفساد 

 . صوره وأشكالھوتطبیق مبادئ األعمال لمكافحة الفساد بجمیع  بأسلوب یتسم بالنزاھة، األعمال بشكل أخالقي 
 
فعال لضمان اتباع الشركة لممارسات العملیات التجاریة الجیدة وتخفیف المخاطر الناشئة عن االحتیال والفساد بشكل  و

 الحالیة وسیاسة مكافحة االحتیال والفساد    "إرشادات حوكمة الشركات ومدونة قواعد السلوك"تمدت الشركة  اع  ونشط
 "السیاسة"). ویُشار إلیھا بـ (
 
 الغرض  1-1
 

أدوار ومسؤولیات  وھي تصف  .  واكتشافھا  الغرض من ھذه السیاسة ھو وضع إطار عمل لمنع األنشطة االحتیالیة والفاسدة
والفساد   االحتیال  مخاطر  من  التخفیف  في  والمدیرین  والمسؤولین  الالزمة    وتضعالموظفین  أنشطة التدابیر  أي  لمنع 

 احتیالیة واكتشافھا واالستجابة لھا. 
 
 النطاق والتطبیق 1-2
 

واإل  والمسؤولین  والمؤقتین  الدائمین  والموظفین  المدیرین  جمیع  على  السیاسة  ھذه  الشركة  تنطبق  وكالء  وجمیع  دارة 
 في جمیع أنحاء العالم. MINTلھا والشركات األخرى الخاضعة لسیطرة  والمنتسبةالتابعة  وشركاتھا

 
عندما تشارك الشركة في والشركة سیاسة مماثلة لمكافحة الرشوة.    خاضع لسلطةیجب أن یتبنى كل مشروع مشترك  و

 ستشجع الشركة شركاءھا التجاریین على تلبیة متطلبات ھذه السیاسة. ،ولكنھا ال تتحكم فیھا عالقات مشاریع مشتركة
 
 التعاریف  1-3
 
 آلخرین أو    لمرتكب الفعلمكاسب غیر عادلة أو غیر مشروعة    للحصول علىیُقصد بھ فعل مقصود یُرتكب  و"  االحتیال"
یمكن تصنیف االحتیال إلى ثالثة أنواع: الفساد و).  على سبیل المثال  األسرة أو األقارب أو األصدقاء أو المعارف  ومنھم(

 والبیانات االحتیالیة. واالختالس
 
 ، أو رسوم  ،أو قرض  ،أو ھدیة  ،أو خدمة   ،ي مدفوعاتأو االستالم المباشر أو غیر المباشر أل  ،ویقصد بھ التقدیم"  الفساد"

أو  ،أو للتأثیر على قرار  ،المتناع عنھلأو    ،أو أي شيء ذي قیمة إلى أو من أي شخص كإغراء لفعل شيء ما  ،ةأو مكافأ
والشركات الخاصة   ،األفرادو  ،والمسؤولین الحكومیین  ،بما في ذلك الوكاالت الحكومیة  ؛ من قبل أي شخص أو منظمة
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الخاصة.   الشركات  الرشوةووموظفي  الفساد  المصالح  ،یشمل  االقتصادي   ،وتضارب  غیر   ،واالبتزاز  واإلكرامیات 
القانونیة الممنوحة للمسؤولین الحكومیین أو المنظمات الخاصة ما لم تسمح بھا القوانین أو اللوائح أو التقالید أو الثقافة أو 

 سلوك السوق. 
 
ا یؤدي إلى خسارة أصول الشركة أو " یعني أي إجراء یؤدي إلى الحیازة غیر المشروعة ألصول الشركة مم االختالس"

 فرصھا أو مزایاھا األخرى لتحقیق مكاسب شخصیة أو مكاسب أخرى بما في ذلك األصول النقدیة وغیر النقدیة.
 
أو التقاریر   -البیانات المالیة والتسجیالت المالیة    ومنھا مثالً   –للتقاریر المالیة    التشویھ المتعّمد" تعني  البیانات االحتیالیة"
، بشكل یترتب علیھ إفادات غیر یر المالیة إلخفاء اختالس األصول أو األنشطة لمصالح شخصیة أو مصالح أخرى غ

 في تلك التقاریر والسجالت. صحیحة
 
 . السیاسة 2
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 االحتیال والفساد  1- 2-1
 

 تصب في مصلحة ال تتسامح الشركة مع أي شكل من أشكال األنشطة االحتیالیة أو الفاسدة حتى لو كانت ھذه األنشطة  
تُحظر أي معامالت احتیالیة أو مدفوعات فاسدة سواء تم إجراؤھا من قبل موظفي الشركة أو أي أطراف ثالثة و  الشركة.

المقاولین من    ویشمل ذلكعین والوكالء واالستشاریین والمقاولین.  تعمل نیابة عن الشركة بما في ذلك الموردین والموز
یخضع موردو الشركة والباطن أو االستشاریین الذین تم تعیینھم من قبل أطراف ثالثة للقیام بأعمال نیابة عن الشركة.  

مدونة قواعد السلوك الخاصة وموزعوھا ووكالئھا ومستشاروھا ومقاولوھا أیًضا للعدید من مبادئ ھذه السیاسة من خالل  
 بشركاء األعمال.

 
ستحقق الشركة في جمیع حاالت االحتیال والفساد المشتبھ بھا وتتخذ جمیع اإلجراءات التأدیبیة والقانونیة المتاحة ضد  و

معاملة    وتوفیریجب على الشركة حمایة المبلغین عن المخالفات  وخص ینتھك ھذه السیاسة أو مدونة قواعد السلوك.  أي ش
 .األنشطة االحتیالیة اإلبالغ عن یقومون ب في أعمال احتیالیة أو  المشاركةعادلة للموظفین الذین یرفضون 

 
 الھدایا والضیافة (الترفیھ)مصاریف  2- 2-1
 

ولیس للحصول على    العمل السلیمةبیئة تجاریة ھو خلق حسن النیة وعالقات    أي   فيالترفیھ والھدایا    وسائل  الغرض من
یجب على الموظفین عدم وغیر عادلة مع العمالء أو شركاء األعمال أو الھیئات التنظیمیة أو أطراف ثالثة أخرى.    مزایا

یُمنع منعًا باتًا االتصال و.  أي سلع أو خدماتركة على شراء  الش  الرامیة لحثقبول الھدایا أو األموال أو الرشاوى المقدمة  
 د للشركة لطلب تورید منتج أو خدمات مجانًا أو بسعر خاص دون إذن كتابي مسبق.بأي مورّ 

 
 أو قبولھا من قبل أي موظف (أو أفراد أسرتھ) مثل:  توفیرھاال ینبغي أبدًا تقدیم الھدایا أو وسائل الترفیھ أو تقدیمھا أو و

 ؛ أو شھادات الھدایا بطاقات الھدایاالنقد أو ما یعادلھ مثل  •
 األسھم أو األوراق المالیة. •
 رشوة أو مكافأة؛  والتي یمكن النظر إلیھا باعتبارھااالمتیازات أو الخدمات المقدمة في مقابل بعض اإلجراءات  •
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 بات تایالندي أو ما یعادلھا بالعملة المحلیة؛ 3000ن أي عناصر تزید قیمتھا ع •
 مع الممارسات التجاریة المعتادة في بلدك؛ أو  الھدایا أو وسائل الترفیھ غیر المتسقة •
 الطرف اآلخر. على مؤسسة أي قوانین أو لوائح أو سیاسات ساریة  الھدایا أو وسائل الترفیھ التي تخالف •

أو الضیافة معقوالً وال    الھدایاكان عرض  ، وبحث ما إذا  في كل حالةحسن التمییز  تتوقع الشركة من موظفیھا ممارسة  
یجب أال یؤثر قبول الھدیة على عملیات الشركة   ،كل األحوالفي  والرشوة ویتوافق مع األعراف االجتماعیة.    یبلغ درجة

لمعرفة المزید حول ممارسات الھدایا   إرشادات الشركة بشأن الھدایا والضیافةیرجى الرجوع إلى ووقراراتھا التجاریة. 
 المقبولة.

 
 
 المساھمات السیاسیة  3- 2-1
 

. إحدى القضایا السیاسیةالمساھمات السیاسیة تعني أي مساعدة مباشرة أو غیر مباشرة سواء كانت مالیة أو عینیة لدعم  
أو  و اإلعالنیة  واألنشطة  والخدمات  والھدایا  القروض  تقدیم  الحصر  ال  المثال  سبیل  على  السیاسیة  المساھمات  تشمل 

التذاكر   وشراء  المرتبطة    لفعالیاتالترویجیة  الكیانات  في  والمساھمات  التبرعات  السیاسیةجمع  األحزاب  وأي   بأحد 
 مشاركة أخرى في الحمالت السیاسیة.

 
النظام الدیمقراطي والتصویت المحلي والوطني الذي یحافظ   تدعم  الشركةإن  سیاسة الحیاد السیاسي.  الشركة    وقد تبنت 

ذلك ومع  الدیمقراطیة.  لمواطني  األساسیة  والمسؤولیات  الحقوق  األنشطة إجراء  یجب  ف  ،على  أو  المساھمات  جمیع 
 عن الشركة. السیاسیة باعتبارھا أموًرا خاصة ولیس نیابةً 

 
 والمساھمات الخیریة  أعمال الرعایة 4- 2-1
 

تدرك الشركة أن الرعایة والمساھمات الخیریة ھي جزء من التزامنا بالمسؤولیة االجتماعیة للشركات. وھذا ھو السبب 
في أنھ من الضروري إجراء مثل ھذه األنشطة بشكل أخالقي وشفاف والتأكد من أنھا ال تتعارض مع أعمال الشركة. 

تكون  الموافقة المعمول بھا وأن    آلیةالرعایة بشكل دقیق بما یتماشى مع  أعمال  جمیع المساھمات الخیریة ویجب تسجیل  و
أي یجب على الموظفین التأكد قبل تقدیم أو قبول وبإیصال رسمي من المستفید النھائي ألغراض التدقیق الالحقة.  مرفقة

تصل إلى المستفیدین المقصودین.   ھاألغراض مشروعة وأنمساھمة خیریة نیابة عن الشركة من أن التبرعات تستخدم  
 شركاء األعمال أو األطراف الثالثة. علىیجب أال یستخدم الموظفون مناصبھم لفرض المساھمات الخیریة و
 
 عالقات العمل والمعامالت مع القطاع العام  5- 2-1
 

 افیة ووفقًا للقواعد واللوائح المعمول بھا.یجب تنفیذ أي عالقات تجاریة أو معامالت مع القطاع العام بنزاھة وشف
 

 األدوار والمسؤولیات  2-2
 

ویظھر التزام الشركة   في الُمجمل  مكافحة االحتیال والفسادمبادرات  . یشرف مجلس إدارة الشركة على  مجلس اإلدارة
شركات ومدونة قواعد بإجراءات مكافحة االحتیال والفساد واعتماد ومراجعة واإلشراف على تنفیذ إرشادات حوكمة ال

 یراھا ضروریة. سیاسات حاكمة أخرى السلوك وأي 
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 وتقدیم التوصیات   تطویر القواعدوحوكمة الشركات مسؤولة عن    ات لجنة الترشیح  .وحوكمة الشركات  الترشیحاتلجنة  

إلى مجلس اإلدارة للموافقة على المبادئ الحاكمة لمكافحة االحتیال والفساد وإنشاء لجنة االمتثال المؤسسي واإلشراف 
 علیھا. 

 
تضمن التبني الشامل والنشر والتنفیذ وھي  لجنة االمتثال مسؤولة عن إنشاء ھذه السیاسة والحفاظ علیھا.    لجنة االمتثال.

 بسیاسات الشركة للتخفیف من مخاطر االحتیال والفساد.  والتحسین والتعدیل وااللتزام
 

. لجنة التدقیق مسؤولة عن مراقبة عمل الشركة بما یتماشى مع تدابیر مكافحة االحتیال والفساد بما في ذلك  لجنة التدقیق
تداب تنفیذ  لضمان  المخاطر  إدارة  ونظام  الداخلي  والتدقیق  الداخلیة  الرقابة  ونظام  المالیة  المخاطر التقاریر  مراقبة  یر 

 المناسبة على النحو الواجب. 
 

بمبادرات   االلتزام الواضح والفعالعن إظھار    المسؤولیةاإلدارة التنفیذیة بقیادة الرئیس التنفیذي  تتولى    التنفیذیة.  اإلدارة
مكافحة االحتیال والفساد واإلشراف على تنفیذ خطة إدارة المخاطر واألنظمة واإلجراءات والضوابط الداخلیة للوقایة 

دعم وتعزیز ثقافة االمتثال وااللتزام ببرنامج مكافحة باإلدارة التنفیذیة    وتقوماالحتیال والفساد.  لوقائع    واالستجابةوالكشف  
تعیین موظفین أكفاء وذوي خبرة لإلشراف على السیاسات واإلجراءات ذات الصلة وتوفیر الموارد االحتیال في الشركة و

 الكافیة لتدابیر مكافحة االحتیال والفساد. 
 

مسؤول عن إجراء التدقیق وتقدیم المشورة بشأن التدقیق   قسم مستقل وموضوعيالتدقیق الداخلي ھو    التدقیق الداخلي.
مراجعة كفاءة وفعالیة ھذه السیاسة بما في ذلك ، والداخلیة المتعلقة بإجراءات مكافحة االحتیال  وتقییم المخاطر والضوابط

تصمیم   وكذلك تقییماإلجراءات والعملیات ذات الصلة وكذلك نظام الرقابة الداخلیة المناسب إلدارة مخاطر االحتیال.  
ا كانت أي أوجھ قصور تشكل احتیاًال أو حدثت بسبب الضوابط الداخلیة المتعلقة بمخاطر االحتیال وتحدید ما إذ  وعمل 

 االحتیال وإبالغ نتائجھا إلى لجنة التدقیق.
 

  ورفعللسلوك األخالقي في أنحاء الشركة    اإلرشاداتعن وضع    المسؤولیةقسم الموارد البشریة    یتحمل  الموارد البشریة.
إد وسیاسات  مبادرات  بمتطلبات  الموظفین  وإبالغ  باالحتیال  التدریبالوعي  وإجراء  المخاطر  الفھم   علیھا  ارة  لزیادة 

لتولي  المرشحین وكفاءتھم    مؤھالتإجراء فحوصات الخلفیة والتحقق من دقة  ب  وتقوم الشركةوالوعي باالحتیال والفساد.  
 عقود العمل والتأكد من أن عقود العمل تحظر السلوك االحتیالي والفاسد.ل ھمالرئیسیة قبل توقیع  المناصب

 
عن تقییم شركاء األعمال والموردین والمقاولین ومقدمي الخدمات    مسؤولةالمشتریات    إدارة  تكون  المشتریات.  إدارة

السیاسات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة االحتیال والفساد    وإبالغ والكفاءة    وحسن السمعةلضمان الموثوقیة والمصداقیة  
 إلى جمیع شركاء األعمال ذوي الصلة.

 
ل جمیع موظفي الشركة مسؤولیة قراءة وفھم واالمتثال لجمیع السیاسات واإلجراءات المتعلقة باالحتیال  یتحمّ   الموظفون.

تیال أو أي أنشطة احتیالیة مشتبھ بھا عبر قنوات المبلغین االح  وقائع  والفساد ومدونة قواعد السلوك واإلبالغ الفوري عن
 التحقیق. عملیاتعن المخالفات وتوفیر المعلومات للمساعدة في 
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المخالفات  المبلغین عن  الشركة سیاسة  الشركة   Whistleblower Policy  تبنت  نیابة عن  یعمل  لتمكین أي شخص 
داخل الشركة دون   والتصرفات المخالفةعن المخاوف المتعلقة باألخالقیات    من اإلبالغة اآلخرین  وأصحاب المصلح

 . الثأرخوف من االنتقام أو 
 
 یمكن اإلبالغ عن انتھاكات ھذه السیاسة أو أي أنشطة احتیالیة مشتبھ بھا عبر القنوات التالیة:و
 

 ؛ أو www.minor.com/whistleblowing عبر اإلنترنت:• 
 ؛ أوwhistleblower@minor.com البرید اإللكتروني:• 
 :البرید العادي • 
 لجنة المبلغین عن المخالفات لعنایة:  

   بي إیھ آر كیو مبنى  88، 12الطابق 
 خلونج توي ، طریق راتشادافیسیك

 تایالند ، 10110بانكوك  
 
 
 العقوبات التأدیبیة  2-4
 

انتھاك لھذه السیاسة ویتخلف عنأي موظف ال یمتثل لھذه السیاسة أو   عن ھذا االنتھاك اإلبالغ    یكون على علم بأي 
 .عالقة العملسیخضع إلجراء تأدیبي یصل إلى ویتضمن إنھاء 

 
ویعرف و السیاسة  ھذه  ینتھك  الشركة  عن  نیابة  یتصرف  ثالث  أي طرف  مع  التعاقدیة  العالقات  إنھاء  للشركة  یجوز 

 انتھاك لھذه السیاسة أو یضلل أو یعرقل أو یفشل في تقدیم تعاون معقول في التحقیق. عن أي اإلبالغ  ویتخلف عن
 
 . الوثائق ذات الصلة 3
 

 إرشادات حوكمة الشركات  •
 السلوك ألعضاء الفریق مدونة قواعد •
 مدونة قواعد السلوك لشركاء األعمال  •
 سیاسة اإلبالغ عن المخالفات  •
 إرشادات الھدایا والضیافة  •

 . اإلدارة والتغییرات 4
 

على   یتم إدخالھایجب الموافقة على أي تغییرات  و.  MINT  التابعة لشركة  یتم إدارة ھذه السیاسة من قبل لجنة االمتثال
 وإبالغھا لجمیع أصحاب المصلحة.  MINTھذه السیاسة من قبل لجنة االمتثال في 

  



[Translation] 

 
 

 
 MINTسیاسة مكافحة االحتیال والفساد لدى   اسم السیاسة:

 تم اإلصدار المستند: حالة 
حة         12.03.2021 تاریخ اإلصدار:  6 صف | 

 1المرفق 
 

 إرشادات الھدایا والضیافة 
 

بنیناھا مع عمالئنا وموردینا وشركاء األعمال اآلخرین.    Minor  تقدّر شركة التي  المھم أن تظل ھذه والعالقات  من 
 أبدًا بعروض الھدایا أو الضیافة غیر المالئمة. ال تتأثر و -العالقات إیجابیة وأخالقیة 

 
لكن الھدیة وللتعبیر عن االمتنان وبناء العالقات في مجال األعمال.    من الطرق المتعارف علیھایعد تبادل الھدایا والترفیھ  

بقرارات تفید المانح وتخلق    - للمانح    بأنھ مدینالمفرطة السخیة یمكن أن تضغط على المتلقي لرد الجمیل أو الشعور  
. نحن ال نتبادل الھدایا في ھذا الخصوص  سیاسة الشركة بسیطةإن  تضاربًا في المصالح أو تصوًرا لتضارب المصالح.  

بغض النظر عما إذا كنت والعمل بشكل غیر الئق.  قراراتللتأثیر على   تمثل محاولةأو وسائل الترفیھ التي تبدو وكأنھا 
 سیاستنا. ل وفقًافأنت بحاجة إلى التعرف على متى یكون العرض مفرًطا المتلقي، المانح أو 

 
الحالیین أو   الموردین أو العمالء أو شركاء األعمال اآلخرین  من  قیمتھامھما كانت  یجب على الموظفین رفض الھدایا  

لمصالح. ال تطلب أبدًا ھدایا أو وجبات أو وسائل ترفیھ أو خدمات من  تضاربًا متصوًرا لالمحتملین إذا كان ذلك سیخلق  
 القیام بذلك یعد انتھاًكا لقواعد السلوك الخاصة بنا. ذلك أن  –ھذه األطراف الثالثة 

 
 : وسیلة ترفیھ في الحاالت التالیة أو یمكنك قبول ھدیةو

 بات تایالندي  3000  یتجاوز سعرھامتواضعة في القیمة وال إذا كانت   •
 األعیاد مواسمخالل  الھدایاسالل  •
 یحمل عالمة تجاریة منتجمثل قلم أو قمیص أو   أحد األشیاء الممیزة •
 لمجموعة كبیرة من الموظفین تمت الموافقة علیھ •

 :في الحاالت التالیة تقبل ھدیة أو وسیلة ترفیھال 
 اإلجراءات  اتخاذ بعضمقابل  فيھا ؤإعطاإذا تم  •
في   المكافآت النموذجیةال ینطبق ھذا على  و.  الھدایا أو شھادات الھدایا  اتمثل بطاق  إذا كانت نقدًا أو ما یعادلھ •

 . أجورھمإكرامیة كجزء من  في العادةالموظفین الذین یتلقون حالة 
 شكل أسھم أو أوراق مالیة  إذا كانت في •
 مرتفعة القیمة وغیر متواضعة •

قد یكون من الصعب أحیانًا رفض الھدیة خاصة إذا كنت قلقًا بشأن إھانة المانح أو إذا تم تقدیم ھدیة لك أمام مجموعة. و
أو  لى الفور الذي سیعمل معك للتبرع بھا أو توزیعھا  إذا لم تتمكن من رفض الھدیة اقبلھا ولكن قم بإخطار مشرفك عف

منع   من أجلقواعد شركتنا فیما یتعلق بالھدایا    المانح على  بإطالع، قم  بین العدید من الموظفین. أیًضا  عمل قرعة علیھا
 في المستقبل. أي مواقف مماثلة

 
. نحن  أي إجراءات عملماذا عن الوجبات والترفیھ؟ تماًما كما تفعل مع الھدایا ال تقبل الوجبات أو الترفیھ في مقابل  

التجاریة أمر شائع في األعمال  والترفیھ  الوجبات  أن مشاركة  العمالء    ؛ندرك  قبول وجبات عرضیة من  یمكنك  لذلك 
 . أیًضا وكانت التكالیف معقولة ومعتادة  ھارون والموردین وشركاء األعمال اآلخرین إذا كانوا یحض


