
 

 والفساد االحتیال  مكافحة سیاسة
   وسطاء مع التعاقد -  التوجیھات 

 1 اإلصدار –  2022 یولیو
 

 

 من سیاسة مكافحة االحتیال والفساد على التالي: 2.12ینص القسم 
 

یمكن  لمیرسي كور أن تستعین بفرد ما أو شركة محلیة (كوسیط) للمساعدة في تنفیذ اإلجراءات الحكومیة الروتینیة  
(على سبیل المثال ال الحصر، التأشیرات، والتصاریح، وتسجیل المركبات). بالرغم من أن ھؤالء الوسطاء قد یقدمون  

واإلجرا العادات  یخص  فیما  تماًما  قانونیة  الحكومیة إستشارات  اإلجراءات  في  یساعدوا  أن  ویمكنھم  المحلیة  ءات 
بوسطاء من جھة خارجیة. بسبب ھذه المخاطر،    االستعانةلحدوث الفساد عند    مخاطر عالیةتوجد    ھأنالروتینیة، إال  

تطلب میرسي كور من جمیع أعضاء الفریق االبالغ على الفور عن  أي ارتباطات مع وسیط لإلجراءات الحكومیة 
وتینیة إلى قسم األخالقیات واالمتثال. وقبل التعاقد مع وسطاء في تنفیذ اإلجراءات الحكومیة الروتینیة نیابةً عن الر

 الموضحة في [وثیقة التوجیھ ھذه].  اإلجراءاتمیرسي كور، ینبغي ألعضاء الفریق والشركاء اتباع 

 اتخاذھا إلشراك الوسطاء للمساعدة في تنفیذ اإلجراءات الحكومیة الروتینیة. توضح وثیقة التوجیھ ھذه الخطوات التي ینبغي لفریق أي بلد 
 

 خطوات التعاقد مع الوسطاء 
 

الخطوات التالیة عند التعاقد مع فرد أو شركة محلیة (وسیط)  بلدالباإلضافة إلى سیاسة إشراك المقاول المستقل التالیة، ینبغي أن یتخذ فریق 
 اإلجراءات الحكومیة الروتینیة (على سبیل المثال ال الحصر، التأشیرات، والتصاریح، وتسجیل المركبات).للمساعدة في تنفیذ 

 تنفیذ التقصي الالزم لمكافحة الفساد  .1
 

تتضمن آلیة  ینبغي تنفیذ التقصي الالزم لمكافحة الفساد للتأكد من أن الوسیط لیس لدیھ تاریخ أو سمعة  بالفساد أو تصرفات خاطئة مشابھة.  
ح التقصي الالزم لمكافحة الفساد سیاسة فحص عدم األھلیة واالمتثال، والتحقق من القائمة الرمادیة في البلد، واإلفصاح عن أي تضارب مصال 

 محتمل.

   .إتفاقیة مكتوبة  بین میرسي كور والوسیط إبرامالتأكد من  .2
 

 ومیرسي كور على التالي:ینبغي أن تحتوي االتفاقیة المكتوبة بین الوسیط 
 

a.  :(انظر األحكام أدناه) بنود االمتثال لمكافحة الفساد 
i.  تحظر میرسي كور وتلتزم بموقف عدم التسامح حیال جمیع أشكال االحتیال والفساد وال تتھاون معھا مطلقًا، بما في ذلك

المصالح، واالدعاءات الباطلة، وإساءة استخدام األموال الرشوة، والدفع لتسھیل المعامالت، واالختالس، والسرقة، وتضارب 
 األخرى بما في ذلك التصرف غیر الالئق المرتبط بھا.

ii.   على الوسیط أن یمتثل لجمیع قوانین مكافحة االحتیال، ومكافحة الفساد والرشوة ذات الصلة، بما في ذلك قانون ممارسات الفساد
 . 2010بصیغتھ المعدلة، وقانون الرشوة بالمملكة المتحدة لعام ، 1977األجنبیة بالوالیات المتحدة لعام 

 
b.  الوسیط؛  یقدمھاوصف للخدمات التي 

 
c. الرسم الحكومي (الرسوم الحكومیة) من أجل اإلجراء الحكومي الروتیني؛ 

 
d. تكالیف الوسیط من أجل المساعدة في العملیة؛ 

 
e.  إقرار من الوسیط بعدم تقدیم أي دفعات لمسؤول حكومي فیما یتعلق بالخدمات باستثناء دفع الرسم الحكومي المقرر (الرسوم الحكومیة



 

 المقررة).
 

   تبلیغ قسم األخالقیات واالمتثال .3
 

م  فوًرا عقب التعاقد مع فرد أو شركة محلیة (كوسیط) للمساعدة في تنفیذ اإلجراءات الحكومیة الروتینیة، ینبغي على فریق أي بلد إبالغ قس
 .مع وسیط إلى قسم األخالقیات واالمتثال اإلبالغ عن التعاقدالنموذج التالي:  عبر استخداماألخالقیات واالمتثال 

 المدیر المالي). أو اإلشعار من قبل المدیر القطري أو مسؤول من اإلدارة العلیا في فریق البلد (أي مدیر الموارد البشریةینبغي أن یكون 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KIbeCD5Z9UOc6_Pl3Xriy7Qu4fIklxxEvtNVvElJFzRUOE0yTzZDOEZXQjI5MlVHUjNHTTJPRjBHTC4u

