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 س�اسة مكافحة الفساد 
 

ي ننتهجها لت  ام بأع� المعاي�ي وال �قت� مصدر فخرنا ع� ما نحققه فحسب بل ع� الُسُبل الئت ض  بمسؤوليتنا عن االل�ت
�
ي  إننا نضطلع دائما

حق�قه. ونزاول �شاطنا �ض

 ع� إ�شاء سجالت عمل دق�قة والحفاظ عليها. غ�ي أننا ال نبدي أي تهاوٍن إزاء  أرجاء العالم كافة باالستناد ع� ممارسات العمل 
�
األخالق�ة وحدها، ونحرص دوما

ًة أو عن ط��ق أطرا  وعة أو قبولها مبا�ش ها من المدفوعات غ�ي الم�ش ف خارج�ة تعمل  أي شكل من أشكال الفساد، وع� رأسها عرض الرشاوى واإل�رام�ات وغ�ي

ك ي الخارج (بالن�ابة عن �ش
ك�ة الفاسدة �ض  قانون الممارسات األم�ي

ً
ض مكافحة الفساد وروحها وخاصة م باالمتثال لنص قوانني ض ي  FCPAتنا. إننا نل�ت

) وقانون الرشوة �ض
ي كل مكان نزاول ف�ه �شاطنا. 

ض مكافحة الفساد") �ض ض بمصطلح "قوانني  الممل�ة المتحدة (ُ�شار إليهما مجتمَعني

 

   

    

كة   الس�اسة هدف   ام �ش ض ي كل أرجاء العالم وتع��ز ال�ت
الح�لولة دون عرض الرشاوى أو اإل�رام�ات أو دفعها أو استجدائها أو قبولها �ض

Meta  .ض مكافحة الفساد العالم�ة  باالمتثال لقوانني

 

    

 تعار�ف   
 المصطلحات 

كة  ي  Metaموظفو �ش
كة  مدونةورد تع��فهم �ض ("المدونة") بأنهم أعضاء مجلس اإلدارة   السلوك لقواعد   Meta �ش

كة  ض (ومنهم، عمال مقد�ي الخدمات،  Metaوالمسؤولون والموظفون لدى �ش ، باإلضافة إ� العمال المؤقتني

 والمقاولون، واالستشار�ون). 

ن�ابة عن حكومة أو أي دائرة أو جهة  ُ�قَصد به أي مسؤول أو موظف أو شخص �عمل لصالح أو بال  المسؤول الحكو�ي 

حكوم�ة أو ك�ان مملوك للدولة أو خاضع لس�طرتها أو منظمة دول�ة عامة (مثل األمم المتحدة) أو أحزاب س�اس�ة  

ي أحزاب س�اس�ة أو أي مرشح لمنصب س�ا�ي أو أي فرد من أفراد أ�ة مال�ة. للحصول ع� مساعدة  
ض �ض ومسؤولني

ض  ي التعرف إ� المسؤولني
، ُير�ب مراجعة إرشاداتنا �شأن  �ض ض ؛ و�ذا ساورك  ؟"الحكو�ي  المسؤول" هو  منالحكوميني

 الشك إزاء التعرف إل�ه، ُير�ب عندئٍذ مراجعة إدارة االمتثال. 

ء قّ�م ي
ي َمن يتلقاە أنه قّ�م لد�ه. و�شتمل ع� المزا�ا    أي �ش ء قد يرتئئ ي

مصطلح ُيؤَول ع� نطاق واسع بأنه أي �ش

والهدا�ا النقد�ة وغ�ي النقد�ة سواٌء أ�انت ملموسة أم غ�ي ملموسة. و�مكن أن ُ�عَتد بأش�اء من قب�ل الحسومات أو  

فيه�ة أو  الوجبات أو خدمات السفر أو رسوم حضور المؤتمرات أو األرصدة   الخصومات أو الهدا�ا أو الخدمات ال�ت

كة  ء قّ�م"، ُير�ب مراجعة إرشاداتنا �شأن    Metaاإلعالن�ة من �ش ي
ء قّ�م". ألمثلة إضاف�ة عن "أي �ش ي

ع� أنها "أي �ش

ء أي" ي
 االمتثال.  ؛ و�ذا ساورك الشك إزاء التعرف إل�ه، ُير�ب عندئٍذ مراجعة إدارة"م ق�ّ   �ش

ي   كة  الطرف الخار�ب كة  Metaُ�قَصد به أي شخص ال �عمل لدى �ش كة أو مؤسسة ال تمل�ها �ش أو   Meta، أو أي �ش

ي  بالطرف المقصود  ما "�س�طر عليها. ألمثلة عن األطراف الخارج�ة، ُير�ب مراجعة   ؛ و�ذا  ؟"دوري هو  وما  الخار�ب

 ساورك الشك إزاء التعرف إليها، ُير�ب عندئٍذ مراجعة إدارة االمتثال. 

 

    

كة  النطاق وقابل�ة التطبيق   ي �ش
ي تت�ف بالن�ابة عنها التقّ�د بهذە الس�اسة و�المبادئ   Metaإننا نتوقع من كل موظ�ض واألطراف الخارج�ة الئت

كة   ي أي من أ�شطتهم ذات الصلة بعملهم مع �ش
ي تقوم عليها �ض  .Metaالئت
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   المتطلبات  

 01 
 حظر الرشاوى  
 أو اإل�رام�ات

وعة ألي شخص نظ�ي   ء قّ�ٍم أو تقد�م وعد به أو منحه أو الت��ــــح بمنحه بصورة غ�ي م�ش ي
الرشوة �ي عرض أي �ش

وعة.   ي ذلك الشخص إلت�ان أفعال غ�ي م�ش
وعة أو التأث�ي �ض ة غ�ي م�ش ض الحصول ع� عمل أو الحفاظ عل�ه أو كسب م�ي

كة  ي �ش
. وهذ Metaال نقدم �ض

�
ي كل الحاالت ال س�ما  الرشوة وال نتغا�ض عنها إطالقا

ا الحظر ع� الرشوة ُ�طَبق �ض

 عن تأمينه عن ط��ق الرشاوى أو اإل�رام�ات أو  
�
القطاع العام والرشوة التجار�ة. لن نتواىض أبدا� عن خسارة العمل عوضا

كة   ي �ش
وعة. كما ُ�حظر ع� موظ�ض ة أو Metaالمدفوعات غ�ي الم�ش عن    ، سواء من يت�ف منهم بالن�ابة عنها مبا�ش

وعة أو دفعها أو استجداؤها أو رّدها أو   ، عرض أي رشاوى أو إ�رام�ات أو مدفوعات غ�ي م�ش ي ط��ق طرف خار�ب

 قبولها. 

 
 

 02 
ي مع ال��انات  

التعامل األخال�ت
ض  ض الحكوميني  الحكوم�ة والمسؤولني

كة    ومسؤوً� مع الحكومات وال��انات الس�اس�ة بهدف تع��ز رسالة �ش
�
ي  Metaإننا نتعامل تعامً� بّناًء وأخالق�ا

. و�ض

ء قّ�ٍم إ� مسؤول  قبل تقد�م  االمتثال إدارة  من مسبقة  موافقةمعرض تعاملنا معها، يتوجب الحصول ع�   ي
أي �ش

ي قد تنشأ عنها هذە المشكالت:  . من الحاالت الئت
ً
 إذا أجازت هذە الس�اسة ذلك �احة

ّ
، إ�  حكو�ي

 

 

 

ض لمنصب عام،  - اإلسهامات الس�اس�ة كات ألحزاب س�اس�ة ولجان س�اس�ة ومرشحني ي تقدمها ال�ش ي كث�ي من البلدان اإلسهامات الئت
م �ض ُتنظ�

وع. ولهذە األسباب، يتوجب الحصول ع�    إدارة من مسبقة موافقةو�مكن أن ينشأ عنها مخاوف �شأن الفساد أو ُ�فَهم منها إت�ان فعل غ�ي م�ش

كة   االمتثال كة   Metaقبل تقد�م إسهامات س�اس�ة أو إسهامات لحملة باسم �ش ض تكون تلك اإلسهامات مرتبطة ��ش أو بالن�ابة عنها، أو حني

Meta كة ي �ش
ض لصالح لجنة العمل الس�ا�ي غ�ي الح���ة ( Meta. غ�ي أنه ُ�سمح باإلسهامات الطوع�ة من موظ�ض كة MPACالمؤهلني ي �ش

) �ض

Meta  كة س�اس�ةبمقت�ض اللوائح الداخل�ة لتلك اللجنة. لم��د من المعلومات، ُير�ب مطالعة   وأ�شطة  الس�اس�ة األ�شطة �شأن Meta �ش

 .الضغط

 

 

 

كة   —رعا�ة الفعال�ات ي مصلحة �ش
 �صبُّ �ض

�
ور�ا ، إنه لزاٌم علينا الحرص ع�  Metaمع أن رعا�ة المؤتمرات والفعال�ات المماثلة قد �كون أمرا� �ض

. يتوجب الحصول ع�  وعة ألي مسؤول حكو�ي ي دعمنا إ� توف�ي مزا�ا غ�ي م�ش
 �ف�ض

ّ
لتقد�م الرعا�ة بطلب  االمتثال إدارة من مسبقة موافقةأ�

 بمسؤول حكو�ي أو للر 
�
 وث�قا

�
ي مسؤول حكو�ي ألش�اء قّ�مة تتجاوز  من مسؤول حكو�ي أو للفعال�ات المرتبطة ارتباطا

ي إ� تل�ت
ي قد تف�ض عا�ة الئت

ي 
كة س�اسةالحدود المنصوص عليها �ض فيه�ة والخدمات الهدا�ا  �شأن Meta �ش   .العمل ألغراض ال�ت

�
ي ترتبط ارتباطا من األمثلة عن الفعال�ات الئت

 
�
 له. وث�قا

�
ي �ستف�د منها ك�ان حكو�ي أو مسؤول حكو�ي أو ُتقام تك��ما : الفعال�ات الئت   بمسؤول حكو�ي

 

 

 

كة  —قرارات التوظ�ف ي �ش
 من  Meta�ستند التوظ�ف �ض

�
. لذا ال بد دوما ض ع� المؤهالت والمعرفة والمهارات والقدرات المطل��ة لمنصب معني

كة  ي �ش
ام بخطوات عمل�ة التوظ�ف االعت�اد�ة �ض ض ح� من مسؤول Metaالحرص ع� االل�ت

 عن توظ�ف أي شخص بمقت�ض مق�ت
�
، واالمتناع إطالقا

. حكو�ي أو تجمعه به عالقة ما نظ�ي الحصول ع� عمل أو ال وع� وعة أو للتأث�ي ف�ه إلت�ان فعل غ�ي م�ش ة غ�ي م�ش ض ض أي م�ي حفاظ عل�ه، أو لتأمني

ض وتعيينهم، ُير�ب مطالعة  ض الحكوميني كة س�اسة لمعلومات إضاف�ة عن توظ�ف المسؤولني  .الضغط وأ�شطة الس�اس�ة األ�شطة �شأن Meta �ش

 

 

 

�ة ض ق�ام مسؤول حكو�ي ب�جراء  —المدفوعات الت�س�ي �ة" أو "التسه�ل�ة" ذات ق�مة منخفضة ُتقدم لتأمني عادًة ما تكون المدفوعات "الت�س�ي

ي 
ر ع� موظ�ض ي إصدارها لوال تلك المدفوعات. ُ�حظ�

ة صالحة ما كان لُ�َ�ع �ض ي غ�ي تقديري أو ���عه، من قب�ل ���ــــع إصدار تأش�ي كة  روتيئض �ش

Meta ها، حئت و�ن أجاز القانون المح�ي ذلك. أ تقد�م مدفوعات  و ت�س�ي

 

 03 
كة   �شأن  Metaاتباع قواعد �ش

الهدا�ا وخدمات الض�افة ألغراض 
 العمل 

ء قّ�ٍم وال نقبل به بهدف التأث�ي بصورة غ�ي   ي
ي عالقاتنا التجار�ة �شكل مسؤول، غ�ي أننا ال نعرض أي �ش

إننا �ستثمر �ض

وع. تحتوي  ي إ� إت�ان فعل غ�ي م�ش
ي ظل ظروف قد تف�ض

ي أشخاص أو �ض
وعة �ض كة س�اسةم�ش   �شأن Meta  �ش

فيه�ة الخدمات �ي ومتطلبات ع� الموافقة المسبقة لتقد�م الهدا�ا    العمل ألغراض ال�ت حدودا� مقررة بالدوالر األم�ي

فيه�ة  بما إذا كان   والوجبات وخدمات السفر والخدمات ال�ت
�
 للبلد والنشاط ورهنا

�
وتلقيها. وتختلف هذە القواعد تبعا

كة   ي �ش
 أم ال. ُيتوقع من موظ�ض

�
مراجعة تلك المتطلبات واالمتثال لها قبل تقد�م   Metaمتلقيها مسؤوً� حكوم�ا

ي أو تلقيها منه.  فيه�ة أو خدمات السفر إ� طرف خار�ب  الهدا�ا أو الوجبات أو الخدمات ال�ت
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  تتمة المتطلبات |  

 04 
كة     Metaالتق�د �س�اسة �ش

عات   �شأن الِمَنح والت�ب

 لتحقيق رسالة  
�
�ة أو مجتمع�ة أو   Metaسع�ا عاٍت إ� مؤسسات خ�ي  أو ت�ب

�
وق�مها ومبادئها، قد نقدم باخت�ارنا ِمَنحا

عات ال بد أن تكون بناًء ع�   ي الدفاع عن قطاع عملنا. غ�ي أن كل تلك الِمَنح والت�ب
تعل�م�ة أو بحث�ة أو متخصصة �ض

ي س�اق رد الجم�ل إ 
 ُتقَدم �ض

ّ
وعة، وأ� �ة م�ش � مسؤول حكو�ي أو منه، وأن تمتثل لمتطلبات  أهداف تجار�ة أو خ�ي

ي  
كة س�اسة الموافقة المسبقة والقيود المفروضة عليها �ض عات حنَ المِ  �شأن Meta  �ش  .والت�ب

 
 

 05 
العمل �شكل مسؤول مع  

خلوقة  أطراف خارج�ة  
 ومؤهلة

كة   . إنه   Metaتعمل �ش اهة وتمتثل للقانون المح�ي ض مع أطراف خارج�ة مؤهلة تحتذي بأخالق�ات العمل وتتح� بال�ض

ي  
 من اتباع الخطوات الواردة �ض

�
كة س�اسة ال بد دائما لضمان تنف�ذ    الخارج�ة األطراف مخاطر  إدارة �شأن Meta  �ش

ك إلدارة مخاطر األطراف الخارج�ة، ال س�ما االلتحاق ع�ب أداة تقي�م األطراف الخارج�ة   Metaة  بروتوكوالت �ش

كة  ي كل التعامالت مع األطراف الخارج�ة. �جوز ل�ش
  -Metaواالستقصاء الواجب المستند ع� المخاطر والتعاقد �ض

 لما تقررە إدارة اال 
�
أن توِجب إجراء تقص� واجٍب وتنف�ذ   -متثالعند التعامل مع أطراف خارج�ة ذات مخاطر أع� ووفقا

كة   ي �ش
. وقد يتوجب ع� موظ�ض اف ع� نحو� أ��� �شددا� الذين يتعاملون مع أطراف   Metaبنود تعاقد�ة وتدر�ب و��ش

ي 
 لما ورد تفص�ً� �ض

�
  التوجيه�ة المبادئ خارج�ة ذات مخاطر أع� المساعدة ع� رصد مخاطر الفساد والحد منها، طبقا

 عنالخارج�ة باألطراف  لالحتفاظ
�
ي فعل ما ال �مكننا فعله بأنفسنا   . �جب االمتناع نهائ�ا أن نطلب من طرف خار�ب

 بموجب س�اسة مكافحة الفساد هذە. 

 
 

 06 
ات   تحد�د "المؤ�ش
 التحذي��ة" والتعامل معها 

كة   تب ع� عاتقك وعاتق �ش . إذا ساورتك  Meta�مكن أن يؤدي تجاهل عالمات الرشوة إ� مسؤول�ة قانون�ة ت�ت

، فإننا نتوقع منك   وع�ة معاملة أو اتفاق عمل أو طلب من مسؤول حكو�ي "شكوك" أو "مخاوف" �شأن صحة أو م�ش

إلرشادات  ل معها واتباع أي إرشادات تزودك بها. إحالة المسألة إ� إدارة االمتثال لمراجعتها و�رشادك �شأن التعام 

ات" عن  أمثلةإضاف�ة، ُير�ب مراجعة   ."التحذي��ة المؤ�ش

 
 

 07 
إ�شاء سجالت عمل  
دق�قة وضوابط داخل�ة  
 فعالة والحفاظ عليها 

كة    ع� تفاص�ل المعاملة أو الفعال�ة األساس�ة. و�جب أن �شتمل العقود   Meta�شتمل دفاتر �ش
�
وسجالتها دائما

ض المبالغ المقرر دفعها والعمل المقرر تنف�ذە   بدقة ع� التفاص�ل االقتصاد�ة لالتفاق، ع� سب�ل المثال، بتضمني

كة  والمستف�د من المدفوعات، و�جب إدراج وصف دقيق ل�ل الن ي الوثائق    Metaفقات واالستخدامات لموارد �ش
�ض

 عن الدفع باتجاە تدب�ي دفع أي نفقات عمل أو  
�
ي دفاترنا وسجالتنا. �جب االمتناع نهائ�ا

الداعمة وتقي�دها بدقة �ض

 عن إدراج أي ق�د مغلوط
�
أو   السماح بتدب�ي دفعها "خارج الدفاتر" أو وصفها ع� غ�ي حق�قتها. و�جب االمتناع نهائ�ا

كة   ي دفاتر �ش
كة س�اسةوسجالتها. �جب الحرص ع� اتباع   Metaمضلل أو منقوص أو غ�ي دقيق �ض   �شأن Meta  �ش

 عن إبرام "اتفاقات جانب�ة" تغ�ي األحكام التعاقد�ة   العقود 
�
لمراجعة العقود والموافقة والتوقيع عليها، واالمتناع نهائ�ا

كة   مسؤولون عن مساعدة �ش
�
 نن� أننا جم�عا

ّ
ع�   Metaمن دون الحصول ع� الموافقات المطل��ة. وال بد أ�

 الحفاظ ع� نظام ضوابط داخل�ة كاف�ة لمنع الفساد وضمان دقة الدفاتر والسجالت. 

 
 

 08 
إجراء التق�ي الواجب المستند 
ي ما يتعلق  

ع� المخاطر �ض
بعمل�ات االستحواذ والمشار�ــــع  
كة   المش�ت

كة   كات أو �ستحوذ ع� أي   Metaلن �شارك �ش ي أي �ش
كة أو اتفاقات عمل مماثلة، ولن �ستثمر �ض ي مشار�ــــع مش�ت

�ض

كات من دون إجراء عمل�ة تقص� واجب مناسبة أوً� والتفاوض �شأن تداب�ي حما�ة تعاقد�ة مناسبة وضمان وجود   �ش

كة   ي حالة عمل�ات االستحواذ، ستجري �ش
. و�ض

�
اف مناسب أ�ضا التال�ة لالستحواذ والتدر�ب  عمل�ة الدمج   Metaإ�ش

 المستند ع� المخاطر لضمان درا�ة ال��انات المستحوذ عليها وموظفيها بهذە الس�اسة والتقّ�د بها. 
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 انتهاك  

 الس�اسة 

 

كة  —اإلنفاذ ي �ش
قد يؤدي انتهاك هذە الس�اسة أو القانون إ� اتخاذ إجراءات تأديب�ة منها ما �صل إ� فصل موظ�ض

Meta   كة  للقانون المعمول به. كما �مكن أن   Metaمن العمل أو إزالتهم من حساب �ش
�
ض وفقا للعمال المؤقتني

كة   نائ�ة. لعق��ات مدن�ة وج  Meta�عّرض أي شخص ينتهك هذە الس�اسة نفسه و�ش

ة والوش�كة ع� الح�اة أو السالمة ض مكافحة الفساد العالم�ة، ال تحظر   - استثناءات للتهد�دات الخط�ي  مع قوانني
�
تماش�ا

 لتهد�د خط�ي ووش�ك ع� الح�اة أو السالمة البدن�ة. و�جب عل�ك مراجعة  
�
ي ُتقَدم تفاد�ا هذە الس�اسة المدفوعات الئت

ر ذلك، فإنه  إدارة االمتثال قبل تقد�م أي مدف
ّ

وعات من هذا القب�ل إذا أمكنك ذلك بأي حاٍل من األحوال. أّما إذا تعذ

ي أقرب وقت ممكن. �شتمل 
كة س�اسة�جب عل�ك اإلبالغ عن الواقعة إ� إدارة االمتثال �ض   �شأن العالم�ة Meta  �ش

 ع� الم��د من اإلرشادات وآل�ات اإلبالغ عن االستثناءات الطارئة.  السفر  أمن

 

    

 اإلبالغ عن المخاوف   
 أو االنتها�ات 

ًة إ� إدارة االمتثال أو   ، إما مبا�ش �جب اإلبالغ عن كل االنتها�ات الفعل�ة أو المشتبه بوقوعها لهذە الس�اسة دونما تأخ�ي

كة س�اسةالتدقيق الداخ�ي أو عن ط��ق      .والشكاوى  المخالفات عن اإلبالغ �شأن Meta  �ش

غ عن ط��ق: 
�
 �مكن اإلبالغ ب�غفال ه��ة المبل

 SpeakUpز�ارة  ●

 9619-564-877-1+االتصال بالرقم:   ●

االتصال برمز الوصول المبا�ش المتاح ع� الرابط:   ●

https://www.business.att.com/collateral/access.html   

 واتباع إرشادات المشّغل.  9619-564-877-1+ثم االتصال بالرقم:  

كة  ي اإلبالغ عن مخاوف االمتثال واالنتها�ات    Metaُير�ب أن �علم مديرو �ش
أن مسؤول�اتهم بموجب المدونة تتمثل �ض

ي إدارة الموارد  المزعومة أو الفعل
�ك العمل �ض ض أو �ش ي إدارة عالقات الموظفني

�ك العمل �ض �ة للس�اسة أو للقانون إ� �ش

  : ي
وىض �د اإلل��ت ض ع� عنوان ال�ب �ة أو الشؤون القانون�ة. ُير�ب اإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بالعمال المؤقتني الب�ش

cwquestions@meta.com. 

 : ي
وىض �د اإلل��ت .  legalapproval@meta.com�جب توج�ه األسئلة المتعلقة بتطبيق هذە الس�اسة إ� عنوان ال�ب

 ع� مناقش
�
ة األسئلة والمخاوف المتعلقة بممارسات عملنا أو س�اساتنا مع إدارتك. للم��د من  كما �شجعك أ�ضا

 الموافقات �شأن األسئلةاإلرشادات �شأن ك�ف�ة طلب الموافقات الالزمة بمقت�ض هذە الس�اسة، ُير�ب ز�ارة قسم 

 .والس�اسة

 

    

 التعد�الت   
 ع� الس�اسة 

  
�
اف ع� المخاطر هذە الس�اسة بصفة منتظمة وتقّ�م فعاليتها وتحّدثها أو تعّدلها رهنا اجع لجنة التدقيق واإل�ش س�ت

ي  
ات اإلدار�ة ع� الس�اسة من مدير إدارة الشؤون القانون�ة �ض ورة. وقد ُ�صار إ� الموافقة ع� التغي�ي بمقت�ض ال�ض

كة أو   أو َمن ينوب عنه.    Meta�ش

 

 


