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 في هذه الوثيقة:
دد  شددر ة  ذلدد  فددي بمددا لهددا  التابعددة الشددر ات بددريتيش أمريكددان توبدداكو وجمجم و ميدد المجموعددةش شددر ة "يقصددد بد

 .لها التابعة رينولدز أميريكان إنكوربوريتد والشر ات
 شر ة تابعة للمجموعةج أي شإحدى شر ات المجموعةش تعني

لسدددددددددددددلوت التجددددددددددددداري المتاحدددددددددددددة علددددددددددددد  هددددددددددددد ا الدددددددددددددراب  لشمعدددددددددددددا ير المجموعدددددددددددددةش يقصدددددددددددددد بهدددددددددددددا معدددددددددددددا ير المجموعدددددددددددددة 
www.bat.com/sobc  و/أو اإلصدددددددددارات الممليددددددددة مددددددددن معددددددددا ير المجموعددددددددة المعتمدددددددددة مددددددددن قبددددددددل إحدددددددددى شددددددددر ات

 المجموعة والمتاحة عل  موقعها اإللكتروني الممليج
 

  



 توطئة

  بالعمددددددل وفددددددق أسددددددم  معددددددا ير السددددددلوت المؤسسددددددي والتجدددددداري  ودؤوبدددددداا التزامدددددداا راسددددددخاا نمددددددن ملتزمددددددون ش
سلسددددددددلة مورد نددددددددا  و دددددددد اشددددددددر تنا التجاريددددددددة لالعمليددددددددات   نطبددددددددق علدددددددد هدددددددد ا الددددددددنه   ومددددددددن الالفدددددددد  أن

 جالعريضة

ومددددددواد اد المباشددددددرة قكدددددد وراق التبدددددد  و فددددددنمن نعمددددددل علدددددد  مسددددددتوى العددددددال  مدددددد  ا الف مددددددن مددددددوردي المدددددد 
السدددددجالر والفالتدددددر   والمدددددواد غيدددددر المباشدددددرة قكا ليدددددات  والخددددددمات قكاالستشدددددارات فدددددي مجدددددال  تغليددددد 

 تقنية المعلومات ج

وفدددددي حدددددين تمثدددددل مدوندددددة قواعدددددد السدددددلوت هددددد   المدددددد ا دنددددد  مدددددن المعدددددا ير التدددددي نتوقددددد  مدددددن مورد ندددددا 
سددددددل التوريددددددد نمددددددثه  علدددددد  السددددددعي لالرتقددددددات المتواصددددددل بمعددددددا ير عمليدددددداته  وسالااللتددددددزام بهددددددا  ف ننددددددا 

 الخاصة به ج

 بوسدددددعنا سددددوياا تمامدددداا ا دددددتالف الحددددروف والتمددددديات التدددددي  وا ههددددا موردوندددددا ونددددؤمن أننددددا بعملندددددا  ونعددددي
بالمعددددددا ير وندددددددف  عجلددددددة الممارسددددددات المسددددددتدامة قدددددددماا ونخلددددددق قيمددددددة تعددددددود بددددددالنف  علددددددد   نسددددددموأن 

 جشالجمي 

 2018أالن ديفي  مد ر عمليات المجموعة  أغسطس 

  



 مقدمة

تعبدددددددر معا يرندددددددا فدددددددي السدددددددلوت التجددددددداري عدددددددن المعدددددددا ير الرفيعدددددددة للنزاهدددددددة التجاريدددددددة التدددددددي نطلددددددد  مدددددددن 
شددددددر ات المجموعددددددة وموعفيهددددددا فددددددي  ميدددددد  أنمددددددات العددددددال  االلتددددددزام بهدددددداج وتدددددد تي مدونددددددة قواعددددددد سددددددلوت 

بيانهددددددا للمددددددد ا دندددددد  مددددددن مددددددوردي المجموعددددددة هدددددد   قشالمدونددددددةش  مكملددددددة لتلدددددد  المعددددددا ير مددددددن  ددددددالل 
 نتوق  من مورد نا االلتزام بهج  يالالمعا ير 

وتددددددع  هددددد   المدوندددددة التزامندددددا المتواصدددددل بددددداحترام حقدددددوق اإلنسدددددان و عدددددالت المعدددددا ير الدوليدددددة  بمدددددا فيهدددددا 
مبدددددددادا ا مددددددد  المتمددددددددة التو يهيدددددددة بشددددددد ن ا عمدددددددال التجاريدددددددة وحقدددددددوق اإلنسدددددددان و رشدددددددادات منحمدددددددة 

 جالتعاون االقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات

 النطاق والتطبيق

 الخدددددددمات أو السددددددل  تددددددوفيرفددددددي نطدددددداق  المدونددددددة هدددددد    متطلبددددددات تلبيددددددة المددددددورد ن توقدددددد  مددددددن  ميدددددد  
د مجتمعدددددة إليهدددددا يشدددددارق لمجموعدددددةل تابعدددددة شدددددر ة أيأو  لمجموعدددددةل  تضدددددمين تددددد  وقدددددد  ش جالمجموعدددددةش بددددد

 جالمورد ن م  عقودنا ترتيبات في الشرط ه ا

 :المورد ن عل   تعين ذل   إل  إضافة

 نيالعددددددامل ذلدددددد  فدددددي بمدددددداق ومقددددداوليه   مددددددوعفيه    ميددددد  أن ضددددددمانل الالزمدددددة خطددددددواتال اتخددددداذ •
 لهدددددد  وو ال ه  ومدددددورد   نيالمهددددددا ر  والعمدددددال المتعاقدددددددة  الو ددددداالت يوعددددددامل نيوالمدددددؤقت نيالددددددالم

 هدددددد    بمتطلبددددددات ويلتزمددددددون  يفهمددددددون  الصددددددلة ذات الثالثددددددة وا طددددددراف البدددددداطن مددددددن ه  ومقدددددداولي
 الخدددددددمات أو والسددددددل  المددددددورد طبيعددددددة حيدددددد  مددددددن االقتضددددددات عندددددددق ذلدددددد  فددددددي بمددددددا المدونددددددة 
 جوالدع   التدري برام  و  الوا بة والعناية واإل راتات السياسات تطبيق  المقدمة

 دا دددددل المناسدددددبة الوا بدددددة العنايدددددة اتإ دددددراتتطبيدددددق و  المدوندددددة هددددد    بمتطلبدددددات االلتدددددزام  تعزيدددددز •
 عنددددددد المددددددزارعين ذلدددددد  فددددددي بمدددددداق والمدددددداليين الجدددددددد للمددددددورد ن بهدددددد   الخاصددددددة التوريددددددد سلسددددددلة

  جاالقتضات

 االمتثال

 هدددددد     واندددددد  مددددددن  اندددددد   ددددددل تلبيددددددة فددددددي مشددددددروعة تمددددددديات سدددددديوا هون  المددددددورد ن بعدددددد  أن نعددددددي
 لمعدددددددا يربا المسددددددتمر االرتقددددددات عجلددددددة دفدددددد  هددددددو النهدددددددالي هدددددددفنا أن وباعتبددددددارج الفددددددور علدددددد  المدونددددددة
 علددددد  مدددددر ا يدددددام  المدددددورد ن هدددددؤالت مددددد  بالعمدددددل ملتزمدددددون  ف نندددددا بندددددا  الخاصدددددة التوريدددددد سلسدددددلة دا دددددل

 جالمدونة ه    بمتطلبات االلتزام  تمقيق في لمساعدته  

 مطالبدددددة فدددددي هدددددابمق المجموعدددددة تمدددددتف   المدوندددددة هددددد    متطلبدددددات مدددددن ي  االمتثدددددال عددددددم  حالدددددة فددددديو 
 : لي بما المعني المورد



 زمنيدددددة فتدددددرة  غضدددددون  فدددددي المعنيدددددة لمتطلبددددداتل االمتثدددددال نمدددددو ملمدددددو  تقددددددم إثبدددددات حصدددددول  •
 ؛ومعقولة ممددة 

 جومعقولة ممددة  زمنية فترة   الل المعنية لمتطلباتل الكامل االمتثالو/أو  •

االمتثدددددددال عددددددددم   تبدددددددين عنددددددددما أو  ة المسدددددددتمر  أو الجوهريدددددددة أو الجسددددددديمة االمتثدددددددال عددددددددم ت حددددددداال فدددددددي
 بدددددالمق نمدددددتف  ف نندددددا  وضدددددعه   تمسدددددينب عددددددم قيددددامه   أو مسدددددتمرال ه  تقاعسددددد  أو الكددددافي مدددددن المدددددورد ن

   جالمعني المورد م  العمل عالقة إنهات في

 المجموعة التواصل مع

 :إل  المدونة ه    بمو   بها المجموعة إبالغ المورد ن من طل ي   معلومات أي إرسال يج 

 أو ؛المعتاد في المجموعة بالنسبة للمورد االتصال مد ر العقد/ مسؤول •
   procurement@bat.comق اإللكتروني البريد طريق عن مجموعةفي ال المشتريات رليس •

 العنوان التالي عل بمراسلته  أو   +44  0ق 207 845 1000ق الهات 
 وجمجم  توباكو أمير ان بريتيش شر ة
 بال  تمبل 4 هاو   غلوب
 جالمتمدة  المملكة  WC2R 2PG لندن

 القانوني االمتثال

 والتصددددددرف الصددددددلة  ذات واللددددددوالح القواعدددددددمدددددددونات و  القددددددوانين لجميدددددد  االمتثددددددال مورد نددددددا مددددددن نتوقدددددد 
 جأ القية بطريقة

 :المورد ن عل  يج   وبنات عليه

 ؛حيثما  ان عمله   بها المعمول واللوالح والقواعد القوانين لجمي  االمتثال •
 ضده ؛ مرفوعة هامة مدنية أو  نالية دعاوى  ب ي الفور عل  المجموعة   طارو  •
 تتعلددددددقو  علدددددديه   فددددددر ت إداريددددددة عقوبددددددات أو غرامددددددات بدددددد ي الفددددددور علدددددد  المجموعددددددة   طددددددارو  •

 ج  المدونةه  في عليها المنصوص بالمتطلبات ا شكال من شكل ب ي

 اإلنسان حقوق احترام

 اإلنسدددددان  وحقدددددوق  التجاريدددددة ا عمدددددال بشددددد ن التو يهيدددددة المتمددددددة  ا مددددد   مبدددددادا بتطبيدددددق ملتزمدددددون  نمدددددن
 جبنا الخاصة التوريد وسلسلة عملياتنا في اإلنسان حقوق  احترام  وبالتالي 



 اإلنسددددددان حقددددددوق  تمتددددددرم  بطريقددددددة وأنشددددددطته   عمليدددددداته  ب القيددددددام  مورد نددددددا مددددددن نتوقدددددد   وبنددددددات علدددددد  ذلدددددد 
 علدددد ق يشددددمل وهدددد اج اإلنسددددان لمقددددوق  العددددالمي اإلعددددالن أكددددد   الدددد ي النمددددو علدددد  لآل ددددرين  ا ساسددددية

 جمورد ه   لصالح يعملون  ال  ن وا شخاص ه   عماله    المصر ال المثال سبيل

 نشدددددطته  وعالقددددداته   والفعليدددددة الممتملدددددة السدددددلبية ا ثدددددار تمد دددددد إلددددد  السدددددعي المدددددورد ن علددددد  وينبغدددددي
 مسدددددداهمة عدددددددم  لضددددددمان المناسددددددبة الخطددددددوات اتخدددددداذ علدددددديه  وينبغددددددي ج اإلنسددددددان حقددددددوق  علدددددد  التجاريددددددة
 عدددددددن مباشدددددددر بشدددددددكل نا مدددددددة سدددددددلبية آثدددددددار أي ومعالجدددددددة اإلنسدددددددان حقدددددددوق  انتهاكدددددددات فدددددددي عمليددددددداته  
 جأو لها مساهمة فيها التجارية عالقاته   أو أنشطته  

 والعمددددددددددال والمؤقتددددددددددة الدالمددددددددددة الو دددددددددداالت عمددددددددددال ذلدددددددددد  فددددددددددي بمدددددددددداق ومقدددددددددداوليه   لمددددددددددوعفيه   بالنسددددددددددبة
  :أدن  كمدق المورد ن من نتوق    نيالمها ر 

 جله   العادلة والمعاملة العمال لجمي  متكافئة فرص ريوفت •
 العمددددل  مكددددان دا ددددل والتنملللر المضلللا قة أشللل ال مللل  شللل ل أي علللل  القضلللا  علللل  العملللل •

 جأو بدني أو لفحي أو غير لفحي  نسيذا طاب    ان سوات
 الصددددددمة المخدددددداطر علدددددد  ومعالجددددددة لتمد ددددددد إ ددددددراتات اعتمددددددادو  آمنللللللة عمللللللل بيئللللللة تللللللوفير •

القيددددددام قعنددددددد االقتضددددددات  و   ا منددددددة العمددددددل ممارسددددددات تطبيددددددقو  العمددددددل مكددددددان فددددددي والسددددددالمة
 جالمهنية ا مرا  أو اإلصابات لمن  المناسبة الشخصية المماية معدات توفيرب

 لأل ددددددور ا دندددددد  المددددددد تشددددددريعات مدددددد  ا قددددددل علدددددد  تتوافددددددق  عادلللللللة ومزا للللللا أجللللللورتقللللللد    •
 المفاوضددددددة اتفاقيدددددات أو السدددددارية العمدددددل تاوقددددد أو  ا  دددددور قدددددوانين غيرهدددددا مدددددنو  المعمدددددول بهدددددا

 جالجماعية
 المبدددددادا اتبدددددام التمد دددددد  و ددددده علددددد و ج األطفلللللال عماللللللة مللللل  ه عمليلللللات خللللللو مللللل  تأكلللللدال •

 :تعتبر أن التي الدوليةلمنحمة العمل  التو يهية
 سددددددددددلو ه   أو سددددددددددالمته   أو ا طفددددددددددال بصددددددددددمة يضددددددددددر أن  ددددددددددر ح أو  طددددددددددر عمددددددددددل يأ -

 عامددددددداا  16 أوق عامددددددداا  18 عدددددددن عمددددددر   يقدددددددل شدددددددخ  أي بدددددده يقدددددددوم  أال يجددددددد  ا  القددددددي
 ؛ صارمة بمو   شروط

 اإللزامدددددي  التعلدددددي   إلنهدددددات القدددددانوني السدددددن نعددددد  العمدددددل لسدددددن ا دنددددد  المدددددد يقدددددل أال يجددددد  -
 ؛سنة 15 عن   في أي حال يقل أالو 

 تتدددددراو  الددددد  ن لألطفدددددال يجدددددوز  بددددد ل  المملدددددي القدددددانون  فدددددي المددددداالت التدددددي يسدددددمح فيهدددددا -
 أو تعلددددديمه   ذلددددد  يعيدددددق أال بشدددددرط  فيفدددددة  ب عمدددددال القيدددددام  سدددددنة 15 و 13 بدددددين أعمددددداره  
 مددددد  التعامدددددلكق نمدددددوه   أو بصدددددمته   يضدددددر قدددددد نشددددداط أي  تضدددددمن أو المهندددددي  تددددددريبه  
 مددددددا نتقبددددددل أيضدددددداا   جعلدددددد  سددددددبيل المثددددددال الزراعيددددددة الكيماويددددددات أو الميكانيكيددددددة المعدددددددات

 ج استثنات مختصة سلطة قبل من المعتمدة برام  التدري  أو الخبرة العملية 



  لددددددو ضددددددمان التمد ددددددد  و دددددده علدددددد و . العمالللللللة اسللللللت  ل ملللللل  ه عمليللللللات خلللللللو ضللللللما  •
 غيدددددددر العمدددددددل أو السدددددددخرة  أو اإل بددددددداري  أو القسدددددددري  والعمدددددددل والدددددددرق  العبوديدددددددة مدددددددن عمليددددددداته  
 جالعمالة المها رة غير الشرعية أو بها المتا ر العمالة أو الطوعي

 وفقددداا ق العمدددال  ميددد  تمتددد  ضدددمان  دالتمد ددد  و ددده علددد  جتكلللوا  النقا لللا  فلللي حلللقال ضلللما  •
 والمفاوضدددددة النقابدددددات تكدددددوين حريدددددة فدددددي حقهددددد   ممارسدددددةعلددددد   بالقددددددرة   بهدددددا المعمدددددول لقدددددوانينل

 غيددددره   أو بهددددا معتددددرف عماليددددة نقابددددات قبددددل مددددن تمثيددددلال فددددي هدددد  حق ذلدددد  فددددي بمددددا الجماعيددددة 
 جالموثوقين الممثلين من

ل المسلللل ول التوراللللد ضللللما  •  والدددد ه  الكوبالدددد  التددددي تشددددمل  "نزاعللللا لل الم ججللللة معاد ل"للللل
 منددددداطق التدددددي يكدددددون منشدددددؤها  منهدددددا نشددددد ت التدددددي والخامددددداتق والتنغسدددددتن والقصدددددد ر والتنتدددددالوم 
 بشدددددددكلأو النفددددددد   ليددددددد تمو تدددددددوفر ال أن يمكدددددددن والتدددددددي وذات مخددددددداطر عاليدددددددة اتبالنزاعددددددد  متددددددد ثرة 
 فددددد ذا مدددددا  انددددد ج اإلنسدددددان حقدددددوق  انتهاكدددددات أو المسدددددلمة لجماعددددداتل مباشدددددر غيدددددر أو مباشدددددر

 علددددددد  يجددددددد  المعدددددددادن  هددددددد    مثدددددددل علددددددد  تمتدددددددوي  للمجموعدددددددة المدددددددوردة  المدددددددواد أو المنتجدددددددات
 ةمعقولدددددد ال االستقصدددددداتات و  ددددددرات المناسددددددبة الوا بددددددة العنايددددددة ممارسددددددة علدددددد  العمددددددل المددددددورد ن

علدددد  نمددددو  الوا بددددة العنايددددةبالقيددددام بدددد  راتات    مددددورد ه مطالبددددة يشددددمل بمددددا المنشدددد   بلددددد عددددن
 جمماثل

 البيئية االستدامة

 البيئدددددة علددددد  المجموعدددددة تددددد ثيرات وتقليدددددل البيئيدددددة اإلدارة  فدددددي الممارسدددددات أفضدددددل باتبدددددام ملتزمدددددون  نمدددددن
 جبشكل عام المتصلة بنا  التوريد سلسلة نمن أو في عملياتنا سوات في الطبيعية

 :المورد ن من نتوق   وبنات عليه

والعمددددل الجدددداد علدددد  تقليلهددددا إلدددد  أدندددد  حددددد  الطبيعيددددة البيئددددة علدددد  عمليدددداته   آثددددار وفهدددد   تمد ددددد •
 المتعلقددددددة ا ثددددددار  المصددددددر ال المثددددددال سددددددبيل علدددددد ق ذلدددددد  شددددددملوبمسدددددد  المالددددددة  يج ممكددددددن

 الطبيعيددددددددة المددددددددوارد واسددددددددتهالت المددددددددواد واسددددددددتخدام  وا ر  والمددددددددات الهددددددددوات فددددددددي نبعاثدددددددداتاالب
 النفايات؛ إدارة  وممارسات

 تدددددوفيرب  الطلددددد  عنددددددق القيدددددام و  ومراقبدددددة إدارة  اا عمليددددداا  علددددد ممكنددددد العمدددددل  حيثمدددددا  دددددان ذلددددد   •
 البيئي؛   ب داله  تعلق فيما للمجموعة المتاحة المعلومات

 ؛ه   دمات تقدي   آلية أو/و منتجاته   مي  اتص ضمن البيئية االعتبارات إد ال •
 المسددددداعدة مدددددا  لدددددزم مدددددن ب  الطلددددد  عنددددددق لمجموعدددددةل تقددددددي  المسددددداعدة المعقولدددددة قعندددددد الطلددددد   •

 جو دماتنا لمنتجاتنا البيئية ا ثار من للمد لدى سعينا المعقولة



 مسؤولال تسويقال

 أو اا عامدددددد  18 مددددددن البددددددالغين المسددددددتهلكين إلدددددد  منتجاتنددددددا لجميدددددد  المسددددددؤول بالتسددددددويق ملتزمددددددون  نمددددددن
 علددددددد  هددددددد ا الدددددددراب  المتاحدددددددة العالميدددددددة والمعدددددددا ير للمبدددددددادا تسدددددددويقال أسدددددددلوبنا فدددددددي يخضددددددد و ج أكثدددددددر

www.bat.com/imp معنيددددددددددددددة تابعددددددددددددددة شددددددددددددددر ة ي  اإللكترونددددددددددددددي المملددددددددددددددي موقدددددددددددددد ال علدددددددددددددد  أو 
 جلمجموعةل

 : لي ماااللتزام ب الثالثة وا طراف وو اللنا مورد نا من نتوق   وبنات عليه

 القدددددددوانين مدددددددن صدددددددرامة أكثدددددددر تكدددددددون  عنددددددددما أدنددددددد   مدددددددد التسدددددددويق المجموعدددددددة فدددددددي مبدددددددادا •
 المملية؛

 مدددددن صدددددرامة أكثدددددر تكدددددون  عنددددددما ا  دددددرى  الممليدددددة التسدددددويق مددددددونات أو الممليدددددة القدددددوانين أو •
 جلها ا ولوية عليها أو الخاصة بالمجموعة التسويق مبادا

 التجاري العمل نزاهة

 

 المصالح تضارب

 فيمددددا  املددددة بشددددفافية والعمددددل التجاريددددة تعددددامالته   فددددي المصددددالح تضددددارب تجندددد  المددددورد ن مددددن ي طلدددد 
 جتضارب فيهاأو قد  نش    نش  عروف ب ي  تعلق

 :المورد ن عل  يج   وبنات عليه

 مصدددددالح أو التجاريدددددة  أو/و الشخصدددددية مصدددددالمه   فيهدددددا تتعدددددار  قدددددد التدددددي المواقددددد  تجنددددد  •
 المجموعة؛ مصالح م  تتعار  أنها  بدو قد أو موعفيه   أو مسؤوليه  

 فدددددددي ندددددددوم أي مدددددددن مصدددددددلمة بالمجموعدددددددة موعددددددد   ي  دددددددان إذا عمدددددددا للمجموعدددددددة اإلفصدددددددا  •
 معه ؛ اقتصادية عالقات أي أو أعماله  

 أو فعلددددددي تضددددددارب أندددددده  علدددددد  إليدددددده   نحددددددر قددددددد أو يعتبددددددر  موقدددددد  بدددددد ي المجموعددددددة إبددددددالغ •
 جسبل معالجته عن واإلفصا  التعار   ه ا عهور بمجرد المصالح في ممتمل

هددددد ا  يكدددددون  عندددددما المجموعدددددة منافسددددي مددددد  التعامددددل مدددددن المدددددورد ن مندددد  إلددددد  ا حكددددام  هددددد    تهدددددف ال
 جله   ومناسباا مشروعاا  التعامل

 والفساد الرشوة

 ممارسدددددات فدددددي  وو اللددددده موعفيددددده أو أي مدددددن أوق مدددددورد أي  تدددددورطيشدددددارت أو  أن المقبدددددول غيدددددر مدددددن
 جفاسدة 



 :المورد ن عل  يج   وبنات عل  ذل 

  ي أ ددددددرى  منفعددددددة أي أو مبلددددد  مددددددالي أو هديددددددة أي بتقدددددددي   الوعددددددتقدددددددي  أو  أو عددددددر  عددددددم  •
 أو سددددددلي   غيددددددر سددددددلوت علدددددد  المكافدددددد ة  أو للمدددددد   مباشددددددر غيددددددر أو مباشددددددر بشددددددكلق شددددددخ 
 لصددددددددالح أو لصددددددددالمه شددددددددخ  أي  تخدددددددد    قددددددددرار أي علدددددددد مشددددددددروم  غيددددددددر بشددددددددكل التدددددددد ثير

 المجموعة؛
 أي أو مبلدددددد  مددددددالي أو هديددددددة أي تلقددددددي أو قبددددددول علدددددد الموافقددددددة  أو لو قبدددددد  أو اسددددددتجدات عدددددددم  •

 حدددددد  علدددددد  أو  مكافدددددد ة   مباشددددددر غيددددددر أو مباشددددددر بشددددددكلق شددددددخ  أي مددددددن أ ددددددرى  منفعددددددة
 قدددددرارات علددددد  للتددددد ثير  أو إعطدددددات االنطبدددددام بددددد ن القصدددددد منددددده التددددد ثير  أو سدددددلي   غيدددددر سدددددلوت

 المجموعة؛
 ب عمددددددددال  تعلددددددددق فيمددددددددا  مباشددددددددر غيددددددددر أو مباشددددددددر بشددددددددكلق يةتسددددددددهيل دفعددددددددات تقدددددددددي  عدددددددددم  •

 أي حريدددددة أو سدددددالمة أو صدددددمة لممايدددددة للغايدددددة ياا ضدددددرور  ذلددددد  عنددددددما يكدددددون  إال المجموعدددددة 
 مقاول؛ أو موع 

 غيدددددر مددددددفوعات عدددددر  أو تقددددددي  أو طلددددد  أو تلقدددددي عددددددم  لضدددددمان نا عدددددة ضدددددواب  تطبيدددددق •
 جالمجموعة عن عنه  أو نيابة أو لصالمه    دمات تؤدي ثالثة أطراف قبل من سليمة

بمدددددددا يخدددددددال   عامدددددددة وعيفدددددددة أو تجددددددداري  نشددددددداط  أدات عددددددددم  أوق أدات يعندددددددي شغيلللللللر سللللللللي  تصلللللللر ش
 جا مانة وا   م   تماش  بما وأ ةها نز أو ب نية بمسن نف ي  س  نهبالمتوق  

دف  لموعددددد  رسدددددمي مدددددنخف  المسدددددتوى  صدددددغيرة  مددددددفوعات عدددددن عبدددددارة ش دفعلللللا  تسلللللهيليةش لتيسدددددير  تددددد 
 معحدددددد   فددددددي وهدددددد   الدددددددفعات غيددددددر قانونيددددددةج أصددددددالا  الددددددداف  يسددددددتمقه روتينددددددي إ ددددددرات لددددددهأدا تسددددددري أو 

  ددددددار  يةتسدددددهيل مددددددفوعات رعاياهدددددا دفددددد يعدددددد  المتمددددددة  المملكدددددة مثدددددل الددددددول  بعددددد  فددددديو  جالبلددددددان
 ج ريمة البالد

 

 والضيافة الهدايا

شددددديئاا  الم قددددددم الشددددديت  يكدددددون  عنددددددما ا عمدددددال هددددددايا أو ضددددديافات وقبدددددول تقددددددي   ال نجدددددد غضاضدددددة فدددددي
 يقبلددددددددوا أو يقدددددددددموا أال المددددددددورد ن علدددددددد  يجدددددددد  ذلدددددددد   ومدددددددد ج ومشددددددددروعاا  ومناسددددددددباا  ومعقددددددددوالا  متواضددددددددعاا 

 جة فاسد ممارسة  يشكل أنه عل  إليه   نحر أو  يشكل ذل  ما  انحيث ضيافات ا عمال

 وبنات عليه:

 سياسددددددة احتددددددرام  وموعفيهددددددا  المجموعددددددة شددددددر ات مدددددد  التعامددددددل   عندددددددالمددددددورد ن مددددددن   توقدددددد  •
فددددددي معددددددا ير المجموعددددددة فددددددي السددددددلوت   دددددداتت مددددددا  والهدددددددايا  الضدددددديافات بشدددددد ن المجموعددددددة

 ؛التجاري 



لهددددددددا  تقدددددددددي  عددددددددرو  تنافسددددددددية أو مناقصددددددددة أي  ددددددددالل والهددددددددداياالضدددددددديافات  تبددددددددادل يمحددددددددر •
 المجموعة؛ب عالقة

 عددددددام  موعدددددد  علدددددد  للتدددددد ثير مباشددددددر  غيددددددر أو مباشددددددر بشددددددكل  السددددددعي للمددددددورد ن يجددددددوز ال •
 لددددده  أ دددددرى  شخصدددددية ميدددددزة  أي أوق هديدددددة أو ضددددديافة أي تقددددددي    دددددالل مدددددن المجموعدددددة باسددددد  

 وقلمددددددداج أحدددددددد أصددددددددقاله أو تابعيددددددده أوالعدددددددام  موعددددددد ال أسدددددددرة  أفدددددددراد  حدددددددد  شدددددددخ    ي أو
 جعامين لموعفينلها أكثر من قيمة رمزية  هدايا من المناس  تقدي   كون ي

 العقوبات

 العقوبددددددات أنحمددددددة  افددددددة بمددددددا  توافددددددق مدددددد  أعمدددددداله    ددددددد رون  أنهدددددد   مددددددن الت كددددددد المددددددورد ن علدددددد  نبغددددددي 
 جللعقوبات  اضعة أطراف أي م   تعاملون  ال وأنه    الدولية القانونية

 :المورد ن عل  يج   وبنات عليه

 أعمدددددددداله   علدددددددد  تددددددددؤثر التددددددددي القانونيددددددددة العقوبددددددددات أنحمددددددددة بجميدددددددد  درايددددددددة علدددددددد  يكونددددددددوا أن •
  امل؛ بشكل لها واالمتثال

 والددددددع   التددددددري  وتدددددوفير العقوبدددددات   دددددرق  للمدددددد مدددددن احتمدددددال فعالدددددة دا ليدددددة ضدددددواب  تطبيدددددق •
 عملهدددددد    نطددددددوي  عندددددددما السدددددديما بفعاليددددددة  وتنفيدددددد ها هدددددد   الضددددددواب ل مددددددوعفيه   فهدددددد   لضددددددمان
 عبددددددددر  دددددددددمات أو تقنيددددددددات أو منتجددددددددات شددددددددرات أو توريددددددددد أو دوليددددددددة ماليددددددددة تمددددددددويالت علدددددددد 
 جالمدود

 العقوبا ؟  هي ما
 أدوات هددددددددي التجاريددددددددة القيددددددددود مددددددددن غيرهددددددددا أو الصددددددددادرات مراقبددددددددة أو التجدددددددداري  المحددددددددر أو العقوبددددددددات
 واالتمدددددددددداد المتمددددددددددة  ا م   دددددددددد  وطنيدددددددددة  فددددددددددوق  هيئدددددددددات أو بمفردهددددددددددا دول تفرضدددددددددها سياسددددددددددية تجاريدددددددددة

فددددددي  فددددددي البلددددددد المسددددددتهدف  مجموعدددددداتأو  أفددددددرادأو  ة حكدددددد  أنحمدددددد  سددددددلوت تغييددددددر بهدددددددف ا وروبددددددي 
 جالبلد ذل  في الوض  تمسين ش نه من اتجا  

 اسدددددتخدام  وعلددددد    مدددددوقعه    دددددان أ نمددددداق أمدددددريكيين أشدددددخاص علددددد  العقوبدددددات أنحمدددددة بعددددد  تنطبدددددقو 
 ومنتجدددددددات منشدددددددؤها أمريكدددددددي منتجدددددددات تصدددددددد ر إعادة /تصدددددددد رعلددددددد  و  للمددددددددفوعات ا مريكيدددددددة العملدددددددة
  جال أم  أمريكياا شخصاا  عهاب  تعامل ال ي الكيان  ان سواتق أمريكي يات ذات منش ممتو فيها 

 التصدددددددد ر تدددددددرا ي  سدددددددم و  الغرامدددددددات تشدددددددمل  سددددددديمة  عقوبدددددددات العقوبدددددددات  دددددددرق  ويترتددددددد  علددددددد 
 جوالسجن

 



 الضريبي التهرب

 فددددددي بهددددددا المعمددددددول الضددددددريبية واللددددددوالح القددددددوانين لجميدددددد  امتثدددددداله   مددددددن الت كددددددد المددددددورد ن علدددددد  يجدددددد 
 يجددددددددوز الو ج الضددددددددريبية السددددددددلطات مدددددددد  ةوشددددددددفافي  تعدددددددداملوا بانفتددددددددا  وأن فيهددددددددا يعملددددددددون  التددددددددي البلدددددددددان

 أو عمددددددددداا  القددددددددانوني غيددددددددر الضددددددددريبي التهددددددددرب ممارسددددددددة الحددددددددروف مددددددددن عددددددددرف أي تمدددددددد  للمددددددددورد ن
 جا  رين عن نيابة التهرب ه ا تسهيل

 أو الضدددددريبي التهدددددربللمدددددد مدددددن مخددددداطر  فعالدددددة ضدددددواب  وضددددد  المدددددورد ن علددددد  يجددددد   وبندددددات عليددددده
 فهددددد   لضدددددمان المناسدددددبة و  دددددراتات الكشددددد  عدددددن المخالفدددددات والددددددع   التددددددري  بدددددرام  وتدددددوفير تسدددددهيله 
 جبواع  قلق أي عن اإلبالغقدرته  عل  و  بفعالية وتنفي ها    الضواب له موعفيه  

 المشروعة غير التجارة

 الضددددددروري  مددددددن لدددددد ل ج للمجموعددددددة مهمددددددة أولويددددددة بمنتجاتنددددددا المشددددددروعة غيددددددر التجددددددارة  مكافمددددددة تعتبددددددر
أي دعددددددد  لهدددددددا  سدددددددوات  أو منتجاتنددددددداب المشدددددددروعة غيدددددددر التجدددددددارة  فدددددددي مشدددددددار ة أي لمورد ندددددددا يكدددددددون  أال

 جبصورة مباشرة أم غير مباشرة 

 :المورد ن عل  يج   وبنات عليه

 دعمها؛ أو منتجاتناب المشروعة غير التجارة  في قصد عن االنخراط عدم  •
 :يشمل بما  ةالمشروع غير التجارة  لمن  فعالة ضواب  تطبيق •

 المشروم؛ الطل  يعكس لسوق ا التوريد إل  تضمن أن تدابير -
 أو العمددددددالت مدددددد  و نهددددددات التعامددددددل وتعليددددددق تمقيقللقيددددددام  عنددددددد االقتضددددددات  بددددددال إ ددددددراتات -

 جمشروعة غير تجارة أعمال  في ضلوعه   في المشتبه ا فراد أو المورد ن
 غيدددددر االتجدددددار بشددددد ن رسدددددمي تمقيدددددق أي فدددددي وبنددددداتة  فعالدددددة بطريقدددددة السدددددلطات مددددد  التعددددداون  •

 جالمشروم

 

 المشروعة غير المنتجا  أنواع
  التجاريدددددة العالمدددددات المشدددددمولة بمقدددددوق  المنتجدددددات مدددددن المر صدددددة غيدددددر النسددددد : المقللللللدة أو المزاللللل 

 وغيددددددر ر يصددددددة مددددددواد اسددددددتخدام بو  التجاريددددددة العالمددددددة مالدددددد  إذن أو معرفددددددة بدددددددون  تصددددددنيعها ت   دددددد  التددددددي
 ج اضعة لألنحمة

هددددا غيددددر معلددددن لكن البلددددد نفددددس فددددي وت تبددددام صددددن ت   التددددي المنتجددددات: المحليللللة الضللللرا   ملللل  ةالمتهربلللل 
 فدددددددي قدددددددد ت صدددددددن  المنتجدددددددات هددددددد   و ج عنهدددددددا اإلنتدددددددا  ضدددددددريبة دفددددددد   دددددددت   الوبالتدددددددالي  للسدددددددلطات  عنهدددددددا
 جقانونية غير أو قانونية مصان 

 دفددددد  دون  آ دددددر إلددددد  بلدددددد مدددددن نقلهدددددا  دددددت   التدددددي  مقلددددددة  أو أصدددددلية  انددددد  سدددددواتق المنتجدددددات: المهربلللللة



 جتصد رها أو استيرادها تمحر التي لقوانينا شكل  نته ب أو رسوم ال أو ضرال ال
 

 المخاوف عن اإلبالغ

 هددددد    لمتطلبدددددات الفعليدددددة أو بهدددددا المشدددددتبه االنتهاكدددددات تقددددددي  الددددددع  فدددددي  شددددد  المدددددوردون   توقددددد  مدددددن
 جعنها واإلبالغ ومعالجتها فيها والتمقيق المدونة

 :المورد ن عل  يج   وبنات عليه

 مدددددن  دددددوف ودون  سدددددرية بصدددددورة   ومقددددداوليه  القيدددددام  مدددددوعفيه   تمكدددددن فعالدددددة إ دددددراتات تطبيدددددق •
 االنتهاكدددددات عدددددن اإلبدددددالغ أو/و اإلعدددددراب عدددددن بواعددددد  القلدددددق أو /و ا سدددددئلة طدددددر ب االنتقدددددام 
 إلددددد  مباشدددددرة  أو نفسددددده المدددددورد إلددددد  إمدددددا - المدوندددددة هددددد    لمتطلبدددددات الفعليدددددة أو بهدددددا المشدددددتبه

 مجموعة؛ال
 فعليدددددة أو بهدددددا مشدددددتبه انتهاكدددددات بشددددد ن مصدددددداقية ذات مخددددداوف أي فدددددي الفدددددور علددددد  التمقيدددددق •

 ممتملدددددة انتهاكدددددات أي حددددددو  لتجنددددد  المناسدددددبة اإل دددددراتات واتخددددداذ المدوندددددة هددددد    لمتطلبدددددات
 ووقفها؛ فعلية انتهاكاتأي  آثار من تقليلالو 

 بمجدددددرد المدوندددددة هددددد    لمتطلبدددددات فعليدددددة أو بهدددددا مشدددددتبه انتهاكدددددات أي عدددددن المجموعدددددة إبدددددالغ •
   خيددددددار بددددددد ل أو  4 الصددددددفمة فددددددي عددددددن طريددددددق عندددددداوين االتصددددددال المدددددد  ورة  بهددددددا علمهدددددد  
 بشددددددكل والمدددددددارة  الخار يددددددة   السددددددريةSpeak Upق التبليدددددد  عددددددن المخدددددداوف قنددددددوات عبددددددر
 :عل  المملية باللغات اليوم  في ساعة 24 مدار عل  والمتاحة مستقل

 www.bat.com/speakup: كترونياإل موق ال -

 مددددددن موقعدددددد  ا تيددددددار يمكندددددد   دوليدددددداا   اتصددددددال ددددددان  فددددددي  ج800ق 461-9330 :هددددددات ال -
 الدددددددددولي لددددددددرق  معرفددددددددة ال www.bat.com/speakupعلدددددددد  هدددددددد ا الددددددددراب   المتددددددددوفرة  القالمددددددددة

 جلبلدت المخص 

 

 االمتثال مراقبة

 مددددددن المدونددددددة هدددددد    متطلبدددددداتل والمدددددداليين الجدددددددد المددددددورد ن امتثددددددال مددددددن التمقددددددق فددددددي بددددددالمق نمددددددتف 
 جالخار ية أو/و الدا لية والتدقيق التقيي   آليات  الل

 :المورد ن عل  يج   وبنات عليه

http://www.bat.com/speakup


 تدددد   سددددواتق المدونددددة بهدددد    ةمرتبطدددد  تمقددددق عمليددددة أي مدددد  المعقددددول التعدددداون  أشددددكال  ددددل تقدددددي   •
 يشدددددمل بمدددددا   المجموعدددددة مكلفدددددة مدددددن ثالثدددددة أطدددددراف قبدددددلمدددددن  أو المجموعدددددة ا مدددددن قبدددددلتنفيددددد ه

 ذات القدددددددوانين أو/و المجموعدددددددة تطلبهدددددددا للمددددددددة التدددددددي والبياندددددددات بالوثدددددددالق االحتفدددددددا  ضدددددددمان
 ذات والبياندددددات والوثدددددالق والمواقددددد  المدددددوعفين إلددددد  المسدددددتقل الوصدددددول  تاحدددددة إمكانيدددددةو  الصدددددلة
  فقدددددد  والمددددددورد المجموعددددددة قبددددددل مددددددن عليدددددده واالتفدددددداق التعدددددداون  هدددددد ا مناقشددددددة وتجددددددري ج الصدددددلة
 جمسبق قبل مدة معقولة إشعار و عطات الدوام  ساعات ضمن تنفي    لضمان

 تجاريدددددداا  المساسددددددة المعلومددددددات علدددددد  المطبقددددددة المشدددددروعة القيودبدددددد  مدددددد  عدددددددم اإل ددددددالل هددددد ا -
 المعلومددددددات هدددددد    أن ي عتقددددددد وحيدددددد ق المدددددداالت هدددددد    مثددددددل فدددددديو  - السددددددرية المعلومددددددات أو/و

 المجموعددددددددة مدددددددد  التعدددددددداون  المددددددددورد ن علدددددددد  يجدددددددد    التمقددددددددق بعمليددددددددة  وهريددددددددة صددددددددلة ذات
 جعنها والمشروم ا من اإلفصا  أ ل من للطرفين المقبولة ا ليات تمد د لمماولة


