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 الغرض

" أو "الشركة")  Wattsوالشركات التابعة لھا (یشار إلیھم مجتمعین بلفظ " Watts Water Technologies, Inc. تلتزم
یتمثل الغرض من ھذه السیاسة في ضمان امتثال وباستخدام الممارسات التجاریة األخالقیة فقط أثناء إجراء األنشطة التجاریة. 

تشمل قوانین ولوائح مكافحة الرشوة والشركة لقوانین وأنظمة مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد الساریة على مستوى العالم. 
وقانون الرشوة في المملكة المتحدة  )،FCPA(قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة في الوالیات المتحدة ومكافحة الفساد 

(UKBA).وقوانین وأنظمة مكافحة الرشوة في أي دولة تقوم فیھا الشركة أو تنوي القیام بأعمال تجاریة فیھا ، 

 المسؤولیة

 ین والمدیرین في الشركة وأي طرف ثالث یتصرف نیابة عن الشركة. تنطبق ھذه السیاسة عالمیًا على جمیع الموظفین والمسؤول

 النطاق

یجب أن یكون جمیع موظفي الشركة على درایة بمتطلبات ھذه السیاسة ومراعاتھا في جمیع األوقات. سیؤدي عدم اتباع ھذه 
 السیاسة إلى إخضاع الموظف إلجراءات تأدیبیة تصل إلى وتشمل الفصل. 

 السیاسة

نھًجا غیر متسامح تجاه الرشوة والفساد ویتطلب من جمیع موظفي الشركة ومسؤولیھا ومدیریھا وأي طرف ثالث  Wattsتتبع 
یتصرف نیابة عن الشركة االمتثال التام لقوانین وأنظمة مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد المعمول بھا. تشمل ھذه القوانین 

، (UKBA)، وقانون الرشوة في المملكة المتحدة )FCPAة (في الوالیات المتحد واللوائح قانون الممارسات األجنبیة الفاسدة
وقوانین وأنظمة مكافحة الرشوة في البلدان األخرى التي تقوم فیھا الشركة أو تنوي القیام بأعمال تجاریة، بغض النظر عن  

 الممارسات والعادات المحلیة، أو ظروف تنافسیة.

 الفاسدة األخرىالرشاوى والعموالت والمدفوعات 

یحظر على موظفي الشركة عرض أو إعطاء أو التماس أو تلقي مدفوعات أو ھدایا أو إغراءات غیر الئقة من أي نوع إلى أي 
 شخص أو منظمة أو تلقیھا من أي شخص أو منظمة بشكل مباشر أو غیر مباشر.

 المفاھیم التالیة ضروریة لفھم نطاق ھذا الحظر: 

اولة الحصول على منفعة شخصیة أو میزة تجاریة من خالل وسائل غیر مناسبة أو غیر الحصول أو مح -الفساد  •
 قانونیة. یشمل الفساد أنشطة مثل الرشوة واالبتزاز والعموالت.
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عرض تقدیم أو تلقي أي شيء ذي قیمة بقصد التأثیر بشكل فاسد على تصرفات الشخص أو قراراتھ من أجل   -الرشوة  •
أو أي میزة أخرى غیر مناسبة. یتضمن أي شيء ذي قیمة منافع ملموسة أو غیر ملموسة مثل الحصول على أي عمل 

 النقد أو الترفیھ أو المساھمات الخیریة أو الھدایا أو المجامالت األخرى.
 الحصول على المال أو أي شيء آخر ذي قیمة عن طریق إساءة استخدام منصب أو سلطة. -االبتزاز  •
طرفان على أن جزًءا من المبیعات أو األرباح سیتم منحھ أو خصمھ أو إعادتھ بشكل غیر صحیح إلى  یتفق  -العمولة  •

 المشتري مقابل عقد الصفقة. 
إذا كنت محظوًرا من إجراء أي مدفوعات أو ھدیة أو عرض أو وعد بشكل مباشر،  -بشكل مباشر أو غیر مباشر  •

ز لك إصدار تعلیمات لطرف ثالث أو تفویضھ أو السماح لھ  فیُحظر علیك أیًضا دفعھا بشكل غیر مباشر. ال یجو
بإجراء دفعة محظورة نیابة عنك، وال یجوز لك إجراء دفعة لطرف ثالث یعلم أو لدیھ سبب لمعرفة أنھ من المحتمل أن  

 یتم تقدیمھ بشكل غیر صحیح.

 تسھیل المدفوعات:

وغیر قانونیة. تسھیل المدفوعات أو "اإلكرامیات" عبارة عن  رشاويتحظر شركتنا تسھیل المدفوعات أو "اإلكرامیات" ألنھا 
مدفوعات صغیرة لتأمین أو تسریع اإلجراءات الروتینیة، عادة من قبل الموظفین العمومیین. من أمثلة اإلجراءات الروتینیة 

؛ تقدیم خدمات مثل إصدار التصاریح أو التراخیص أو المستندات الرسمیة األخرى؛ الحصول على التأشیرات وأوامر العمل
حمایة الشرطة أو الحصول على البرید أو جدولة عملیات التفتیش؛ أو تعجیل أو اإلفراج عن البضائع المحتجزة في الجمارك. 

ینطبق ھذا الحظر على الموظفین والجھات الخارجیة التي تعمل نیابةً عن الشركة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الدفعة ستُعتبر 
 سھیل، فقم بالدفع فقط إذا كان المسؤول أو الطرف الثالث یمكنھ تقدیم إیصال رسمي یؤكد قانونیة الدفع. دفعة ت

إذا كنت تسدد دفعة ألنك تخشى على صحة أو سالمة أو رفاھیة نفسك أو موظف آخر، فھذه الدفعة تعتبر ابتزاًزا. قم بالدفع وأبلغ  
 مكن. یجب احتساب ھذه المدفوعات بدقة في دفاتر وسجالت الشركة.مدیرك وإدارة الشؤون القانونیة في أقرب وقت م

 ھدایا األعمال والترفیھ ومصاریف السفر: 

یُسمح بتقدیم ھدایا تجاریة رمزیة، أو ترفیھ، أو أماكن إقامة للسفر واإلقامة طالما أنھا تتوافق مع سیاسات شركتنا، وسیاسات 
 لحدود المالیة، حسب االقتضاء.منظمة المستلم المقصود، وقوانین الھدایا، وا

(إرشادات مجامالت  Watts’ Business Courtesies Guidelinesتم تضمین إرشادات إضافیة حول ھذه النفقات في 
 ).Wattsاألعمال الخاصة بـ 

 األطراف األخرى
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یتم ول نیابة عن الشركة. تحظر ھذه السیاسة العروض أو الوعود أو المدفوعات الفاسدة التي تتم من خالل أطراف ثالثة تعم
تعریف األطراف الخارجیة على نطاق واسع لتشمل أي شخص أو كیان تتعامل معھ الشركة بما في ذلك، على سبیل المثال ال  

 الحصر، الوكالء والمستشارین والموزعین والبائعین والموردین والمقاولین.

لمعامالت التجاریة مناسبة وقانونیة ومعقولة في طبیعتھا وقیمة یجب أن تكون جمیع المدفوعات لألطراف الثالثة المشاركة في ا
یلتزم موظفو الشركة باختیار كل طرف ثالث یعمل نیابةً عن الشركة  وبالنسبة للسلع أو الخدمات التي تقدمھا األطراف الثالثة. 

ب أن تتضمن العقود المبرمة مع بعنایة وبذل العنایة الواجبة كما ھو مطلوب ضمن إجراءات الشركة. باإلضافة إلى ذلك، یج
 أطراف ثالثة، قدر اإلمكان، أحكاًما للتخفیف من مخاطر المدفوعات غیر المشروعة المحتملة. 

 حفظ السجالت

ینتھك اإلخفاق في االحتفاظ بالدفاتر والسجالت المالیة الكافیة قوانین العدید من البلدان، بما في ذلك قانون الممارسات األجنبیة 
یجب على كل موظف في الشركة االمتثال للضوابط الداخلیة، والتقاریر وألمریكي، حتى في حالة عدم حدوث رشوة. الفاسدة ا

 المالیة، وإجراءات االحتفاظ بالمستندات الخاصة بنا لضمان أن الشركة یمكنھا إثبات امتثالھا لقوانین وأنظمة مكافحة الرشوة.

 األخرىالعقوبات والغرامات والعقوبات 

  إن إبداء قد یؤدي عدم االمتثال لقوانین مكافحة الرشوة إلى عقوبات جنائیة ومدنیة على الشركة وموظفي الشركة شخصیًا. حتى
یمكن منع الشركة من ممارسة األعمال التجاریة مع وسوء السلوك یمكن أن یؤدي إلى إلحاق ضرر جسیم بسمعة الشركة. 

 نتھا بسوء السلوك.الحكومة الفیدرالیة إذا ثبتت إدا
 

 اإلبالغ عن االنتھاكات
 

 -یجب على موظفي الشركة إخطار اإلدارة القانونیة أو إرسال تقریر عبر خط واتس الساخن 
www.watts.ethicspoint.com - .إذا علموا أو اشتبھوا في أي انتھاكات لھذه السیاسة 

 


