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 مبارزه با فساد  استیس

 . مقدمه 1

IDG کند. یوجود فساد را تحمل نم 

و به طور خاص فساد در استخدام، انتخاب و نظارت از   یمبارزه با فساد ادار یبه مسائل عموم یسیپال نیا
 ازیشرکت ن  تیاعتبار و موفق ،یمنیاز ا نانیاطم  یرفتار مردم برا تیف یپرداخت. ما به ک  یپرسنل ما م

. فساد در  میکن یکمک م دیکردن کارمندان جد دایکمک به پ یخود برا ی. ما همچنان به کارمندان فعلمیدار
 تجارت تحمل نخواهد کرد. نیرا در ا نیا IDGاستخدام معمول است و 

است. به  یگورکا واقع کی زین دای( بر صداقت و صداقت تمرکز دارد، که البته کادایکا ایدر شرکت ما ) اخالق
  یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا  تیفیک نیرا با باالتر ی تیامن  یسازد تا راه حل ها یما را قادر م دایکا نیدنبال ا
و با تجربه   یحرفه ا یروهایک کار امن به نیکه متعهد به فراهم کردن  یدر حال میخود ارائه ده انیمشتر

 قابل قبول است. ری . فساد و وجود شراکت کامالً و کامالً غمیگورکا هست

دروغگو،  ای. اگر شما فاسد و میکن یقبول رشوه از هر نوع امتناع م ایشرکت، ما از پرداخت  کیعنوان  به
صداقت خود را کشف شده است، ما را متوقف خواهد   ایکه فساد  یدر شرکت و هنگام ییجا چیشما ه

که   میدواریما ام د،ینرا حفظ ک یگورکا واقع کی زیافتخار آم یکرد ارائه شما با خدمات. اگر شما سنت ها
 .میو موفق را در شرکت به شما ارائه ده یرفه طوالنح کی میبتوان

  یکند و از تمام کارمندان م ی و کارگزاران خود را تحمل نم یفرع یها  یفساد در قرارداد IDGهمچنان، 
  ایشود و  یشود، با آن برخورد نم یانجام نم IDG تیفعال چیحاصل کنند که فساد در ه نانیخواهد تا اطم

 اجازه وقوع ندارد. 

 ی . عموم 2

رفتار   IDGکارمند  یو دست IDG ی، قانون اخالق و رفتار تجارIDGمطابق با قانون رفتار  دیتجارت ها با تمام
 کنند. 

(  SOPاستاندارد کشور )  یاتیعمل یو روش ها IDGاستخدام  استیمطابق با س دیاستخدام ها با تمام
 انجام شود. 

را بخوانند و درک   IDG یکد رفتار دیندارند( با یکه قرارداد استخدام دائم  یکارمندان )از جمله پرسنل تمام
 دهند. ی و گواه رندیسند را بپذ نیخود اصول ا یقرارداد کار یکنند و با امضا

 است ی. الزامات س3

کنندگان،  نیتام  ایتابعه  یشرکت ها ،یفرع یکاهش خطرات مرتبط با استفاده از عوامل، شرکت ها یبرا
 کند که:  یم جابیا IDG استیس

چرا آنها   نکهیا حیهمراه با توض ،یهر عامل خارج یبرا یکسب و کار روشن و قابل بررس ازین کیارائه  •
 یپروژه ها یکشور و برا ریتوسط مد دیبا یعاد  یشود. بعد، گزارش در مورد کسب و کارها یاستفاده م

لطفاً به بخش  شتریب تمعلوما یکشور است(. برا ریمد اریبه اخت  نی)ا دییتا ییاجرا ریبزرگتر توسط مد
 .  دیمربوط به کشور مراجعه کن یها  یو مواد مخدر و همچنان اس او پ یفرع یها یسیپال

 یشنهادیپ یسند مورد در هر مورد بر اساس پرداخت ها •

و   یکند از نظر قانون یعمل م یحاصل شود که عامل خارج نانیاطم یجامع برا یبررس ندیفرا کی یاجرا •
 آنها.  یشده برا نییمطابق با الزامات تع
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 بالقوه در صورت امکان ندگانیاز نما  کیبا هر  یشخص یانجام مصاحبه ها •

گزارش   ک یوجود دارد،  ینظرسنج یاز مجر یکارکنان داخل نیاگر هر گونه سوال در مورد تضاد منافع ب •
شما ممکن است پاداش   د،یقرارداد را امضا کن کی )به عنوان مثال، اگر شما  یاز عامل خارج قیدق یبررس

 کشور امضا شود  ری توسط مد دیگزارش با نیباالتر(. ا

 و امضا کند دییها را تا هیتمام توص دیبا ییاجرا سیپس از آن، رئ •

از  یروی را ملزم به پ ندهینما دی)که با یقرارداد امضا شده خارج کیکه  دیحاصل کن نانیاطم از،یدر صورت ن •
و   یانجام بازرس یبرا IDGدهد   ی، و اجازه مIDGو قانون رفتار  IDGحقوق بشر  استیس است،یس نیا

 از وجود دارد.  شیب د شو یما انجام م ندهیتوسط نما یزیدو سال قبل از هر چ دیچک انطباق( که با

ما در طول جلسات منظم در طول دوره قرارداد. در   یها استیو نکات مهم در مورد س حاتی• ارائه توض
 به آنها ارائه شود.  دیجعبه با کیدر  IDGشرکت  از،یصورت ن

به فرد /  دی. مبالغ بادیحاصل کن نانیپرداخت شود اطم دیبا یچه کس نکهیمطلق در مورد ا تیاز شفاف •
ساخته شده است.  یبه صورت نقد دیپرداخت معموال با نیشود، و ا یقرارداد داده م کیشرکت با آنها ما 

 ثالث انجام شود.به شخص  اینام برده  یبه حساب ها دینبا یپرداخت چیه

از   یکند و گزارش ینظارت م یعامل، بر تمام روابط با عوامل خارج ریاز مد یندگیبه نما یمل ریمد •
را تقاضا   یپروژه مربوطه در مورد انجام خدمات قرارداد ریاز مد ندهیمنظم انجام شده توسط نما یها تیفعال

 خواهد کرد.

آورد و قرارداد را   یدر م قیرا به حالت تعل یتمام پرداخت ها به عامل خارج IDGدر صورت نقض قرارداد،  •
 کند. یفسخ م

از هر گونه نقض قرارداد توسط طرف  یکه مقررات قرارداد شامل جبران خسارت ناش دیحاصل کن نانیاطم •
 قرارداد ساخته شده است.  طیخارج، از جمله بازپرداخت تمام پرداخت در حال حاضر تحت شرا

 ایکند که از آن شخص ثالث  یموافقت م IDG لیدل نیثالث که به هم یبا طرف ها یهرگونه هماهنگ •
منطقه استفاده کند، به عنوان قرارداد   کیدر  انیارائه خدمات خاص به مشتر یخاص برا یقرارداد کی

 شود. تیرعا دیشود و همان نکات با یاهداف فوق برخورد م یبرا یندگینما

 د یبکن دی. چه با4

موضوع را مطرح کند. شما  نیفوراً ا دیاست با است یس نیاز ا یروی از کارکنان که نگران عدم پ یعضو هر
 افشاگر ارجاع داده شده است. استیبه بخش س شتریکمک ب یبرا


	فهرست مطالب
	سیاست مبارزه با فساد
	1. مقدمه
	2. عمومی
	3. الزامات سیاست
	4. چه باید بکنید

