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מבוא
הכשרה למניעת שחיתות ומניעת שוחד עבור שותפים עסקיים
כארגון גלובלי אחראי ובהתאם לערכי הליבה שלנו אנו מחויבים לנהל עסקים בסטנדרטים
האתיים והמשפטיים הגבוהים ביותר בכל מקום בו אנו פועלים בעולם זה כולל ציות מלא לחוק
האמריקאי למניעת שחיתות במדינות זרות ) FCPAלחוק האנגלי למניעת שוחד ולכל החוקים
נגד שחיתות ונגד שוחד בכל מקום בו אנו עושים עסקים אנו מצפים מכל השותפים שלנו כולל
כל סוכני המכירות והמשווקים לחלוק עימנו את המחויבות שלנו לאתיקה ולשלמות תוך ציות
מלא לכל החוקים החלים בכל מקום בו הם פועלים כולל ה FCPA -אנו אוסרים במפורש על
עובדים ושותפים לעסוק בשוחד בכל צורה שהיא או לכל מטרה שהיא בכל מקום בעולם הנוהל
העולמי של  Kennametalלמניעת שחיתות ושוחד חל על כל צד שלישי עיין בנוהל זה וציית
לדרישות אנו מעריכים את השותפות שלך ומודים לך על שהקדשת מזמנך להשלמת תוכנית
ההכשרה האינפורמטיבית

דרישות לביצוע עסקים עם Kennametal
•

כנציג של  Kennametalבשוק יש לנו דרישות מסוימות הקשורות לפעילות
העסקית שלך פריטים אלה הם חלק מההסכם שלך עם Kennametal
–
–
–
–
–

ציות ל"קוד ההתנהגות" שלנו.
ציות לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים.
אנו אוסרים לחלוטין את השימוש בשוחד או בשחיתות בכל צורה שהיא כדי להשיג או
לשמור על עסקים .ללא יוצא מן הכלל.
שוחד הוא בלתי חוקי ונוגד לערכים של ) Kennametalעליך לציית למדיניות למניעת
שחיתות ולמניעת שוחד שלנו(.
ציות לתקנות הייצוא של ארצות הברית ותקנות ייצוא אחרות שעשויות לחול על העסקה.

• חקור ותקן במהירות בעיות באתיקה ובציות העלולות לחול בפעילות העסקית שלך

פעל תמיד על פי הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר
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מהו החוק למניעת שחיתות במדינות זרות וכיצד הוא חל על העסק
שלך
•
•
•
•

שוחד ושחיתות הם בלתי חוקיים תחת החוק האמריקאי למניעת שחיתות במדינות
זרות )FCPA
ה FCPA-חל עליך בכל מקום בו אתה פועל משום ש Kennametal-הוא תאגיד
המבוסס בארה ב
עסקים ויחידים יכולים לעמוד לדין אישי על מעורבות בשוחד או בשחיתות
אפילו הפרות לכאורה עלולות לגרום נזק רציני למוניטין
להפחית את מעמדנו בתעשייה
להשפיע לרעה על תחושות הלקוחות
לפגוע ביכולתנו להצליח כיחידים וכחברות

המוניטין של שתי החברות על כף המאזניים

©

 l Kennametal Incכל הזכויות שמורות  lקנייני וחסוי 3 l

FCPA-מי מכוסה תחת ה
 חל עלFCPA -ה
– חברות אמריקאיות
• חברות בת זרות וחברות מסונפות לחברות בארה ב
KMT India Ltd., KSSPL, KMT Korea, Ltd., KMT (Xuzhou) Company :כדוגמא ניתן לכלול את
Ltd., KMT Hardpoint Shanghai Ltd., KMT Singapore Pte Ltd., KMT Australia Pty, KMT
Malaysia Sdn Bhd, KMT (Thailand) Co. Ltd

• עובדים משווקים וסוכנים של צד שלישי של
חברות כאלה

FCPA- חייבים לציית לKennametal המשווקים של

4 l  קנייני וחסויl  כל הזכויות שמורותl Kennametal Inc
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מי נחשב פקיד ממשל זר בכפוף לFCPA-
בכפוף ל FCPA-פקיד ממשל זר כולל
•

כל פקיד או עובד של ממשלה או מחלקה סוכנות או רשות ממשלתית כלשהי

•

כל אדם הפועל רשמית עבור או מטעם ממשלה זרה מחלקה סוכנות או רשות
ממשלתית כלשהי

•

פקידים ועובדים של ארגונים בינלאומיים ציבוריים למשל הבנק העולמי האו ם

•

פקידי מפלגות פוליטיות ומועמדים למשרות ציבוריות

הכר תמיד את הגורם עימו אתה מתמודד עבור מי הם עובדים
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מהו שוחד
שוחד הוא נתינה או הבטחה לתת משהו בעל ערך ללא קשר
לכמות כדי להשיג יתרון לא ראוי
דוגמאות מספר לשוחד הן מזומן כרטיסי מתנה שיתוף עמלות
חופשות מתנות ראוותניות הזדמנויות תעסוקה בתמורה לרווחים
עסקיים וכו
אין מדובר רק בערך של המתנה אלא שהיא ניתנה מתוך כוונה לקבל
תמורתה החלטה או טיפול מועדף או להשיג או לשמור על עסקים
מתנות עסקיות ובידור מותרים בדרך כלל כאשר הם בעלי ערך סביר
הם קשורים למטרה עסקית ברורה ואינם מוצעים בתמורה להשגה
או לשמירה על עסקים
מתן או קבלת מתנות בידור או כל דבר בעל ערך מאת או אל פקיד
ממשלתי אסורה בהחלט
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מהו יתרון בלתי ראוי
כולל את הדברים הבאים
•
•
•
•
•
•
•
•

השגת עסקים או שימורם
הפניית עסק לאדם או לחברה כלשהי
השגת הנחה במס
מימוש הנחה בעמלות מכס באמצעות סיווג מחדש או בהערכת שווי מופחתת
הארכת חוזה קיים
קבלת אישור לאבטחת נדל ן
מתן החלטה שיפוטית או רגולטורית חיובית או ויתור על קנסות ו
מתן רישיון או זיכיון

כאשר יש ספק שאל שאלות ואל תמשיך
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העלאת שאלות או בעיות ציות
•

באפשרותך לדווח על שאלות ובעיות תאימות הקשורות ל Kennametal-למשרד
האתיקה והציות שלנו
– K-corp.ethics@Kennametal.com
– )412-248-8275 (1

•

מערכת קו העזרה החסויה שלנו זמינה לשותפים שלנו
הקפד לספק כמה שיותר פרטים כדי לאפשר לנו לחקור כראוי

במקרה שתדווח

• ראה את הדף Ethics and Complianceשל  Kennametalבאתר
 Kennametal.comלקבלת מידע נוסף
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