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دليل االمتثال

تلتزم Avient بتعزيز املنافسة العادلة واقتصاد السوق الحرة. لهذا السبب، 

طورت الرشكة هذه السياسة العاملية ملكافحة االحتكار )»سياسة مكافحة 

االحتكار«( واعتمدتها ملنع مامرسة األعامل املناهضة للمنافسة، وضامن 

االمتثال للقوانني املعمول بها والحفاظ عىل سمعتنا. وتحرص Avient عىل 

مزاولة أعاملها بأمانة ونزاهة وباستخدام أعىل املعايري األخالقية املمكنة ومبا 

يتوافق مع جميع قوانني مكافحة االحتكار. 

تُعرب هذه السياسة عن موقف Avient الذي يعزز املنافسة الحرة العادلة، 

 ،Avient وتؤكد التزام الرشكة باالمتثال لجميع القوانني واللوائح املطبقة. تلتزم

وهي رشكة تقع يف الواليات املتحدة ويرتكز نشاطها عىل العمليات التجارية 

العاملية، باالمتثال ملعايري السلوك املنصوص عليها يف قانون شريمان األمرييك، 

وقانون كاليتون األمرييك، وقانون روبنسون - بامتان األمرييك، وقانون هيئة 

التجارة الفيدرالية األمريكية، باإلضافة إىل قوانني املنافسة املحلية لجميع 

البلدان التي تعمل فيها الرشكة )يُشار إليها مجتمعة باسم »قوانني مكافحة 

االحتكار«(.

وتُعد سياسة مكافحة االحتكار هذه مكملًة لقسم املنافسة الوارد يف مدونة 

قواعد السلوك الخاصة برشكة Avient. وينبغي توجيه االستفسارات بشأن 

السياسة أو إمكانية تطبيقها عىل الظروف الخاصة إىل إدارة الشؤون القانونية 

.Avient يف رشكة

نظرة عامة عىل السياسة

تعمل قوانني مكافحة االحتكار عىل حامية املنافسة. وتعكس هذه القوانني 

االعتقاد بأن األسواق التنافسية توفر للمستهلكني أفضل املنتجات والخدمات 

بأقل األسعار. ال تحتاج أهمية االمتثال لقوانني مكافحة االحتكار الفيدرالية 

والحكومية واألجنبية إىل مزيٍد من التأكيد. فانتهاك قانون مكافحة االحتكار 

ا لعقوبات جنائية ومدنية  قد يعرض رشكة Avient ويعرضك أنت شخصيً

خطرية. وبرصف النظر متاًما عن تجنب العقوبات القانونية، يتوافق االلتزام 

بقوانني مكافحة االحتكار مع التزام Avient بالسلوك األخالقي. 

 Avient تُطبَّق سياسة مكافحة االحتكار هذه عىل جميع األشخاص العاملني يف

والرشكات التابعة لها، واألقسام واملشاريع املشرتكة معها مبا يف ذلك جميع 

املسؤولني واملوظفني والوكالء أو الجهات الخارجية األخرى التي تعمل نيابًة عن 

Avient يف أي مكان يف العامل. ويتحمل كل موظف يعمل لدى رشكة Avient أو 

نيابًة عنها مسؤولية شخصية والتزاًما بضامن تنفيذ سياسة مكافحة االحتكار 

هذه وتنفيذ أنشطة Avient التجارية بشكل أخالقي ومبا يتوافق مع القانون. 

ومن غري املقبول عىل اإلطالق االنخراط يف املامرسات املناهضة للمنافسة والتي 

ميكن أن تُعرّض األفراد ورشكة Avient للمالحقة الجنائية املحتملة، أو تُلحق 

األذى بسمعتها، أو تتسبب يف عواقب وخيمة أخرى. ستتخذ الرشكة إجراًء 

ا ضد أي فرد يُكتشف أنه شارك يف مامرسات مناهضة للمنافسة، وقد  تأديبيً

تتضمن هذه اإلجراءات فصله من العمل. 

هل تعلم؟

ميكن أن تؤدي االنتهاكات إىل غرامات تصل إىل ماليني الدوالرات 

والسجن لبعض األفراد. ونظرًا ألن قوانني مكافحة االحتكار هي قوانني 

مهمة للغاية ويرتتب عىل انتهاكها عواقب وخيمة، فيجب االلتزام 

بسياسة مكافحة االحتكار هذه التزاًما تاًما. ال يجوز ألي مسؤول أو 

موظف أو وكيل للرشكة الترصيح بأي سلوك ال يتطابق مع سياسة 

مكافحة االحتكار هذه أو قوانني مكافحة االحتكار أو توجيهه أو غض 

الطرف عنه.

امللخص التايل لقوانني مكافحة االحتكار يعرض قوانني مكافحة االحتكار يف 

الواليات املتحدة، ولكن يجب أن يكون املوظفون عىل دراية بوجود قوانني 

مكافحة احتكار حكومية، وأن هناك العديد من الدول األجنبية التي تطبق 

ا قوانني مكافحة االحتكار الخاصة بها والتي يجب أيًضا مراجعتها فيام  حاليً

يتعلق بأي نشاط تجاري دويل. وال نقصد من هذا امللخص أن يكون ملخًصا 

شامالً. ورغم أنه ال يُتوقع منك أن تصبح خبريًا يف التفاصيل املعقدة لقوانني 

توقع من املوظفني اإلملام بسياسة مكافحة االحتكار  مكافحة االحتكار، ولكن يُ

هذه مبا ميكنهم من رصد القضايا املحتملة املتعلقة مبكافحة االحتكار وطلب 

.Avient املشورة من إدارة الشؤون القانونية لدى
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نظرة عامة عىل قوانني مكافحة االحتكار األمريكية

تُعترب قوانني مكافحة االحتكار يف الواليات املتحدة واسعة املدى، ولن ترتدد 

الوكاالت األمريكية املعنية بإنفاذها يف تطبيق القوانني عىل األنشطة املناهضة 

للمنافسة يف الخارج. باإلضافة إىل ذلك، متتلك معظم البلدان األجنبية قوانينها 

الخاصة ملكافحة االحتكار أو املنافسة. ويف بعض األحيان تكون هذه القوانني 

أشمل من قانون الواليات املتحدة.

وعىل أي حال، قد تنتهك املامرسات التجارية املناهضة للمنافسة، التي قد 

ا عىل التجارة األمريكية الداخلية أو الخارجية، قوانني مكافحة  تؤثر سلبً

االحتكار يف الواليات املتحدة، برصف النظر عن مكان وقوع النشاط أو جنسية 

األشخاص املعنيني.

تشمل أمثلة السلوك املحظور ما ييل:

اتفاقات تحديد األسعار عىل املنتجات املنتجة أو املباعة. 	 

اتفاقات التالعب يف عطاءات املشاريع. 	 

اتفاقات تقسيم املناطق الجغرافية. 	 

اتفاقات تقاسم العمالء.	 

املامرسات االحتكارية، مثل: تخفيض األسعار االستغاليل أو التالعب 	 

باألسعار أو رفض التعامل يف السوق األمريكية.

تشمل قوانني مكافحة االحتكار الفيدرالية األمريكية سلسلة من القوانني، 

عىل رأسها قانون شريمان، وقانون كاليتون، وقانون روبنسون - بامتان، وقانون 

هيئة التجارة الفيدرالية. ولكل من هذه القوانني منهج مختلف وكلها تشكل 

حجر األساس يف قوانني مكافحة االحتكار يف الواليات املتحدة واألساس لكثري من 

القوانني العاملية. 

قانون شريمان:. 1

يحظر االتفاقات التي تقيد التجارة بشكل غري مناسب )مبا يف 	 

ذلك تحديد األسعار، أو تقييد اإلنتاج، أو تقاسم العمالء أو األرايض 

بني املنافسني، أو املقاطعة الجامعية وبعض القيود عىل التوزيع 

والرتخيص(.

يُعلن االحتكارات واملحاوالت واملؤامرات االحتكارية غري القانونية )حتى 	 

لو مل تنجح(.

يحظر قانون كاليتون:. 2

بعض اتفاقات تالزم املبيعات، والتعامل الحرصي، وعقود الطلبات.	 

بعض عمليات الدمج واالستحواذ بني الرشكات املتنافسة التي من 	 

شأنها أن ترض باملنافسة بشكل غري قانوين.

عمل أحد األفراد كمدير أو مسؤول يف رشكات متنافسة.	 

يحظر قانون روبنسون - بامتان:. 3

التمييز السعري، والتمييز يف تقديم الخدمات الرتويجية 	 

واالستحقاقات، بني العمالء املتنافسني يف حالة استيفاء رشوط قضائية 

معينة وعدم تطبيق أي من دفوع القانون.

التحريض عىل التاميز السعري أو املعرفة بوقوعه. 	 

يحظر قانون هيئة التجارة الفيدرالية:. 	

املامرسات التي تنتهك نصوص قوانني مكافحة االحتكار األخرى أو 	 

مضمونها.

املامرسات غري العادلة أو الخادعة للمستهلكني، مثل اإلعالن أو 	 

التوسيم الخادع، وعدم الكشف عن عيوب املنتج ومامرسات اإلبالغ عن 

االئتامن غري العادلة.

متتلك كل والية داخل الواليات املتحدة، باإلضافة إىل أكرث من 100 دولة خارج 

الواليات املتحدة، قوانني مكافحة االحتكار الخاصة بها. ويشمل ذلك االتحاد 

األورويب ومعظم دوله األعضاء باإلضافة إىل كندا، والصني، واليابان، وأسرتاليا. 

وتنطبق قضايا مكافحة االحتكار التي متت مناقشتها يف هذه السياسة بشكٍل 

شامل عىل معظم قوانني مكافحة االحتكار واملنافسة ذات العالقة يف جميع 

أنحاء العامل. وعندما تتوقع املشاركة يف أنشطة حساسة خاصة مبكافحة 

االحتكار قد يكون لها تأثري داخل الواليات املتحدة أو خارجها، يجب عليك 

.Avient مقدًما استشارة إدارة الشؤون القانونية لدى

هل تعلم؟

تحدث املقاطعة عندما يشرتك الشخص يف رفض التعامل مع 

مجموعة من املوردين أو العمالء. ويشمل ذلك ترتيبات يرفض 

مبوجبها أحد املنافسني القيام بأعامل تجارية مع عميل أو مورد معني 

مع التفاهم الشفهي أو الكتايب بأن منافسه سيفعل باملثل.

 

اتفاقية تالزم املبيعات هي مامرسة تنطوي عىل اشرتاط بيع منتج 

مقابل موافقة العميل عىل رشاء منتج "متالزم" آخر. 
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انتهاكات قانون مكافحة االحتكار

تُعد املنافسة القوية يف السوق أمرًا جيًدا لكل من الرشكات واملستهلكني. فهي 

تثري االبتكار، وتوسع مجاالت االختيار، وتجلب منتجات وخدمات ذات جودة 

أعىل بأسعار أقل.

ولكن عندما تكون املنافسة مهددة مبامرسات تجارية غري أخالقية أو غري 

قانونية، تُطبَّق قوانني مكافحة االحتكار. من املمكن أن تكون قوانني مكافحة 

االحتكار معقدة، ومكتوبة بشكل شامل. ميكن أن تحدث االنتهاكات بحسن 

نية وميكن أن تؤدي إىل عواقب وخيمة لك وللرشكة. 

عىل سبيل املثال، يُعد تحديد األسعار جناية يعاقب عليها القانون بالسجن 

وغرامات كبرية - تصل إىل مليون دوالر لألفراد و100 مليون دوالر أو أكرث 

للرشكات. حتى ظهور السلوك املناهض للمنافسة ميكن أن يؤدي إىل مزاعم 

بانتهاكات مكافحة االحتكار للرشكات واألفراد. وفيام ييل بعض الجوانب 

الرئيسية التي يجب العلم بها. 

هل تعلم؟

ا  "التالعب يف العطاءات" يتم عندما يتفق املنافسون املتآمرون مسبًق

عىل من سيقدم العطاء الفائز يف العقد أثناء إجراء عملية املزايدة 

التنافسية. يف بعض األحيان، سيوافق صاحب العطاء املتدين عىل 

سحب عرضه لصالح صاحب العطاء املتدين التايل يف مقابل الحصول 

عىل عقٍد مربٍح من الباطن يُقّسم السعر األعىل الذي تم الحصول 

عليه بطريقة غري رشعية بينهام.

"التناوب يف تقديم العطاءات" يُقصد به عندما يقدم جميع املتآمرين 

عطاءاتهم ولكنهم يتناوبون يف القيام بدور من يقدم أقل عطاء. عىل 

سبيل املثال قد يتناوب املتنافسون عىل العقود وفًقا لحجم العقد، 

أو تخصيص مبالغ متساوية لكل متآمر، أو تخصيص أحجام تقابل 

حجم نشاط كل رشكة متآمرة. ويتعارض النمط الصارم للتناوب يف 

تقديم العطاء مع قانون الصدفة ويشري إىل حدوث التواطؤ.

"حجب العطاء" يُقصد به عندما يوافق متنافس واحد أو أكرث من 

املتوقع مشاركتهم يف العطاء، أو ممن تقدموا سابًقا إىل العطاء، عىل 

االمتناع عن تقديم العطاءات أو سحب العطاءات التي قدموها 

مسبًقا حتى يتم قبول عطاء املنافس الفائز املحدد.

الجوانب املثرية للمخاوف املحتملة فيام يتعلق مبكافحة 
االحتكار

االتفاقات األفقية. تُعد االتفاقات األفقية بني املنافسني ملنع املنافسة من . 1

أخطر الجرائم. وفيام ييل بعض األمثلة عىل هذه االتفاقات:

تحديد األسعار - وهو اتفاق مع أحد املنافسني لتحديد األسعار أو 	 

العطاءات، أو رشوط البيع، أو أحكامه املقدمة للعمالء، أو التأثري عليها 

بشكٍل آخر. يجب أن نتذكر أن عمالء رشكة Avient ومورديها قد 

يكونوا منافسني لها.

قيود اإلنتاج - اتفاقات مع املنافسني لتحديد اإلنتاج أو تقييده إلبقاء 	 

اإلمدادات محدودة واألسعار مرتفعة.

قيود الجودة - اتفاقات مع املنافسني للحد من املنافسة بناًء عىل جودة 	 

املنتج.

إدارة التسويق - اتفاق مع منافس لتقسيم األسواق من خالل تقاسم 	 

مناطق البيع، أو خطوط اإلنتاج، أو من خالل بعض أشكال تقاسم 

العمالء أو املوردين أو توزيعهم.

رفض التعامل - االتفاق مع منافس ملقاطعة رشكة ثالثة أو عدم 	 

التعامل معها.

التواصل مع املنافسني. يف السياق املعتاد للعمل، يجوز لك التواصل مع . 2

منافسيك. ويف بعض الحاالت، قد يكون عمالؤك هم أيًضا منافسيك. يجب 

عليك توخي الحذر الشديد عند التواصل مع املنافسني. ليس عليك فقط 

معارضة قيام أي منافس بأي نشاط يقلل فرص املنافسة، ولكن يجب 

عليك أيًضا تجنب إظهار أنك كنت عىل اتصال مبنافسيك فيام يتعلق 

باألسعار، والخصومات، والعطاءات، ومستويات اإلنتاج، أو رشوط البيع، 

ّتهم بسبب تلك املظاهر  أو أحكامه، أو تقاسم العمالء أو األسواق. فقد تُ

- حيث قد يعتقد املدعي العام أو هيئة املحلفني أنك فعلت هذا األمر- 

ا. لهذا السبب، تجنَّب االتصال غري الرضوري مبنافسيك. حتى إذا كنت بريئً
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ن:  وتستحق النقاط الثالث اآلتية ذات الصلة اهتامًما وتركيًزا كبرييْ

أوالً، ليس هناك حاجة إلبرام اتفاق خطي رسمي النتهاك القانون. أنت 

تخاطر باإلدانة بناًء عىل "اتفاق رشف" أو محادثة يف إطار غري رسمي 

يتبعها عمل مواٍز يدعم وجود التقاء أفكار لتحقيق هدف مضاد 

للمنافسة.

ا، يف حني أن االتحادات التجارية ومنظامت وضع املعايري لها فوائد  ثانيً

مرشوعة، فإنها، بطبيعتها، تنطوي عىل اجتامعات ومناقشات مع 

املنافسني. ال ينبغي أن تكون هناك عضوية أو حضور يف اتحاد تجاري أو 

منظمة وضع املعايري ما مل تكن هناك فائدة مرشوعة محددة. ويف بداية 

كل اجتامع، يجب أن يكون هناك أيًضا تذكري بأهداف االجتامع. عالوة 

عىل ذلك، إذا انضممت إىل مثل هذا االتحاد أو املنظمة، يجب عليك 

توخي الحذر ليس فقط يف االجتامعات الرسمية، ولكن يف أي اجتامع 

غري رسمي أيًضا.

ا، مهام كان الوضع، ال تقم ُمطلًقا مبناقشة األسعار، أو رشوط البيع،  ثالثً

أو مستويات اإلنتاج، أو تقاسم العمالء أو األسواق مع أي منافس. إذا 

ا من هذه املوضوعات،  وجدت نفسك يف مكان يُثري فيه أحد املنافسني أيً

فاترك القاعة عىل الفور. ويف أول فرصة، اتصل بإدارة الشؤون القانونية 

لدى Avient لتوثيق الحادث، والذي سيتضمن اإلجابة عىل ما ييل: 

من كان حارضًا يف االجتامع؟  	

متى تم االجتامع وأين؟  	

ماذا حدث يف االجتامع؟  	

ستُساعدك إدارة الشؤون القانونية يف Avient عىل حامية نفسك 

والرشكة يف حالة إثارة التساؤالت الحًقا.

د أو تِحد من حرية . 3 القيود الرأسية. تشمل القيود الرأسية أي مامرسة تُقيّ

ترصف العميل أو املوزع فيام يتعلق باملكان، أو من أو إىل من، ميكنهم 

رشاء املنتجات أو إعادة بيعها، وأسعار إعادة بيع املنتجات. أنواع القيود 

الرأسية، وتشمل:

سعر إعادة البيع - اتفاق مع عميل لتحديد األسعار، أو رشوط إعادة 	 

البيع، أو أحكامه، أو التأثري عليه بشكٍل آخر.

التعامل الحرصي - اتفاق يحظر عىل العميل التعامل يف منتجات 	 

منافسة.

تالزم املنتجات - اشرتاط بيع منتج أو خدمة معينة برشاء منتج أو 	 

خدمة أخرى.

متطلبات أو حزم املجموعة الكاملة - تتطلب أن يشرتي العميل حزمة 	 

أو مجموعة كاملة من املنتجات ليحق له رشاء منتج فردي ضمن تلك 

املجموعة.

التعامل املتبادل - أي اتفاق مع عميل يقول: »سأشرتي منك رشيطة أن 	 

تشرتي مّني«.

القيود اإلقليمية والقيود املفروضة عىل العمالء - الحد من حرية 	 

املوزع يف إعادة البيع خارج منطقة معينة أو إىل عمالء معينني أو 

فئات معينة من العمالء.

إذا ما تم تحديد القيود بشكل مستقل )وليس كجزء من اتفاق مع 

املنافسني(، فإن تلك القيود الرأسية لن تخالف قوانني مكافحة االحتكار 

ا. والقانون يعرتف بالفعل بأن تلك القيود ميكن أن تعزز املنافسة  تلقائيً

فيام بني األسامء التجارية، وأن تكون قانونية بشكل كامل. ونظرًا ألنه قد 

يكون من الصعب التمييز بني السلوك غري القانوين من هذا النوع وبني 

السلوك القانوين، فإنك يجب أن تستشري إدارة الشؤون القانونية لدى 

Avient قبل الرشوع يف تنفيذ أي نوع من أنواع هذه القيود.

االحتكار - سوء استخدام قوة السوق. يحظر الكثري من قوانني مكافحة . 	

االحتكار، مبا يف ذلك قانون شريمان، االحتكار غري القانوين واملؤامرات 

الهادفة إىل احتكار السوق بأي سلعة أو خدمة. مجرد االستحواذ عىل 

قوة السوق ليس يف حد ذاته مخالًفا للقانون؛ فإنه من املطلوب أن يكون 

هناك درجة من االستحواذ عىل تلك القوة والحفاظ عليها، حتى ولو تم 

ذلك من خالل ترصفات قانونية يف حد ذاتها. وحتى بدون قوة السوق، 

قد يكون من غري القانوين اتخاذ إجراءات معينة للهيمنة عىل السوق، أو 

التحكم يف أسعاره، أو استبعاد الرشكات األخرى من السوق بنية محددة 

أال وهي محاولة الحصول عىل وضع احتكاري. عىل سبيل املثال، إذا ما 

ا كبريًا، فقد يكون من غري القانوين محاولة  كانت الرشكة تحتل مركزًا سوقيً

إغالق قنوات التوزيع أو مصادر اإلمداد الخاصة بأي منافس، بغرض طرد 

املنافس خارج القطاع التجاري ذي الصلة. إن التسعري بقيمة أدىن من 

قيمة التكلفة يُعد دلياًل عىل انتهاج سلوك عدواين، وميكن أن يكون قاباًل 

للتنفيذ مبوجب قوانني محددة من قوانني الوالية. وميكن عادة إثبات 

وجود النية املطلوبة لإلرضار بأي منافس أو إخراجه من السوق، من خالل 

أدلة ظرفية. وإذا ما ثبت عدم وجود أن مربر تجاري التخاذ إجراء ما بنية 

معينة غري اإلرضار باملنافس، فإنه ميكن افرتاض النية الكامنة وراء هذا 

اإلجراء. ومن أجل تاليف هذه املزاعم، يجب أال تنخرط يف أي سلوك تنافيس 

ال ميكن تربيره باعتبارات تجارية سليمة.

المحتويات
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يجب أن يُدرك موظفو Avient ما إذا كانوا يعملون يف سوق معني متلك 

فيها Avient قوة احتكارية ما )أي قدرة عىل رفع األسعار بإجراء أحادي 

الجانب، أو استبعاد املنافسني( أو حصة سوقية دالة عىل امتالك قوة 

احتكارية )أي حصة سوقية أعىل من 40%(. ويف مثل تلك األسواق، يجب 

ا بشكل خاص بشأن استشارة إدارة الشؤون القانونية لدى  أن تكون يقظً

Avient قبل وضع أي من القيود الرأسية املوصوفة أعاله. واإلجراء الذي 

ا« بالنسبة ألي رشكة ذات قوة سوقية أدىن  قد يكون »معقواًل« »وقانونيً

قد ينطوي عىل مخاطرة احتكارية كبرية، إذا ما تم اتخاذه من جانب أي 

منافس ذي قوة احتكارية.

 Avient وإضافة إىل ذلك، يجب أن تستشري إدارة الشؤون القانونية لدى

قبل تسعري املنتجات بقيمة التكلفة املتغرية أو بقيمة أدىن منها. وهذا 

يُعد مصدر قلق كبري، إذا ما كان هناك قوة احتكارية أو حصة سوقية 

مرتفعة يف سوق املنتج ذي الصلة.

متييز األسعار. تتضمن فئة أخرى من جرائم االحتكار )مبوجب قانون . 5

روبنسون - بامتان( التمييز يف األسعار أو يف رشوط البيع. وميكن أن تحدث 

املخالفات سواء يف البيع للعمالء أو عند الرشاء من املوردين. وإذا ما 

ترضرت قدرة أحد املنافسني عىل املنافسة، فإنه ال يهم مبوجب القانون ما 

إذا كان سعر البيع أو رشوطه معقولة أم غري معقولة. ومن ثم فإنه يجب 

استشارة إدارة الشؤون القانونية لدى Avient قبل نرش أية قوائم أسعار 

تحتوي عىل خصومات عىل الكميات؛ وقبل عرض أي أسعار أو رشوط بيع 

متييزية مام قد يرض بأي عميل. 

ويجب أيًضا استشارة إدارة الشؤون القانونية لدى Avient إذا ما كنَت 

تتعامل مع أي من األوضاع التالية شديدة الخطورة:

متييز األسعار - فرض أسعار مختلفة لنفس املنتج عىل العمالء 	 

املتنافسني.

الخصومات الخاصة - عرض أي خدمات، أو خصومات، أو مدفوعات، أو 	 

أي مساعدة أخرى، خاصة، لعميل واحد مع عدم عرض أي من ذلك عىل 

ا ملنافيس ذلك العميل. أساس متكافئ نسبيً

مسؤولية املشرتي - أي صفقة تتلقى من خاللها الرشكة عمًدا، أو 	 

ي، أسعارًا أو رشوط بيع متييزية من أحد املوردين. تحاول عمًدا تلقِّ

ما هو متييز األسعار؟

ميكن أن يحدث التمييز غري القانوين لألسعار عندما يفرض البائع 

ا بخصوص أحد املنتجات، ويف نفس  عىل أحد العمالء سعرًا معيًن

الوقت يطلب من عميل آخر منافس للعميل األول دفع سعر أعىل 

عىل نفس املنتج. ومع ذلك، فإن فرض البائع سعرًا ما عىل أحد 

املستخدمني النهائيني أعىل من السعر الذي يفرضه عىل املوزع، ال 

يُعد إجراًء غري قانوين، ألن هذيْن النوعنْي من املشرتين يعتربان يف 

مستوينْي مختلفنْي من سلسلة التوزيع. ومبعنى آخر، فإنهام يُعّدان 

ا من فئات العمالء، وليسا متنافسنْي مع  يف فئتنْي مختلفتنْي وظيفيً

بعضهام البعض. وقد يحدث التمييز غري القانوين أيًضا عندما تكون 

هناك فروق يف رشوط السداد أو التسليم، أو رشوط البيع األخرى 

التي ترض ببعض املشرتين املنافسني. وينص قانون روبنسون - بامتان 

أيًضا عىل أن تكون الخصومات والخدمات الرتويجية متاحة بشكل 

متناسب للعمالء املتنافسني. ومبوجب قانون - روبنسون بامتان، فإنه 

من غري القانوين بنفس القدر، أن يستحث أيٌّ مشرتٍ عمًدا البائَع، من 

خالل الكلامت، أو الترصفات، أو اإلقرارات، من أجل الحصول عىل 

سعر متييزي غري قانوين من البائع.

الخالصة

إن الهدف من سياسة مكافحة االحتكار هذه هو إحاطتك علاًم مبجاالت 

الخطر املرتبطة مبكافحة االحتكار. وليس متوقًعا منك أن تصبح خبريًا يف قانون 

مكافحة االحتكار، ولكن يجب أن تكون عىل دراية كافية لطلب املشورة من 

إدارة الشؤون القانونية لدى Avient، عندما تواجه وضًعا ميكن أن يرتتب عليه 

مخالفة لقوانني مكافحة االحتكار. ويجب أيًضا أن ترجع إىل القامئة املرجعية 

املرفقة للحصول عىل املزيد من التوجيهات. وأخريًا، يجب أن تُقّدر شدة 

العقوبات املفروضة يف هذا املجال، وأن Avient لن تتغاىض عن أي انحراف عن 

رشوط سياسة مكافحة االحتكار هذه، أو عن نص القانون.

ا ما يكون  يشري االحتكار إىل االستحواذ عىل قوة السوق، الذي غالبً

راجًعا إىل امتالك حصة سوقية مهيمنة، كام يشري إىل اتخاذ إجراء معني 

للمحافظة عىل تلك القوة أو تعزيزها. وقوة السوق هي عادة قوة 

التحكم يف األسعار، أو استبعاد اآلخرين من السوق.
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اإلبالغ عن االنتهاكات املحتملة 

ا لهذه السياسة قد حدث أو قد  أي موظف لديه سبب لالعتقاد بأن انتهاكً

يحدث، يجب أن يبلغ هذه املعلومات عىل الفور إىل أحد املصادر املذكورة أدناه 

من أجل إجراء تحقيق شامل. 

 	Avient املرشف عليك أو أي مدير يف

 مسؤول األخالقيات يف الرشكة عرب الربيد اإللكرتوين عىل 	 

 ethics.officer@avient.com

 املستشار العام لرشكة Avient عرب الربيد اإللكرتوين عىل	 

 legal.officer@avient.com 

أي عضو من أعضاء إدارة الشؤون القانونية	 

 	 .Avient الخط الساخن لألخالقيات يف

 Avient الخط الساخن لألخالقيات يف

ا بأكرث من 20 لغة عىل مدار الساعة طوال  الخط الساخن لألخالقيات متاح عامليً

أيام األسبوع، عرب الهاتف أو املوقع اإللكرتوين. تستقبل رشكة مستقلة جميع 

البالغات املرسلة عرب املوقع اإللكرتوين والهاتف والتي يتم تقدميها للخط 

الساخن، وتبلغ املعلومات إىل مسؤول األخالقيات يف الرشكة. ستبقى جميع 

التقارير رسية إىل أقىص حد ممكن. ميكن العثور عىل املوقع اإللكرتوين للخط 

الساخن لألخالقيات عىل avient.ethicspoint.com. ميكنك تقديم استفسار أو 

شكوى عن طريق املوقع اإللكرتوين أو باالتصال بالخط الساخن املدار بواسطة 

طرف خارجي عىل أي رقم من أرقام الهواتف الخاصة بالدول املذكورة عىل 

املوقع اإللكرتوين.

الحامية من االنتقام 

يُحظر متاًما االنتقام بأي شكٍل من األشكال من املوظف الذي أبلغ بحسن نية 

عن حدوث انتهاك أو انتهاك محتمل لهذه السياسة. سيخضع الرشكاء الذين 

ينتهكون هذه السياسة إلجراءات تأديبية، والتي قد تصل إىل حد الفصل من 

العمل. 

الخط الساخن لألخالقيات يف

https://www.Avient.com/company/policies-and-
governance/ethics-hotline

فتاه
1-877-228-5410
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القامئة املرجعية ملكافحة االحتكار

ا بشكل قوي ومستقل يف جميع األوقات. الترصف يف جميع . 1 تنافس فعلًي

األوقات عىل نحو يثبت للجميع أنك تنافس بقوة. تجنب االتصال غري 

الرضوري مبنافسيك.

ال تربم أي نوع من االتفاقات غري الرسمية أو الرسمية، أو "اتفاق رشف"، . 2

أو "اتفاق ودي" أو حتى تجري أية مناقشة مع أي منافس بخصوص 

موضوعات مثل األسعار، أو األرباح، أو التكاليف، أو رشوط البيع وأحكامه، 

أو العطاءات، أو اإلنتاج، أو مناطق التسويق، أو العمالء. وتجنَّب حتى 

ظهور أية اتفاق من هذا القبيل، وكذلك تجنب أية ظروف ميكن أن 

تحدث فيها مثل هذه االتفاقات.

ال تتواصل مع املنافسني بشأن أي جانب من جوانب العطاء. وال تحصل، . 3

بأي شكل آخر، عىل معلومات )ال سيام املعلومات املتعلقة باألسعار( من 

املنافسني مبارشة.

ال تتبادل عىل أي نحو آخر أي معلومات تنافسية حساسة مع منافسيك. . 	

ويف ملفاتك قم بتسجيل وتوثيق مصدر معلوماتك بشأن املنافسني )إذا ما 

مل يكن واضًحا بالفعل من السياق(. وكذلك قم بتوثيق األساس الذي استند 

إليه أي قرار تجاري مستقل، والذي قد يكون عرضة يف املستقبل للشكوك، 

حتى يكون واضًحا من خالل السجل أن ذلك القرار مل يتم التوصل إليه 

مبوجب اتفاق ما مع أحد املنافسني.

ال تتورط يف أي ظروف أو أحداث مام ميكن أن يتيح أو يوحي بظهور اتفاق . 5

ما مع أحد املنافسني. وال تفعل أي يشء ميكن أن يشعرك بعدم االرتياح 

إذا ما رأيته مذكورًا يف الصفحة األوىل من أية جريدة أو صحيفة تجارية. 

وترصَّف يف جميع األوقات عىل نحو يثبت للجميع أنك تنافس بقوة.

ال تحرض أي اجتامعات مع املنافسني )مبا يف ذلك تجمعات االتحادات . 6

التجارية( حيث تتم مناقشة األسعار أو أي من املوضوعات املشار إليها 

أعاله.

انرصف فورًا من أي اجتامع مع املنافسني حيث تتم مناقشة األسعار أو . 7

أي من املوضوعات املشار إليها أعاله، واجعل انرصافك من االجتامع أو 

ر مغادرتك.  املناقشة واضًحا بدرجة كافية، حتى ميكن للحارضين تذكُّ

)بعبارة أخرى، ال تكتفي "بالهروب من الباب الخلفي."( قم بتوثيق 

الواقعة، مبا يف ذلك اإلجابات عىل اآليت: من كان حارضًا يف االجتامع؟، متى 

تم االجتامع وأين؟، ماذا حدث يف االجتامع؟.

قم بإخطار إدارة الشؤون القانونية لدى Avient فورًا بعد حضورك أي . 	

اجتامع تتم مناقشة أي من تلك املوضوعات فيه.

احرتم استقاللية عميلك؛ ال تفرض عليه سعرًا، أو أية قيود إقليمية، أو . 9

قيود عىل العمالء أو املستخدمني النهائيني، فيام يتعلق بقدرة عميلك 

عىل إعادة بيع منتجات Avient، دون الحصول عىل موافقة مسبقة من 

.Avient إدارة الشؤون القانونية لدى

ال تُربم أي اتفاق، أو تفاهم أو تُجري أي مناقشة، مع أي عميل فيام يتعلق . 10

باختيار Avient ألي عميل أو إنهائها التعامل معه، أو بشان الرشوط التي 

تتعامل، أو قد تتعامل، مبوجبها Avient مع أي عميل آخر، مبا يف ذلك 

نوع املنتجات التي ستبيعها، واألطراف التي ستبيعها إليها، وأسعار تلك 

املنتجات، واألقاليم أو األسواق التي سيتم بيعها فيها.

قم بالتشاور مع إدارة الشؤون القانونية لدى Avient قبل إنهاء التعامل . 11

مع أي وكيل، أو تاجر أو موزع.

12 . Avient ما مل تحصل عىل موافقة مسبقة من إدارة الشؤون القانونية لدى

للقيام بذلك، ال تُحاول الحصول عىل موافقة من أحد العمالء عىل رشائه 

كافة مستلزماته من أي منتج معني من Avient وحدها دون سواها، أو 

عىل تعامله بشكل حرصي مع Avient، أو عدم رشائه، أو تعامله عىل أي 

نحو آخر مع منتجات املنافسني. وال تطلب أيًضا من أي عميل رشاء أحد 

املنتجات أو الخدمات كرشط ألن تبيَع له منتًجا آخر أو خدمة أخرى، دون 

.Avient الحصول عىل موافقة مسبقة من إدارة الشؤون القانونية لدى

تجنَّب أسلوب املناورات الذي ميكن أن يَفرسَّ عىل أنه مقصود الستبعاد . 13

كل منافيس Avient أو نسبة كبرية منهم، يف أي مجال تجاري، من السوق، 

أو ميكن أن يُفرسَّ عىل أنه محاولة لتدمري منافس معني أو السيطرة 

عىل األسعار عىل نحو مناٍف لنهج التنافسية. وتشاَور مع إدارة الشؤون 

القانونية لدى Avient إذا ما كانت لديك أي أسئلة.

1	 . Avient ما مل تحصل عىل موافقة مسبقة من إدارة الشؤون القانونية لدى

للقيام بذلك، ال تعرض عىل املوزعني أو العمالء املستقلني الذين يف نفس 

مستوى التوزيع، أسعارًا، أو خصومات، أو تخفيضات، أو أي رشوط بيع 

أخرى، مختلفة، بخصوص نفس املنتجات، أو منتجات مامثلة، ما مل يكن 

ا للتاميش مع أسعار أو رشوط بيع مامثلة وموثقة، تم  القيام بذلك رضوريً

عرضها عىل ذلك املوزع من جانب أحد املنافسني، أو ما مل تكن تكلفة 

خدمة العميل، املعروض عليه سعرًا أدىن، أقل بشكل واضح )مثل تكلفة 

الشحن األقل بسبب قرب العميل(. وحتى يف الحالة األوىل، ابذل كل جهد 

ممكن للتحقق من السعر املنافس وتوثيقه، قبل أن تعرض عىل أي موزع 

سعرًا أدىن بقصد التاميش مع ذلك السعر التنافيس؛ وال تُحاول، مع ذلك، 

التحقق من السعر املنافس عرب االتصال املبارش باملنافس. ويف هذه الحالة، 

يجوز لك "التاميش" مع السعر التنافيس ولكن ال يجوز لك "التغلب عليه".

ال تُقّدم خدمات فنية، أو إعالنات، أو مواد ترويجية، أو خصومات . 15

لإلعالنات، أو خدمات ترويجية، ملوزع واحد مستقل، ما مل تجعل تلك 

الخدمات، أو املواد، أو الخصومات متاحة لجميع املوزعني املنافسني، عىل 

ا. وأي برنامج من هذا القبيل يجب مراجعته من  أساس متكافئ نسبيً

جانب إدارة الشؤون القانونية لدى Avient قبل أن يتم تطبيقه.

تجنَّب أي برنامج تسويقي أو أي برامج أخرى ميكن أن تتسم بعدم . 16

ا مببادئ األمانة، والرصاحة، والوضوح يف بيع  ك دامئً العدالة أو الخداع. ومتسَّ

منتجات الرشكة، مبا يف ذلك اإلعالن عن تلك املنتجات والرتويج لها.

ال تشرتك يف أي اتحاد تجاري أو اتحاد معني باملعايري قبل الحصول عىل . 17

املوافقة املالمئة. وبشكل عام، تنص سياسة Avient عىل أنه ال يجوز 

االنتامء لالتحادات التجارية أو االتحاد املعني باملعايري، إال عندما تكون 

املزايا املتحققة من االنضامم إليها كبرية مبا يكفي لتربير الوقت وتكلفة 

العضوية والدعم املتكبدة يف هذا السبيل.
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ا القوانني واللوائح األجنبية يف . 	1 يجب عىل موظفي Avient أن يراعوا دامئً

لع األقسام أو الرشكات التابعة،  مجال مكافحة االحتكار. فيجب أن تطّ

العاملة خارج الواليات املتحدة، عىل القوانني، والقواعد، واللوائح القانونية 

األجنبية، املتعلقة مبزاولتها عملها يف الخارج، كام يجب أن تلتزم بتلك 

القوانني، والقواعد، واللوائح، باإلضافة إىل التزامها بتوجيهات الرشكة فيام 

يتعلق مبكافحة االحتكار.

ال تفعل بشكل غري مبارش ما هو محظور عليك فعله بشكل مبارش. . 19

واخترب دوافعك الكامنة وراء االنخراط يف أي سلوك معني. وإذا ما كان 

ا، فال  دافعك هو تحقيق نتيجة معينة محظورة عرب وسائل قانونية ظاهريً

تقم بهذا الفعل.

افرتض أن كل ما ستفعله أو تقوله سوف يُذاع عىل املأل. وكلام ازدادت   أ. 

احتاملية أن يكون أي فعل أو قول مدمرًا، فإنه من املرجح أن شخًصا 

ره. وإذا ما كنت ال تستطيع -أو ال تود- أن  آخر سوف يُدّونه أو يتذكّ

ترشح عالنية ما تفّوهت به أو فعلته، أو أن ترشح أسبابه، فال تُقله أو 

تفعله عىل اإلطالق.

احرص بشكل خاص عىل أال تتعرض أي مستندات )مبا يف ذلك   ب. 

املذكرات الداخلية والربيد اإللكرتوين( تقوم بإعدادها، ألي سوء تفسري 

محتمل. وقُل ما تعنيه بدقة وبلغة متأنية، ومحددة ال تدع أي مجال 

للتفسريات الخبيثة. وال تتكهن بالترصفات املستقبلية ألي منافس، 

ا بأنك عىل اتصال باملنافس. وافرتض أن  حتى ال تُنشئ انطباًعا خاطئً

مستندات الرشكة سوف ينتهي بها املآل يف يد الحكومة أو أيدي أي 

ر أن  أطراف أخرى معادية يف حالة نشوب أية منازعات قضائية. وتذكَّ

املالحظات املدونة يف هوامش املستندات، وغريها من املراسالت الخطية 

غري الرسمية األخرى، ميكن إساءة تفسريها، ومن ثم ميكن أن تكون أكرث 

تدمريًا من املستندات الرسمية.

تجنَّب يف كتاباتك الكلامت الدالة عىل "اإلثم" أو العبارات التي عىل   ج. 

شاكلة "يرجى تدمريه بعد االطالع عليه." وتجنَّب استخدام الكلامت 

الدالة عىل القوة، والتي تُشّدد عىل الحصة "السوقية"، عىل سبيل املثال، 

أو التي قد تُوحي بأية رغبة يف "الهيمنة"، أو "إخراجهم من السوق"، أو 

"إزالة املنافسة". تكلَّم بداًل من ذلك عن "التغلب التنافيس"، أو "خدمة 

العمالء بشكل أفضل"، أو "مقرتح القيمة الخاص برشكة Avient"، أو 

"كيفية جذب العمالء".

اتصل بإدارة الشؤون القانونية لدى Avient إذا ما كانت لديك أي أسئلة . 20

بخصوص صحة أي إجراء أنت مزمع عىل اتخاذه.
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املرجع الرسيع: األوامر والنواهي فيام يتعلق مبكافحة االحتكار

املامرسات املسموح بها

ا، بجهات االتصال التابعة للمنافسني التي تطلب الحصول عىل األسعار أو أي معلومات تنافسية حساسة  	 غ إدارة الشؤون القانونية لدى Avient يف الحال وخطيً أبلِ

أخرى، أو التي تُبلّغ عن تلك املعلومات الحساسة.

ا. 	 غ إدارة الشؤون لدى Avient عن ذلك الحوار املدبّر كتابيً اقطع أي حوار فورًا يتعرض فيه أي منافس ملسائل تتعلق باألسعار، أو أي موضوعات أخرى محظورة، وأبلِ

قم بتوثيق مصدر كافة قوائم أسعار املنافسني، والبيانات التنافسية األخرى املضمنة يف ملفاتك، وقم أيًضا بتسجيل تاريخ استالم تلك املعلومات. 	

غادر فورًا أي اجتامعات يتناقش فيها املتنافسون حول األسعار أو العمالء. وبعد املغادرة مبارشة، اكتب مالحظة عن وقت املناقشة، ومكانها، واألطراف املتورطة  	

.Avient فيها، ووقّع عىل املالحظة وسّجل تاريخها، ثم قّدمها إلدارة الشؤون القانونية لدى

تشاور مع إدارة الشؤون القانونية لدى Avient قبل التعامل التجاري مع أي منافس. 	

املامرسات املحظورة

عليك أن تتناقش مع املنافسني حول األسعار )املاضية، أو الحالية، أو املستقبلية(، أو اسرتاتيجيات التسعري، أو العطاءات أو عروض األسعار، أو رشوط البيع وأحكامه،  	

أو العمالء أو ما شابه ذلك.

عليك أن تتبادل األسعار أو أي معلومات تنافسية أخرى مع املنافسني، سواء بشكل مبارش أو من خالل أي وسيط متفق عليه. 	

عليك أن تطلب من املنافسني أسعارهم أو معلوماتهم التنافسية األخرى، وكذلك ال تُقّدم لهم أسعار الرشكة الحالية أو املستقبلية عند طلبهم ذلك أو يف أي حالة  	

أخرى.

عليك أن تتناقش مع أي منافس حول العمالء الذين ال تنوي الرشكة البيع لهم، أو املوردين الذين ال تنوي الرشكة الرشاء منهم. 	

عليك أن تتفق مع املنافسني عىل تقسيم األقاليم، أو املنتجات، أو العمالء. 	

عليك أن تتفق مع أي شخص، أو تُحثّه، أو تطلب منه عدم التعامل مع أي شخص آخر. 	

ناقش أي تخطيط اسرتاتيجي محدد، أو أي معلومات تسويقية، مبا يف ذلك مستوى الطاقة/ االستغالل الحايل، أو تطوير املنشأة، أو املنتجات، أو خطط السوق  	

املستقبلية، أو غري ذلك من املعلومات التنافسية الحساسة األخرى.

ا من هذه املوضوعات، فاترك القاعة عىل الفور. واتصل بإدارة الشؤون القانونية لدى Avient عندما تسنح أول  ثري فيه أحد املنافسني أيً إذا وجدت نفسك يف مكان يُ

فرصة لذلك، وقم بتوثيق الواقعة.
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www.avient.com

أمريكا الشمالية

 المقر العالمي آفون ليك، الواليات

المتحدة األمريكية

 ووكر رود آفون ليك، أوهايو ، 33587

الواليات المتحدة 44012

الخط المجاني: 9663 765 866 1+ 

الهاتف: 1000 930 440 1+ 

  الفاكس:3064 930 440 1+

آسيا والمحيط الهادئ

المقر اإلقليمي بشنغهاي الصين

 ف، بلوك سي 200 جينسو رود2

بودونغ، 201206، شنغهاي، الصين

 الهاتف: 4888 6028 21 (0) 86+ 

الفاكس: 4999 6028 21 (0) 86+ 

أمريكا الجنوبية

 المقر اإلقليمي ساو باولو ، البرازيل

جادة فرانسيسكو ناكاساتو، 1700

 إتوبيفا، ساو باولو، 000- 13295

البرازيل

الهاتف: 9200 4593 11 55+ 

أوروبا

 المقر اإلقليمي بومرلوتش،

 لوكسمبورغ

 طريق باستون بومرلوتش، 19

 L-9638 ،لوكسمبورغ

الهاتف: 35 050 269 352+ 

الفاكس: 45 050 269 352+ 

http://www.avient.com
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