
 

 

 

Classification: General Business Use  

 

            

 المسؤولين الحكوميينإجراءات ماكفحة الرشوة: 

 2019مارس 

 

 ميثاق )سابك( ألخالقيات المهنة، مع المسؤولين الحكوميينالعمل  سياسة :المرجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القانونيةالشؤون  صادرة عن
  

  

  

 TMكيمياء وتواصل



 
 

 
 الرشوة ماكفحةإجراءات        2

 

Classification: General Business Use  

 المقدمة والنطاق -1

 يشتمل الملحق )أ( على تعريفات المصطلحات المستخدمة في هذه السياسة()

أن تكون جميع ب العمل مع المسؤولين الحكوميينبشأن  )سابك( ألخالقيات المهنةميثاق في الواردة تنا سياسضي تق

قائمة على ممارسات قانونية وأخالقية عادلة. ويتمثل أحد المكونات  مع المسؤولين الحكوميينالمعامالت التجارية 

بطريقة وتلقيها واجبات الضيافة الخاصة باألعمال تقديم وهدايا األعمال  عرضفي ضمان  سةلهذه السياة المهم

   أو ال تعطي انطباعًا بذلك.  مشروعةغير بطريقة تجارية تفضي إلى الحصول على مزايا ال 

ات األخرى، بما يصل إلى حد جزاءعرض )سابك( وموظفيها للغرامات والويمكن أن تُ  ةغير قانونيممارسة ُتَعد الرشوة 

. العمل لدينا قيمنا وميثاق أخالقيات على انتهاك هاأو المساعدة في تبادل هاأو تلقيالرشوة إعطاء وينطوي ، السجن

  "(.اإلجراءاتااللتزام الصارم بهذه اإلجراءات العالمية لماكفحة الرشوة )" يتعين على جميع الموظفينولذلك، 

العمل هدايا  تقديم بشأنهذه اإلجراءات لتلبية المعايير المقبولة دولًيا  باعتبارها شركة عالمية،، اعتمدت )سـابك(

واجبات الضيافة إلى المسؤولين تقديم هدايا األعمال و عرضللمسؤولين الحكوميين، ولضمان  األعمال ضيافةو

هدايا األعمال ب وفيما يتعلقوبطريقة أخالقية وقانونية. المالئمة في ظل الظروف  ها منهملوقبو الحكوميين

إجراءات قبول هدايا وضيافات األعمال في غير حكوميين، يرجى االطالع على  مسؤولينالضيافة التي تشمل اجبات وو

 .)سابك( بشأن التعامالت مع القطاع الخاص

جميع موظفي )سابك( واألطراف األخرى مراعاتها من قبل توفر هذه اإلجراءات الحد األدنى من المعايير التي يجب 

يثاق عدم االمتثال ألي من هذه اإلجراءات أو م يشلك. التي تمثل )سابك( عند التعامل مع المسؤولين الحكوميين

 الفصل، مما قد يؤدي إلى بحق مرتكبه وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي ًمايجس انتهاًك  المهنةخالقيات أل)سابك( 

، استشر أم ال ضيافة معينة مسموح بهاواجبات أو  أعمال العمل. إذا كنت لديك أسئلة تتعلق بما إذا كنت هدايا من

 الشؤون القانونية.إدارة مديرك أو 

مسؤولية ا جميعنتقاسم  ، كماأعمالنافيها  ننفذ في المواقع التيسارية باالمتثال لجميع القوانين ال (سابك)تتعهد 

تتعلق باالمتثال لهذه اإلجراءات إلى شكوك ا عن أي يجب على الموظفين اإلبالغ فورً لذا . (سابك)االمتثال لسياسات 

وكما هو الحال في جميع المسائل  .مدير االمتثال المباشرأو  شؤون القانونيةالموارد البشرية أو الإلى مديرهم أو 

ضد أي شخص يبلغ عن عمال انتقامية من أي نوع ي أتحظر شركة )سابك( بشلك قاطع القيام بأالمتعلقة باالمتثال، 

 شكوك تتعلق باالمتثال أو يشارك في أي تحقيق يتعلق باالمتثال.

  !ناالوصي على ثقافة االمتثال لدينا ونحن نعتمد عليك لدعم أنت أنك ،ضع نصب عينيك

 إجراءاتنا -2

  .ال تقدم رشوة 2-1

قيمة أو تعرض تقديمه لمسؤول حكومي )إما مباشرة أو من خالل طرف آخر(، بما في ذلك  ال تقدم أي شيء ذا 2-2

 :ما يلي

 و بطاقات الهدايا( أو القروض.أالنقد )على سبيل المثال، الشياكت أو القسائم أو ماكفئات النقد  2-2-1

. مسافر حكومي مسؤولأي مدفوعات مباشرة إلى  تسدد أال، إذ يجب لسفر تاكليف االدفع المباشر ل 2-2-2

على جميع  نيياإلقليم القانونيين كبير المستشارينيجب الحصول على الموافقة المسبقة من كما 

السفر، مثل شركة الطيران  ي خدماتمقدمدفع مباشرة إلى تُ التي يجب أن بالسفر والمتعلقة  المصروفات

 .أو الفندق

http://intranet.sabic.com/sites/Legal%20Affairs/PolicyCenter/DocumentCenter/Code%20of%20Ethics%20(English).pdf
http://intranet.sabic.com/English-US/CodeofEthics/Pages/Working%20With%20Governments.aspx
http://intranet.sabic.com/English-US/CodeofEthics/Pages/Working%20With%20Governments.aspx
http://intranet.sabic.com/sites/Legal%20Affairs/Functions/Compliance/Pages/ComplianceHelplineLeaders.aspx
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 .خدماتفرصة عمل أو  2-2-3

ما في ذلك  االعمل )بما في ذلك االتفاقيات االستشارية( أو التدريب الداخلي، بمالخدمات أو فرص  2-2-4

م   .أو زمالئه المسؤول الحكومي أسرةألفراد ُيقد َ

 .عادلةغير بطريقة قيمة للحصول على ميزة  يأي وعد بإعطاء أي شيء ذ 2-2-5

رشوة أو ماكفأة لمسؤول حكومي )إما مباشرة ال تحاول إعطاء رشوة أو تشارك في سلوك يمكن أن ُيفسر على أنه  2-3

  أو من خالل طرف آخر(.

أمًرا مخالًفا  مسؤولذلك الأو التأثير غير الالئق على لمسؤول حكومي تعد محاولة إعطاء رشوة  2-3-1

   .حتى إذا لم ُيْقَبل عرض الرشوة أو لم يؤدِّ إلى النتيجة المرجوة ويشلك انتهاًك لهذه اإلجراءاتنظام لل

عليه بطريقة أو التأثير لمسؤول حكومي رشوة الالظهور بمظهر من يحاول تقديم ؤدي مجرد يقد  2-3-2

بدفع غرامات  ةمطالبال، أو أو بسمعتك ، أو إلحاق الضرر بسمعتهاللحرج البالغ )سابك(تعريض إلى  ةغير الئق

 ومصروفات، ومنع )سابك( من القيام بأعمال تجارية في بعض البلدان.

على الفور عن أي عرض غير الئق أو أي محاولة  يناإلقليمي نالقانوني ينالمستشار كبير . أبلغ مديرك والرشوةال تقبل  2-4

 للرشوة.

. يحظر على الموظفين قبول هدايا األعمال، إال في ظروف المسؤولين الحكوميينمن  عمالال تقبل هدايا األ 2-5

 للحصول على معلومات إضافية.األعمال  الهدايا وضيافةإجراءات قبول محدودة. يرجى الرجوع إلى 

 مسؤول حكومي للقيام بعمله بسرعة أو بكفاءة دفعفي محاولة لأو تسمح بها د االسدفي تسهيالت  قدمال ت 2-6

  .أكبر

هي وصارمة؛ لضوابط تنظيمية  المسؤولين الحكوميينإلى المقدمة الضيافة واجبات و عمالهدايا األ خضعت 2-7

إلى أي مسؤول حكومي ما لم تكن لديك موافقة واجبات الضيافة  وأهدايا األعمال . ال تقدم ةمحظور غالًبا ما تكون 

وسياسة النظام على أن الهدية أو الضيافة مسموح بها بموجب ن اإلقليميين القانونيكبير المستشارين كتابية من 

فيما يتعلق والمعمول به صراحة النظام التي يسمح بها  عةتواضالمعمال الشركة. ال تقدم سوى هدايا أو ضيافة األ

   .االلتزام بهأو  عقدة حسنة أو تنفيذ شرحها بني َ أو اإلعالن عنها أو  )سابك(شركة منتجات أو خدمات  بترويج

حتى إذا كن مسموًحا - الضيافة للمسؤولين الحكوميينواجبات يجب أن تكون جميع هدايا األعمال و 2-7-1

ويجب أن يوافق  ؛من حيث الكممتواضعة ومعقولة  -، بما في ذلك السفر واإلقامة والوجباتقانوًنابها 

 عليها كبير المستشارين اإلقليميين مسبًقا.

ن هدايا األعمال أو الضيافة عوضًا عأو بدل نقدي  نقدي يومي بدل مبلغحكومي  لمسؤولال تقدم  2-7-2

  .ينحكوميال ينمسؤولال إلى البدالت اليوميةالمسموح بها قانوًنا. ال ُيسمح بتقديم 

المشتملة على ظ باإليصاالت األصلية احتفرجى االبالنسبة ألي نفقات تتعلق بمسؤول حكومي، يُ  2-7-3

 مفصل للنفقات المتكبدة.الوصف ال

من أجل التأثير على مسؤول حكومي. يرجى توجيه جميع الطلبات الخاصة بالمساهمات  خيريةال تقدم مساهمة  2-8

 RAISEيجب تقديم جميع المساهمات الخيرية والرعاية بموجب سياسة  كما .مؤسسيةال االتصاالتإدارة الخيرية إلى 

لية االجتماعية للشركت وتنص تلك السياسة على أن شركة )سابك( لن تستخدم برامج المسؤوالخاصة بشركة )سابك(. 

الخاصة بها، بما في ذلك ساعات العمل التطوعية المعتمدة، بغرض التأثير بشلك إيجابي على نتائج صفقة تجارية، 

ولن تستخدم برامج المسؤولية االجتماعية للشركت الخاصة بها بطريقة قد تعطي انطباًعا بمحاولة التأثير بشلك 

 إيجابي على صفقة تجارية.

في بعض النظام محظورة بموجب الرمزية بأن الهدايا  األعمال الرمزية والرشوة. )نسلممعرفة الفرق بين هدايا  2-9

 إلى دفعهدف الرشوة تبمثابة رشوة(.  ذاته لشخصلالمتعددة التي ُتمنح الرمزية المواقع، ويمكن اعتبار الهدايا 

  ما يلي:لحكومي المسؤول ال
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  .عقد حكومي بشأن ُمفضلةعقد حكومي أو شروط منح  2-9-1

انتهاك أو عدم امتثال للقوانين ذات الصلة )على سبيل المثال، قوانين السالمة عن أي  غاضيالت 2-9-2

 ل(.العماسالمة البيئية أو 

 .تقديم خدمة )على سبيل المثال، إصدار تصريح بسرعة أكبر(في ع يسر تال 2-9-3

أي إجراء التفتيش المطلوب قبل إصدار  عدمالقيام بها )على سبيل المثال، نبغي أداء مهمة يعدم  2-9-4

 .تصريح(

 أو ،الغرامات أو الرسوم القانونية )مثل الجمارك( تخفيض 2-9-5

  .تفضيلية منح معاملة ضريبية 2-9-6

  )سابك(. يةرعابالمنعقدة  فعالياتالذين يحضرون ال يينالحكوم للمسؤوليناعتبارات خاصة  2-10

لمسؤولين الحكوميين لحضور المقدمة إلى ا)بما في ذلك السفر والترفيه( األعمال قد تكون المدفوعات لضيافة 

 تتقيد( مناسبة في ظروف معينة. يجب أن ينأو المورد العمالء فعاليات)مثل الفعاليات المنعقدة برعاية )سابك( 

 ذلك:هذه اإلجراءات، بما في ب جميع هذه المدفوعات

المقدمة  األعمال اتعلى جميع ضيافيوافق كبير المستشارين اإلقليميين كتابًيا ومسبًقا أن يجب  2-10-1

  .(سابك) يةرعاب فعالية منعقدةأي بللمسؤولين الحكوميين فيما يتعلق 

الحكومي،  سؤولفيه الم يقيمالقوانين المعمول بها في البلد الذي  تتأكد من مراعاة أنيجب أن  2-10-2

ضيافة  بتقديمالخاص القطاع ، تسمح لشركت المسؤول الحكومي عملوكذلك أي لوائح أو قوانين تنظم 

إدارة عدم اليقين بشأن هذه النقاط، استشر  في حالةاألعمال )بما في ذلك نفقات السفر والترفيه(. 

   الشؤون القانونية.

 ذاتهفي الوقت  ينظرال تقدم أي ضيافة لألعمال )مثل السفر أو الترفيه( إذا كن المسؤول الحكومي  2-10-3

بأي حال عمال ربط تقديم ضيافة األ عدم. يجب (سابك)شركة مسألة تنظيمية أو قضية أخرى تثير قلق في 

 .(سابك)تريده شركة  ما حسب لشيء هئأداشيء ما أو عدم لول الحكومي ؤالمسأداء من األحوال ب

يجوز كما الترتيبات كتابة. تلخيص الشؤون القانونية  إدارة يجب علىترتيبات السفر،  االنتهاء منبعد  2-10-4

ة وهو من يملخص لشخص ما داخل الحكومة المعنالأن تقدم في بعض األحيان لشؤون القانونية دارة اإل

شركة تنبيه بالمتلقي تطالب الرسالة . األعمالولين الحكوميين الذين سيحصلون على ضيافة ؤكبار المس

  إلى أي مخاوف تتعلق بالترتيبات المقترحة. (سابك)

، فيجب اتباع اإلرشادات (سابكبرعاية ) فعالية منعقدةحكومي حضور  سؤولمي سمح ألفي حال يُ  2-10-5

 التالية:

 هدايا وضيافةإجراءات قبول من  (ب)تخضع النفقات للموافقات المدرجة في الملحق  أ-2-10-5

 األعمال.

على ف ؛المقترحة غرًضا مشروًعا تجارًيا عمالمن ضيافة األ ييجب أن يكون الغرض الرئيس ب-2-10-5

أو بعض  (سابك)شركة سبيل المثال، تعريف المسؤول الحكومي )كعميل( بمنتجات أو خدمات 

 التجارية. (سابك)الجوانب األخرى لعمليات شركة 

  ا  تشلكبأن  ةترفيهي فعاليةال تسمح ألي
ً
غرض العمل  على تغلبمن الرحلة بحيث بارًزا جزء

  إذا تم اإلعالن عن الترفيه. ة فعل سلبيةتحفيز رد اأو يكون من طبيعته ،التجاري

  مدعوًما بجدول أعمال مفصل يوضح أن غالبية األعمال ضيافة  التجاري منيجب أن يكون الغرض

 التجارية.لألمور بشلك مباشر  سُيخصص ي الفعاليةف المنقضي الوقت
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غرض العمل  معيجب أن تكون الترتيبات، بما في ذلك الماكن، مناسبة ومتناسبة ج -2-10-5

 هواجباإلخالل بإلى المسؤول الحكومي  دفعي أنأي شيء من شأنه  نحاألساسي. ال ينبغي تقديم أو م

 التصرف في مصلحة صاحب العمل.ب

  الخادش للحياء( للكبارغير الالئق الترفيه أي نوع من تقديم بشلك قاطع ُيحظر(. 

  علىسفر ُيسمح بالال  
ً
على المبادئ التوجيهية  الدرجة األولى دون موافقة خطية مسبقة بناء

اإلقليمية. ُيسمح بتذاكر سفر مميزة على الدرجة االقتصادية ودرجة رجال األعمال بموافقة 

 وكبير المستشارين اإلقليميين. مستوى الثانيال مديركتابية مسبقة من 

  ال ينبغي استخدام الفنادق ذات الخمس نجومباهظة التلكفةال ينبغي أن تكون أماكن اإلقامة . 

)نائب الرئيس أو من المستوى الثاني مسؤول دون موافقة كتابية مسبقة من  اتوالمنتجع

 .وكبير المستشارين اإلقليميينفي حكمه( 

  دون الحصول على  المبهرجةالمطاعم المميزة أو الفعاليات الرياضية  فيالحضور يحظر

 .ينقليمياإل ينالمستشار  المستوى الثاني وكبيرمسؤول موافقة خطية مسبقة من 

حد أفراد العائلة أو أي شخص آخر ال يرتبط أكرفقاء السفر  تاكليف (سابك) شركة ال تدفعد -2-10-5

 وجوده بغاية العمل التي تبرر الرحلة.

 فعالية.بالرتبطة دفع تاكليف الرحالت اإلضافية المتأو  (سابك)شركة  رتبلن ته -2-10-5

 ألي مسؤول حكومي.كبَدالت نقدية  مبالغ تقديم بدل يومي أو دفع يحظرو -2-10-5

  منبداًل  مباشرة السفر ي خدماتقدمدفع التاكليف إلى ميجب على شركة )سابك( ز -2-10-5

الحكومي تقديم  المسؤولالمسؤول الحكومي. إذا لم يكن ذلك ممكًنا، يجب على  دفعها إلى

 لسفر.تاكليف اإيصاالت أصلية ل

قة الموافقة  سياساتيجب اتباع جميع ح -2-10-5 وغيرها من السياسات  (سابك)شركة  فيالمطب َ

جدول )على سبيل المثال، أو لكيهما  ذات الصلة المعمول بها األعمالسياسات واإلقليمية 

الخدمات المشتركة، وما ووحدة ، الفعالياتالمناسبات وإدارة التنسيق مع و الصالحيات األساسي

 إلى ذلك(.

ظروف يكون من المطلوب أن يتم فيها دْفع مْبلغ تحت التهديد باإليذاء الجسدي أو اإلصابة قد تكون هنالك  2-11

الجسيمة. فإذا تعرض موظفون لطلبات ابتزازية من أفراد الشرطة وموظفي الماكتب الحكومية ومسؤولي السلطات 

هم أو حتى إيذائهم، ال النظامية والجهات التنظيمية ومنسوبيها الذين يهددون الموظفين باحتجازهم أو طرد

تكون المدفوعات القسرية التي تتم تحت هذه الظروف جائزة ومن المسموح بها إال إذا كن هنالك تهديد فعلي 

 بخطر محدق ووشيك يستهدف الصحة أو السالمة.

ي أسرع يجب اإلفصاح عن أي مدفوعات قسرية بتبليغها لرئيس المستشارين القانونيين باإلقليم ذي العالقة ف 2-12

 فرصة ممكنة.
 

 مسؤولياتنا-3

 .واالمتثال لها فهم هذه اإلجراءات 3-1

لالطالع على  القطاع الخاص بشأن التعامل مع (سابكوضيافات األعمال في )هدايا قبول الرجوع إلى إجراءات  3-2

)بما في ذلك حظر  الخاصمن القطاع عند التعامل مع األطراف المناسبة مبادئ التوجيهية بشأن الهدايا والضيافة ال

 .خاص(مع أطراف من القطاع التجارية  سياقاتفي  ةوالرش
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 سؤولمأي عمل إلى هدية أو ضيافة قبل تقديم أي  ناإلقليمي ينكبير المستشار الحصول على موافقة خطية من  3-3

  .(سابك)حكومي، بما في ذلك نفقات السفر واإلقامة والوجبات في سياق التعامالت التجارية المشروعة مع شركة 

يابة يتصرف بالن آخرطرف أي  قامإذا  كما،يأو لك (سابك) وأأنت قد تتعرض للمساءلة القانونية الشخصية، أنك  إدراك 3-4

 بعرض رشوة. 

ل مع مسؤول حكومي بالنيابة امتوقع أن يتعيُ  آخرالعناية الواجبة المناسبة على أي طرف اختبارات إجراء  3-4-1

 سابك(.)شركة  تسيطر عليه مشروع مشتركالموزعين وأي و )بما في ذلك ولكاء المبيعات (سابك)شركة عن 

االتصاالت  إدارة ظروف مناسبة. يجب أن توافق في ظلتم فقط ت الخيريةالتأكد من أن جميع المساهمات  3-5

 .(سابك)على أي مساهمة خيرية بالنيابة عن شركة المؤسسية 

المؤشرات الشؤون القانونية بجميع  يجب إبالغكما الملحق ب(. إلى " )انظر مؤشرات الخطيرةالال تتغاضى عن " 3-6

 .الخطيرة

يتصرف نيابة عن شركة )سابك( بأي  آخرأي طرف تورط اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان عدم  3-6-1

 .سلوك مخالف لهذه اإلجراءات

 .أو عدم ممارسة العناية الواجبة المناسبةعدم المباالة عن طريق المؤشرات الخطيرة ال تتجاهل  3-6-2

ون القانونية عندما تنص العقود على الدفع إلى الشؤطلب الحصول على موافقة مسبقة من  3-6-3

المدفوعات إلى والية قضائية أخرى غير ماكن تقديم المنتج عاقد اآلخر أو سداد المتشخص آخر غير الطرف 

 .أو الخدمة

 .عدم توظيف وسيط حكومي دون استشارة كبير المستشارين اإلقليميين 3-6-4

للقيام  األعمال ذات الصلة بالحكومةفيما يتعلق ب (سابك)شركة جميع األشخاص أو الشركت التي تمثل  مطالبة 3-7

 .بذلك بطريقة متسقة مع هذه اإلجراءات

 .متثالالنزاهة أو اأمر يتعلق بال إثارة حاوليأي شخص  في مواجهة انتقامياً  تتخذ موقفاً ال  3-8

يجب الحصول على موافقة مكتوبة من رئيس المستشارين القانونيين باإلقليم الذي تعملون فيه قبل االنخراط  3-9

مقاول فردي يكون باألساس مسؤواًل حكوميًا. وال يجوز التعامل مع أي مقاول فردي من قبيل في أي تعامل مع أي 

 ما تقدم إال في الحاالت التالية:

أن يكون التعامل من أجل تقديم خدمات مشروعة وليس لتحقيق غرض غير مالئم أو تحصيل منفعة  3-9-1

 غير مقبولة أو غير مشروعة

 ي )ذي الصفة الفردية( مؤهاًل للقيام بالخدمات المطلوبةن يكون المقاول الفردأ 3-9-2

أن يكون المقاول الفردي قد تم اختياره عبر عملية وإجراءات روعيت فيها مقتضيات الموضوعية  3-9-3

 والحياد واالختيار على أساس الكفاءة والجدارة واالستحقاق

 القيام بالخدماتأن تكون األتعاب معقولة تحت الظروف التي يتم فيها  3-9-4

 ن تكون الترتيبات متوافقة مع األنظمة ذات العالقة ومسموحًا بها بموجب تلك األنظمة.أ 3-9-5

ن تكون هنالك اتفاقية مكتوبة تنطوي على وصف تفصيلي لطبيعة الخدمات التي يتم تقديمها أ 3-9-6

 ونطاق الخدمات المذكورة واألتعاب مستحقة الدفع مقابل تلك الخدمات.

 لمخالفاتالتصدي ل -4

 :لمساعدتك في تقييم الحقائق إذا واجهت أًيا مما يلي االمتثال علىالمساعدة خط  الشؤون القانونية أوبا اتصل فورً 

 .مسؤول حكومي يطلبها رشاوي 4-1

 .، حتى إذا كنت ذات قيمة رمزيةيطلبها مسؤول حكوميالتي  هدايا األعمال 4-2

http://intranet.sabic.com/sites/Legal%20Affairs/Functions/Compliance/Pages/ComplianceHelplineLeaders.aspx


 
 

 
 الرشوة ماكفحةإجراءات        7

 

Classification: General Business Use  

 .نيابة عنا رشاويأو ال األعمالمنح هدايا ت أخرىأطراف  بأن إيحاءات 4-3

 .(سابك)شركة موظفي ل تقديم رشوةل اآلخرونالمحاوالت التي يقوم بها  4-4

 ات في جمعية خيرية معينة.لمساهمتقديم احكوميين لالمسؤولين الطلبات  4-5

 .للتعجيل ومرسطلبات الحصول على  4-6

 .فاتورة المورد بشأنالجمارك  وسيطالرسوم غير العادية، كما هو الحال بالنسبة ل 4-7

 .هتعيين أحد أقارب)سابك( بشركة  لقيام )سابك( أوشركة  في نهيتعيلطلبات أحد المسؤولين الحكوميين  4-8
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 أسئلة وأجوبة -5

تقوم ببناء مصنع في الصين، ولن يقدم لنا مسؤول حكومي محلي تصاريح بناء مطلوبة ما لم  (سابك)ماذا لو أن  س:

 ندفع له عالوة؟

أو المشروع أن عدم القيام بذلك سيؤخر  ألمحلمسؤول الحكومي، حتى لو ل هايطلب المسؤول رشوة. ال تدفع ج:

 بالشؤون القانونية على الفور.. اتصل يهيؤثر عل

الهند، فهل يمكن بالجمارك الهندية في أحد الموانئ التي تحمل مواد )سابك( تحتجزها  حاوياتالإذا كنت إحدى  س:

 ا لتسريع عملية اإلفراج؟جمركي هندي شخصيً  لمسؤولدفع أن يلعميلنا في الهند 

 كبت بالنيابة عنا.مسؤولة عن أعمال الرشوة التي ارتُ  (سابك)يمكن أن تكون  ، إذللمسؤولدفع الال تأذن للعميل ب ج:

الشرطة المحلية لتوفير حماية إلى  نامدير مستودع هل يدفعاقتحام مستودع سابك في روسيا بشلك متكرر. تم  س:

 معززة؟

 الترتيب الخاصهذا يمكن لشركة )سابك( أن تدفع في هذه الظروف )للعمل اإلضافي، على سبيل المثال( ما دام  ج:

معقولة بالنسبة للخدمة تاكليفه ، وتتم المحاسبة عنه بطريقة مناسبة وتكون يتم من قبل كبار ضباط الشرطة

  المقدمة.

لحصول على ل، فهل نحتاج ةالفني تبادل الخبراتكجزء من  اا أجنبيً حكوميً  اتستضيف وفًد  (سابك)إذا كنت شركة  س:

 في الاكفتيريا؟ وجبة الغذاء لدعوة الوفد لتناولموافقة مسبقة 

. لذلك، يجب عليك استشارة الشؤون القانونية عمالبعض البلدان قواعد صارمة على جميع أشاكل ضيافة األ تطبق ج:

حصول على موافقة مسبقة من يلزم المتواضعة للمسؤولين الحكوميين. حتى وإن كنت غداء القبل تقديم وجبة 

 .االجتماعاتبعد ثناء ساعات العمل أو ضيافة أكثر تفصياًل، سواء أتقديم كبير المستشارين اإلقليميين ل

لبناء حديقة محلية في الحي الذي يقيم فيه، فهل ينبغي  (سابكتبرع )إذا اقترح أحد المسؤولين الحكوميين أن ت س:

 على )سابك( القيام بذلك؟

بشلك  نحو التصرفالمسؤول الحكومي  لدفعيمكن اعتبار التبرع لمصلحة شخصية لمسؤول حكومي بمثابة محاولة  ج:

الح المجتمع الذي نعمل فيه، لصالتبرع الخيري هيئة حكومية  ت. ومع ذلك، إذا طلب(سابك)شركة ل اةحابنطوي على مي

  .التصاالت المؤسسية للموافقة على التبرعاإدارة الشؤون القانونية ولكًا من شر استقد يكون التبرع مقبواًل. 

تقديم هدية أنيقة مناسبة  التنفيذي نائب الرئيس، فهل يجوز ل(سابك) يزورمير أكإذا كن مسؤول رفيع المستوى  س:

 ألمير؟ل

 يناإلقليمي ينالمستشار كبير الرجوع إلى المستشار العام أو  التنفيذي نائب الرئيسفي مثل هذا الظرف، يجب على  ج:

. تعتمد اإلجابة بشلك عام على قوانين الدولة التي يمثلها المسؤول رفيع المستوى نهج يمكن اتباعهلتحديد أفضل 

 الهدية. اقدم فيهي ستُ ذوقوانين البلد ال

 ا حول هذه اإلجراءات؟)سابك( تدريبً شركة هل ستوفر  س:

بتزويد الموظفين باألدوات الالزمة لماكفحة الرشوة والفساد. من أجل القيام بذلك،  (سابكشركة )تلتزم  ،نعم ج:

م قد َ تدريب على االمتثال، سيُ لك تقدم الشؤون القانونية التدريب المنتظم على هذه اإلجراءات. كما هو الحال مع س

مخاطر زداد فيه تدراية بموقف اكفحة الرشوة من خالل مجموعة متنوعة من المصادر. إذا كنت على على مالتدريب 

 بالمستشار القانوني لترتيب تدريب وتعليمات محددة. عليك االتصال، خر البلد أو المعاملة أو الطرف اآل
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 هذه اإلجراءات؟ل متثال)سابك( االشركة كيف ستضمن  س:

تدقيق الحسابات ون القانونية وموظفي الشؤلك من  ستجريباعتباره جزء من دورتها المعتادة للتدقيق،  ج:

 أمور من بينهاإلجراءات من خالل ل متثالالمدققين الخارجيين االختبارات والمراقبة فيما يتعلق باالأو المراجعين و

  .سالمة المراقبةمراجعة حسابات المصروفات النثرية والحسابات األخرى بما يضمن 

 إلى من يرجى التوجه لمزيد من االستفسار؟ س:

 هذه اإلجراءات، يرجى التحدث مع مديرك أو أحد أعضاء الشؤون القانونية قبل اتخاذ أي إجراء.لالستفسار حول  ج:

 انتهاك هذه اإلجراءات؟بنصح في حالة االشتباه يُ  َم ب   س:

يتحمل الموظفون مسؤولية االمتثال لهذه اإلجراءات ويتعين عليهم اإلبالغ عما يشتبه به من انتهاكت إلى  ج:

. تحظر شركة )سابك( حظًرا جميعهمالمباشر أو  االمتثال مديرون القانونية وؤالموارد البشرية أو الشإلى مديرهم أو 

الخصومة الثأرية من أي نوع تجاه أي شخص جراء اإلبالغ عن مسألة تتعلق بالنزاهة أو االمتثال أو المساعدة في  باًتا

 معالجتها.
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 (أ)الملحق 

 التعريفات
على سبيل العرض أو الوعد أو الهبة أو الدفع أو مقابل ذي قيمة يتم تقديمه أو غيره من مبلغ مالي  – الرشوة

 .أو التأثير عليه بطريقة غير مشروعة حكومي مسؤولالتصريح أو الطلب بغرض استمالة 

سواء على  قيمة أو الوعد به أو منحه أو دفعه أو التصريح به أو المطالبة بتبادله، يتقديم أي شيء ذ - الرشوة إعطاء

 .والتأثير عليه بصورة غير مشروعة حكومي مسؤولنحو مباشر أو غير مباشر، بغرض استمالة 

 .في هذه الوثيقةموضح على النحو المورد أو عميل أو وكيل أو موزع،  - جهة اتصال تجارية

يا األعمال، على سبيل منح بغرض تسيير مصالح العمل بالسبل المشروعة. تتضمن أمثلة هداأشياء تُ  – هدايا األعمال

، وتذاكر والقمصان، واألكوابالمثال ال الحصر: سالل الفاكهة، والزهور، البسكويت، والمواد الترويجية مثل األقالم، 

 .لطرف الخارجيا شركةحضور أي فعاليات عندما ال يصحبها ممثل 

الرئيسي من ضيافة األعمال هو تسيير حيث الغرض بوجبات الطعام والسكن والسفر والترفيه  - ضيافات األعمال

مصالح العمل بالسبل المشروعة. تشمل أمثلة ضيافة األعمال، على سبيل المثال ال الحصر: وجبات الطعام المقدمة 

، وحجز تذاكر الطيران، وخدمة التنقل الرياضية ضمن اجتماعات العمل، والمناسبات االجتماعية، واألنشطة أو الفعاليات

  .لطرف الخارجيا شركة، وتذاكر حضور أي فعاليات عندما يصحبها ممثل المناسبةغرف الفنادق حجز بالسيارة، و

أو رعاية ألي حدث  ،منح لمنظمة خيريةنقدي أو خالف ذلك( يُ كمبلغ قيمة ) اأي شيء ذتشمل  – المساهمات الخيرية

 أو أي تنمية مجتمعية أو البرامج أو النفقات المماثلة. ،عام، حيث يتم التبرع بجزء من العائدات إلى منظمة خيرية

 )سابك(. مرافقأي فرد أو شركة متعاقد معها للعمل لصالح )سابك( في  – المقاول

في ذلك أي موظف  امحتمل لمنتجات )سابك( أو خدماتها، بم يمشتر الأو  يمشتر الأي شركة أو فرد بمثابة  – العميل

 الفرد.ذلك الشركة أو لتلك أو ممثل أو وكيل آخر 

ي مبالغ )التي تتم على سبيل المراغمة واإلكراه أو تحت التهديد باإليذاء الجسدي أو النفسي(: ه المدفوعات القسرية

 لتفادي خطر وشيك بالغ يهدد الصحة أو السالمة.يتم دفعها لمسؤول حكومي 

 أي فرد يعمل لدى شركة )سابك(. – موظف

حكومي وهو غير ملزم بموجب القانون بغرض تعجيل سير اإلجراءات  سؤولمبلغ يسدد لم – مدفوعات التسهيالت

 أو الخدمات الحكومية أو تسهيلها.

أي شخص أو كيان يشارك بأي صفة لتمثيل شركة )سابك( أمام الحكومات أو الوزارات أو المصالح  - الوسيط الحكومي

في ذلك أي شخص أو كيان مفوض ليتعامل أو قد يتعامل مع  نن، بمأو الهيئات أو الوكالت أو المسؤولين الحكوميي

 "مسؤول حكومي" نيابة عن شركة )سابك(.

 المسؤول الحكومي:

شغل منصًبا تشريعًيا أو تنفيذًيا أو إدارًيا أو قضائًيا، سواء كن معيًنا أو منتخًبا، يشخص، بغض النظر عن رتبته،  أي -1

في ذلك، على سبيل  نالمقاطعة أو الدولة، بمأو بصفة مؤقتة أو دائمة، على مستوى الوالية  ،بدونهبأجر أو ويعمل 

شرطة، ورجال المن المسؤولين المنتخبين، وضباط  مالبرلمانية وغيره ة أوالنيابيالمثال، أعضاء الهيئة التشريعية أو 

 .اإلطفاء، وأفراد الجيش، وسلطات الضرائب، ومفتشي الجمارك

 .خدمة عامة يقدم، أو عامة وظيفة عامة، بما في ذلك وكلة أو مؤسسةعمل بآخر ي شخصأي  -2

 .أي مسؤول أو موظف في منظمة دولية عامة، مثل األمم المتحدة أو اللجنة األولمبية الدولية أو البنك الدولي -3
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  .أي مسؤول أو موظف في حزب سياسي أو مرشح لمنصب سياسي -4

 .ةحكومي جهةلك من يتصرف بصفة رسمية أو بالنيابة عن حكومة أو منظمة دولية، على سبيل المثال، مستشار  -5

بقوانين  أي شخص آخر يحمل صفة موظف عمومي بموجب القوانين المحلية السارية، على سبيل المثال، عماًل  -6

ت التي تساهم فيها الحكومة بحصة ماكفحة الرشوة، تضم بعض البلدان مسؤولين حكوميين يعملون لدى الشرك

  .والشركت التي تجري عمليات مصرفية

زوج األخت أو أي من أفراد األسرة(  /خاألخ، زوجة األ /ألسرة )أي الزوج/ الشريك، االبن/ االبنة، األب/ األم، األختأحد أفراد ا -7

 ي مما سبق.أك

هو فرد متعامل بطريقة مباشرة وبصفته الشخصية وليس من خالل جهة عمله )إن وجدت( مثل – المقاول الفردي

الجامعة أو المؤسسة أو الهيئة التي ال يكون فيها الفرد أو أحد أقربائه األقربين أو لكاهما بمثابة المالك المنتفع 

لذين يعملون من خالل منشأة اعتبارية الوحيد لتلك الجهة )كفرد أو كعائلة(. تشمل "الصفة الفردية" األفراد ا

مملوكة بصفة وثيقة ويكون فيها المقاول الفردي أو أحد أقربائه األقربين أو لكاهما بمثابة المالك الوحيد لتلك 

المنشأة ملكية منفعة )بصفة فردية أو كعائلة( كما أن الخدمات ال يتم تقديمها إال عن طريق ذلك الفرد )ذكرًا كن 

 أم أنثى(.

نهج )سابك( فيما يتعلق بالتبرعات الخيرية والرعاية، والشراكت وبرامج الموظفين المتطوعين.  - RAISE سياسة

 (E) ، واألثر المستدام(S) ، واالستراتيجية(I) واالبتاكر( A)، والجمهور (R) الذي يمثل السمعة -RAISEونستخدم معيار 

  احتياجات المجتمع، وتعمل على تعزيز قيمنا. وتلبي الختيار البرامج التي ترتقي بعالمة )سابك( التجارية،  -

مملوك بالاكمل، سواء  -سواء كن مدمج أو غير مدمج  -الشركة السعودية للصناعات األساسية وأي كيان  - )سابك( 

 ألساسية.بشلك مباشر أو غير مباشر للشركة السعودية للصناعات ا

مناسبة تستضيفها )سابك( للعمالء أو غيرهم من أصحاب المصلحة الخارجيين لعرض  - فعالية منعقدة برعاية )سابك(

 منتجات أو برامج أو خبرات )سابك(.

لتمثيل منتجات )سابك( أو بيعها أو توزيعها، تم تعيينه فرد أي أو يتم تعيينها أي شركة  – وكيل المبيعات أو الموزع

 في ذلك أي موظف أو ممثل آخر لهذا الوكيل أو الموزع. ابم

يكون بمثابة بائع أو بائع محتمل للسلع أو الخدمات إلى شركة )سابك(،  مقاولأو  متعاقدشركة أو فرد أو  - دالمورِّ 

 .المتعهدفي ذلك أي موظف أو ممثل آخر لهذه الشركة أو الفرد أو  ابم

 والمتعاقدينشخص أو كيان في القطاع الخاص ال ينتمي إلى )سابك(، مثل أفراد األسرة واألصدقاء  - الطرف الخارجي

  .مشروع مشتركوالموردين والزبائن وولكاء البيع والموزعين والمستشارين والشركء في  المقاولينو
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 (ب)ملحق ال

 رة لماكفحة الرشوة وخطالمؤشرات 

رة التالية لماكفحة الرشوة. قد ال يشلك ظهور وتم تحديد أي من مؤشرات الخط يجب استشارة الشؤون القانونية متى

 ستدعيت، ولكن دائًما ما وانين ماكفحة الرشوة المعمول بهاقنظمة وانتهاًك أل ةمنفردبصورة أي من هذه الحاالت 

 الشؤون القانونية.إدارة  مراجعة

 المؤشر الموضوع

بداًل من الدفع عن طريق تحرير الشياكت أو التحويل اإللكتروني إلى حساب مصرفي طلبات الدفع نقًدا  الوسيط الحكومي

 محلي محدد خاص بالوسيط الحكومي.

 .مدفوعات التسهيالت ة أوالمدفوعات التيسيريسداد بشأن  تلميحاتاقتراحات أو  الوسيط الحكومي

 .ذاته نطاق العمللتعيين أكثر من وسيط حكومي  الوسيط الحكومي

بالحصول على رسوم أو عموالت أو دفعات أخرى ضخمة أو ُمبالغ فيها  الوسطاء الحكوميينطلبات  الوسيط الحكومي

ذلك المبالغ المدفوعة مقدًما، وكذلك المدفوعات التي تخضع للزيادة  على غير المعتاد، بما في

المبالغ فيها " قياًسا ينبغي قياس "المدفوعات  في حال تحقيق النتائج المرجوة )أي رسوم النجاح(.

 ا إلى تقييم التلكفة النموذجية لنوع الخدمات المقدمة.جزئيًا استناًد 

عة عن أن الوسيط الحكومي يُ  الوسيط الحكومي عرف عنه العمل في أنشطة تجارية غير إذا كشفت المعلومات المجم 

 اخالقية.

 بالشفافية. ال تتسمطلبات بسداد نفقات غير موثقة حسب األصول أو  الوسيط الحكومي

 المطلوبة. اإلفصاحعمليات  حولمعلومات ناقصة أو غير دقيقة  الوسطاء الحكوميينتقديم  الوسيط الحكومي

 ماكفحة الرشوة وماكفحة الفساد.لنظام رفض الوسيط الحكومي تقديم شهادة االمتثال  الوسيط الحكومي

 -في حالة الشركت  -ماكفحة الرشوة وماكفحة الفساد، أو  قوانينأنظمة وجهل الوسيط الحكومي ب الوسيط الحكومي

 إلى برنامج االمتثال الفعال لماكفحة الرشوة. اافتقاره

 أو الدفع في بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه الوسيط الحكومي. األطراف الخارجيةطلبات الدفع إلى  الوسيط الحكومي

 أو الموظفين المؤهلين.مقومات العمل  افتقار الوسيط الحكومي إلى الوسيط الحكومي

 استعانة الوسيط الحكومي بشركت قليلة أو معدومة األصول. الوسيط الحكومي

فيما يتعلق بالمنتج أو المجال أو  "نجازاتإ إلى الخبرة أو إلى "سجل مفتقرًا الوسيط الحكومي يبدو  الوسيط الحكومي

 الصناعة.

الحكومي التوقيع على اتفاق التزام مكتوب أو على اتفاق يحتوي على أحاكم ماكفحة رفض الوسيط  الوسيط الحكومي

 الرشوة المشابهة لتلك الواردة في هذه اإلجراءات.

 بوسيط حكومي. توصية مسؤول حكومي أو جهة اتصال تجارية الوسيط الحكومي

أو االشتباه بذلك )على  المحلية أو السياسةك انتهاًك للقانون لتوافر سبب يدعو لالعتقاد بأن هنا الوسيط الحكومي

العملة أو الضرائب( في الترتيبات لنظام سبيل المثال، الحظر المفروض على العموالت أو انتهاكت 

 التي يقترحها الوسيط الحكومي.

 عدم تطابق الدفعات المدفوعة فعلًيا مع شروط العقد. الوسيط الحكومي

 للوفاء بمعايير )سابك( المطلوبة. طرف الخارجيالرقابة الداخلية للعدم كفاية  طرف الخارجيال
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 المؤشر الموضوع

 عدم التزام الطرف الخارجي باالمتثال للمعايير المنصوص عليها في ميثاق )سابك( ألخالقيات المهنة. الطرف الخارجي

األصول أو غيرها من إجراءات اإلخطار عدم التزام الطرف الخارجي بالسلطات المولكة إليه حسب  الطرف الخارجي

 واالعتماد.

عدم الفصل بين المسؤوليات الخاصة بالطلب والتفويض والتسجيل والرقابة ومراجعة الدفعات على  الطرف الخارجي

 يضمن دقة المراقبة. االنحو الصحيح بم

 مدققي حسابات خارجيين محليين. أو آراء عدم الحصول على إقرارات الطرف الخارجي

المسؤولون 

 الحكوميون

تشير سجالت شركة )سابك(، بما في ذلك قسائم مصاريف الموظفين والمبالغ المصروفة ببطاقات 

 فيما يتعلق بتقديم هدايا األعمال أو الضيافة للمسؤولين الحكوميين: يلي مماائتمان الشركة، إلى أي 

 توافقها. عدم توافر وثائق داعمة أو عدم -

 عدم الحصول على موافقة مسبقة حسب األصول. -

 عدم اتباع إجراءات حفظ الدفاتر. -

 أو المصروفات المشبوهة أو غير المشروعة.

المسؤولون 

 الحكوميون

 مطالبات المسؤول الحكومي بصرف بدل يومي لتغطية نفقاته.

المسؤولون 

 الحكوميون

المسؤول الحكومي شخصيًا، بداًل من الدفع للمورد مباشرة طلبات بسداد نفقات ضيافة األعمال إلى 

 لتغطية نفقات المسؤول المعتمدة.

المسؤولون 

 الحكوميون

 ثبوت الصرف المزدوج )على سبيل المثال، دفع المصروفات ودفع البدل اليومي(.

المسؤولون 

 الحكوميون

 عالقة لها بأعمال )سابك(. طلبات ضيافة األعمال ألفراد أسرة الموظف الحكومي أو لمسائل ال

التدقيق العام أو 

 المراجعة المالية

 إثبات حسابات محتملة غير مسجلة في الدفاتر أو عدة سجالت محاسبية.

التدقيق العام أو 

 المراجعة المالية

العام المتعلق بالنقد، أو الحسابات الدائنة أو  الموازنةإثبات عدم صرف تسويات حساب دفتر 

 عدم تتبع البيانات المصرفية إلى سجل الحسابات الدائنة كما ينبغي. المشتريات، بما في ذلك

التدقيق العام أو 

 المراجعة المالية

 اإلشارة إلى المدفوعات التيسيرية أو "اإلكراميات".

 مما يلي:تشير المراجعة إلى أي  الحسابات الدائنة 

 أخطاء في تسجيل خصوم الحسابات الدائنة أو مشترياتها. -

 عدم تحرير فواتير أو تلقي سندات. -

 المساعد؛ أو الموازنةالعام أو دفتر  الموازنةفي دفتر  الصحيحنشاط غير مسجل على النحو  -

 سجلة بتواريخها الصحيحة.ممدفوعات أو مشتريات غير  -

 إلى أخطاء في تسجيل مبالغ خصوم الحسابات الدائنة أو مشترياتها على النحو التالي:تشير األدلة  الحسابات الدائنة 

 الفواتير المزدوجة. -

 تكرار المدفوعات. -

 أخطاء في تسجيل مبالغ المدفوعات. -

 أخطاء في األسعار أو المعدالت أو الكميات. -

 عدم توافر مستندات داعمة أو انعدام توافقها.

 األدلة إلى نقص الرقابة على المدفوعات النقدية أو الشياكت المحررة.تشير  المدفوعات النقدية

 

 الدمج أو التوحيد الخاطئ تجاه المسؤولية النقدية والشياكت والتسويات المصرفية. المدفوعات النقدية
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 المؤشر الموضوع

المدفوعات 

 النقدية

 المحددة.إثبات المدفوعات النقدية دون حساب المصروفات النثرية 

المدفوعات 

 النقدية

 عدم توافر وثائق للمعامالت النقدية النثرية.

المدفوعات 

 النقدية

 الحركة المفرطة للمصروفات النثرية.

المدفوعات 

 النقدية

 إثبات استخدام المصروفات النثرية لنفقات ضخمة.

 

 


