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 المقدمة والنطاق -1

 (( ادناهأ)في الملحق  المستعملة في هذه السياسةتعريف المصطلحات  تم)

)سابك( ألخالقيات المهنة أن تكون جميع  ومكافحة الفساد الواردة بميثاق األطراف األخرىالتعامالت التجارية مع  اتنا بشأنسياس تقتضي

ات في ضاااامان تبادل هدايا المعامالت التجارية قائمة على ممارسااااات قانونية وأخالقية عادلةت ويتمثد ألد المكونات الهامة لهذه السااااياساااا

 أو التكار فرديت مشروعةلق ميزة تجارية غير وواجبات الضيافة الخاصة باألعمال بطريقة ال تخاألعمال 

 توفر هذه اإلجراءات الحد األدنى من المعايير التي يجب على جميع الموظفين مراعاتها عند التعامد مع القطاع الخاصت

ا طبيعي ا من النشاااط في السااالة التجارية على للموظفين، ومع ذلك، ومن أجد وضااع معيار أ ،يمكن أن تكون هدايا وضاايافة األعمال جزء 

ما لم تسااااامر اإلجراءات الواردة هنا بذلكت وإلى جانب الحظر المفرو  طراف األخرى قبول هدايا األعمال من األعلى الموظفين  يحظر

ستقبالها ضيافة األعمال وا سمر للموظفين بتقديم هدايا األعمال، وتقديم واجبات  شروط التالية: على تلقي هدايا األعمال، يُ )أ(  اذا توفرت ال

 ان تكون ذات صلة بأعمال قائمة او محتملة بين الطرفينت

 تبحسن نيةمقدمة أن تكون )ب( 

 تبموجب القوانين واألعراف المحلية امسموح بهأن يكون من ال)ج( 

 ت(ب)الملحق  الشروط الموضحة في مع هذه اإلجراءات بما في ذلك متوافقةأن تكون )هـ( 

 

يجب على الموظفين اإلبالغ  ، لذلكالرشااااااوة محظورة بموجب جميع القوانين في شااااااتى أنحاء العالم، وذذلك بموجب هذه اإلجراءات تَُعد

ا عن أي شااكوب بشااأن االمتثال لهذه اإلجراءات إلى مدير ت وذما مدير االمتثال المباشاارإدارة الموارد البشاارية أو الشااؤون القانونية أو  فور 

ع المسااائد المتعلقة باالمتثال، تحظر شاارذة )سااابك( بشااكد قاطع القيا  بأعمال انتقامية من أي نوع ضااد أي شااخ  يبل  هو الحال في جمي

 عن شكوب تتعلق باالمتثال أو يشارب في أي تحقيق يتعلق باالمتثالت

 هداياال -2

نيابة عنك، إال في لالة االساااتثناءات لة مثال  بقبول مثد هذه الهدايا مثد أفراد العائ لألطراف األخرىهدايا أو الساااماح الال يجوز قبول  2-1

 التالية:

التي تمثد إنجاز مرللة  صناديق الهداياالمشاريع مثد الدروع التذذارية أو  فين قبول الجوائز التقديرية خالليجوز للموظ 2-1-1

 ما من المشروعت

ألسباب ثقافية أو التي تم تسليمها بالفعد ولم يعد بالمقدور  المقبول رفض استالمهامن غير يعد التي هدايا ال استال يجوز  2-1-2

ع بالعدل بين عادتها لمقدمهاإ ذامد موظفي اإلدارة التي يعمد بها متلقي ، مثد المواد الغذائية القابلة للتلف، والتي يجب أن تُوزَّ

الهدايا،  يمساااااعدتك في إعداد خطاب لمانح يتساااانى لهالتى  بشااااكد مباشاااار الشااااؤون القانونيةإدارة يجب إخطار ذما ت الهدية

 ذلك بعين االعتبارمن أخذ  واهدايا، لتى يتمكنال  قبول وإبالغهم بسااياسااة )سااابك( بعد المقدمة منهموشااكرهم على هدية األعمال 

 في المستقبدت

غير مقبول ويجب  ا  أمر يعدفي مؤتمر مهني مثد التحدث  وذلك قبول مبال  مالية مقابد خدمات تُقدَ  عادة بدون مقابد 2-1-3

 رفضهت

يجوز للموظفين قبول عرو  أساااعار مخفضاااة أو مزايا مقدمة من طرف ثالك إذا ذان المشاااروع الذي تم بموجبه تقديم  2-1-4

اإلقليمية تلك العرو  مطرولا  بصااااافة عامة لجميع الموظفين بالموقع، وإذا ذانل هنالك موافقة مسااااابقة من اإلدارة المحلية أو 

 على ذلك المشروع، وإذا ذان المشروع المذذور مطابقا  لألنظمة واللوائر المحليةت

ذما هو موضااار  فعالية/مناسااابةبالعملة المحلية لكد متلق عن ذد  تقريبا   دوالر أمريكي 100 هو مبل  يعادلهدايا الالحد العالمي لمنر  2-2

 ت(ب) –الملحق في 

 :هءأو إهدا أو تعر  منحهما يلي  أو تهدي ال تمنر 3-2

 قساااااائم أو )على سااااابيد المثال، الشااااايكات اهأو ما يعادل( مبال  التكريم النقدية أو االذراميات)بما في ذلك  يةالنقدالمبال   2-2-1

 بطاقات الهدايا( أو القرو ت او الشراء

 الزمالءتالخدمات أو فرص العمد أو التدريب الداخلي، بما في ذلك ألفراد األسرة أو  2-2-2

يجب تقديم جميع  ، ليكمشاروعةغير  أو مميزات الحصاول على ميزة تقديم أو المسااهمات الخيرية أو الرعاية من أجد 2-2-3

الخاصااة بشاارذة )سااابك(ت  (RAISE) المسااؤولية االجتماعية المساااهمات الخيرية والرعاية فقو وفق ا لهذه اإلجراءات وسااياسااة

وتن  تلك السياسة على أن شرذة )سابك( لن تستخد  برامج المسؤولية االجتماعية للشرذات الخاصة بها، بما في ذلك ساعات 

صاااافقة تجارية، ولن تسااااتخد  برامج المسااااؤولية االجتماعية للشاااارذات أي العمد التطوعية المعتمدة، بغر  التأثير على نتائج 

 صفقة تجاريةت مسار أي محاولة التأثير علىب انطباع ايقة قد تعطي الخاصة بها بطر

 ضيافة ال -3

، ذما هو مناساااااابة/فعاليةبالعملة المحلية لكد متلق عن ذد  تقريبا   دوالر أمريكي 200 مبل  يعادلضاااااايافة هو الالحد العالمي لتقديم  3-1

 ت(ب)الملحق موضر في 

، ذما هو مناساااااابة/فعاليةبالعملة المحلية لكد متلق عن ذد  تقريبا   دوالر أمريكي 100 يعادل مبل ضاااااايافة هو الالحد العالمي لتلقي  3-2

 ت(ب)الملحق موضر في 

 اإلجراءات -4

 العمدت بأغرا ضيافة عندما يكون ذلك على نحو معقول وضروري وذا صلة مباشرة ال تقديمهدايا أو اليجوز فقو تقديم  4-1
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 علىعلى الموظف الذي يحمد الدرجة الوظيفية األينبغي ذثر من موظف في الفعالية، فإنه أوفي لال مشاااااارذة عند تقديم الضااااايافة،  4-2

 تبعد انتهاء الفعالية المطالبة بهايتولى و الضيافةنفقات  دفعيتولى وأن على تقديم الضيافة موافقة الطلب تقديم 

 وليس باسم الفردت، أو أي من شرذاتها التابعة،  (سابك)باسم شرذة   اتضيافالهدايا والجميع  تقديمينبغي  4-3

أو  تقديمهدية  أو  منر، الموافقة على المسؤول (L2) المستوى الثاني ومدير لكبير المستشارين اإلقليميين، يجوز مقد  بناء  على طلب 4-4

 ت(ب)الملحق الحدود النقدية المبينة في  قيمتها تلقي ضيافة تتجاوز

، ذبير المستشارين اإلقليميينموافقة  تحصد علىأي هدية أو ضيافة لمسؤول لكومي خارج نطاق هذه اإلجراءات ويجب أن  تندرج 4-5

من  االطالع عليهايمكن التي و يينالحكوم نمسااؤوليالعلى التعامالت مع  (سااابك)ق المبادئ التوجيهية لمكافحة الرشااوة في يتطب ليك يتم

 تهناهذا الرابو 

 تةتام شفافيةب اتضيافالهدايا والجميع  أن يتم تقديم أو استال يجب  4-6

 بدقةت اتضيافالهدايا والمدفوعات  ينبغي تسجيد جميع 4-6-1

قولة )على ساابيد المثال، ال ضااروري ا ألغرا  تجارية معذلك ضاايافة ما لم يكن لخدمات ذبديد لهدية أو  تقديم يينبغال  4-6-2

  زيارة مكة المكرمة للعمرة أو الحج(ت بترتيبالعمالء  تساعد

 تاتضيافالهدايا أو ال لتقديمال تستخد  األموال الشخصية  4-6-3

ا من العرف المقبول على المستوى المحليتذلك ، لتى لو ذان الجنسية للبالغين تقديم خدمات الترفيهبتاتا  يحظر  4-7  جزء 

 أو قبول أي شيء محظور بموجب هذه اإلجراءات نيابة عنكت لمنر بطرف خارجيال تستعن  4-8

 اإلجراءاتتهذه ب االلتزا  ميثاق )سابك( ألخالقيات المهنة )سابك( والشرذات التابعة لها التي اعتمدتيجب على  4-9

 (سابك)برعاية المنعقدة الفعاليات  -5

 ت(ب)الملحقضمن الحدود المنصوص عليها في  (سابك)برعاية  المنعقدة جميع نفقات الفعاليات تندرجيجب أن  5-1

على سبيد المثال، توفير السفر واإلقامة والطعا  ذجزء  - الشرذة أعمالهو خدمة ضيافة ال تقديم الغر  األساسي من يتمثديجب أن  5-2

 هدف إلى تعريف العمالء بمنتجاتنا أو خدماتناتتي ت، ال(سابك)برعاية شرذة  المنعقدة من الفعالية

ا بجدول أعمال مفصد يوضر أن أغلبية الوقل  5-3  المسائد التجاريةتفي مبالثة  ستقضىيجب أن يكون الغر  التجاري مدعوم 

 التجاريت  لبحك التعاون ، مناسبة انعقاد الفعالية ، بما في ذلك مكان(سابك)برعاية شرذة  المنعقدةيجب أن تكون ترتيبات الفعاليات  5-4

لمقد  الساافر مباشاارة بدال  من  (سااابك)، يجب أن تدفع ه الفعاليةالساافر ذجزء من هذتحمد تكاليف  (سااابك)إذا عرضاال  5-4-1

للسدادت يرجى مراجعة  (سابك)إيصاالت السفر األصلية وتقديمها إلى  إبرازلك ممكن ا، يجب على الضيف الضيف، وإذا لم يكن ذ

 ، ليك أن بعض المناطق قد ال تسمر بترتيبات السفر واإلقامة ودفع تكاليفهات(ب)الملحق 

ا بالدرجة االقتصااادية 5-4-2 خطية مساابقة من مدير المسااتوى  موافقةموجب ودرجة رجال األعمال ب المميزة يُساامر بالساافر جو 

 تيناإلقليمي ينمستشارذبير الو (L2) الثاني

فئة الخمس نجو  الخيار الوليد في بعض المناطق الجغرافية،  إذا ذانل فنادق، والتكلفة ال ينبغي أن يكون السااااااكن باه  5-4-3

 تيناإلقليمي ينمستشارذبير الو المسؤول (L2) ل على موافقة ذتابية مسبقة من مدير المستوى الثانيوحصاليجب ف

على سبيد المثال، ألد أفراد األسرة  - (سابك)برعاية المنعقدة مقابد سفر المرافقين لحضور الفعاليات  (سابك)لن تدفع  5-4-4

 الذي ال يرتبو لضوره بالغر  التجاري للرللةت

أو المدينة  مثد زيارة مكة المكرمة بالفعالية/المناساااااابة مرتبطةأو تدفع تكاليف أي رلالت إضااااااافية  (سااااااابك)ال ترتب  5-4-5

 أو الغوص في البحر األلمرت المنورة

 بمثابة أطراف أخرى خارجية ألغرا  هذه اإلجراءاتت )سابك( في المشاريع المشترذة يعتبر شرذاء 5-5

 ولياتناؤمس -6

 أو تلقي ضيافة: تقديمهدية  أو  تقديم أو قبولالعوامد التالية عند مراعاة  ذد موظف علىيجب  6-1

 ضيافة أن تسبب ميزة غير الئقة؟اللهدية أو ا لهذه هد يمكن 6-1-1

 ؟المطبقة في القطاعمعايير ال؟ هد تتجاوز (ب)–ضيافة تتجاوز الحدود الواردة في الملحق الهدية أو لهد القيمة النقدية ل 6-1-2

الجهة التي يتبع لها متلقي الهدية أو الضاااااايافة قبول مثد تلك الهدية أو تجيز سااااااياسااااااات الشاااااارذة أو هد ، المعلو بقدر  6-1-3

 ؟الضيافة

ضاايافة في عناوين األخبار؟ إذا ذانل اإلجابة على أو تقديم الهدية أو قبول ال منر خبر في لالة ظهور تشااعر بالقلقسااهد  6-1-4

 ضيافةتالأو تقبد  تقد هدية أو ال تمنرأي مما سبق ذذره "نعم"، ال 

للطرف الئقة لك أو الضااايافة غير الهدية أو السااابب الرشاااوة أو تت، ليك قد المشاااروعة والرشاااوةأو الضااايافة هدية التعلم الفرق بين  6-2 

 :بما يلي الخارجي

 مصلحة الشرذةت همالإوتجاهد واجب العمد  6-2-1

 تمشروعةالغير ضيافة الهدية أو الالرشوة أو لوال  يمكن إبرامها لمصفقة  عقد 6-2-2

  تمشروعةالغير ضيافة الهدية أو الالرشوة أو  تُمنر لوال تكن تعاقدية أفضد من التي لمشروط  منر 6-2-3

 

 أسئلة وأجوبة -7

 ت يزور ألد الموردين مكتبنا ويقد  لك هدية صغيرةت هد تقبد ذلك؟س

 من االستثناءات المحدودة المنصوص عليها في اإلجراءاتت ةللموظفين قبول أي هدايا ، إال في ظد والدال يجوز  -ج

 السلة؟ قبول، فهد يمكنك  الفواذهيسلم ألد الموردين سلة من  -س

http://intranet.sabic.com/sites/Legal%20Affairs/PolicyCenter/DocumentCenter/Anti-Bribery%20Guidelines%20(Arabic).pdf
http://intranet.sabic.com/sites/Legal%20Affairs/PolicyCenter/DocumentCenter/Anti-Bribery%20Guidelines%20(Arabic).pdf
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ت العاملين باإلدارةبالتسااااوي بين  الفاذهةوزع تُتاح أو تبالفعد، ينبغي أن  اساااتالمهاإذا تم ولكن الهدايات على تذذر قاعدة عد  الحصاااول  -ج

بسياستنا بعد   رهيذمع تذ للمورد، شكرخطاب ك على إعداد تساعدتى يتسنى لها مل وذلك الشؤون القانونيةإدارة هدية إلى الهذه أبل  عن 

 هداياتالقبول 

 فعد ذلك؟ يجوز لهت هد (سابك)تشجيع جميع مورديه على التبرع لمؤسسة خيرية تدعمها ب (سابك)في  يرغب مدير مشتريات -س

سااتعامد أولئك الذين  (سااابك) أنبتصااور أو انطباع خلق فضااي إلى على تقديم مساااهمات خيرية يمكن أن ي األخرىاألطراف تشااجيع  -ج

 يقدمون هذه المساهمات بشكد أفضدت

عميد يزورنا في المملكة العربية السااعودية يرغب في زيارة مكة المكرمة / المدينة المنورة ويطلب منك المساااعدة في تنظيم الرللة،  -س

 يمكنك المساعدة؟فهد 

 غر  العميد شخصي ليك إنإذا ذانل مرتبطة بغر  تجاريت  طراف االخرىيجب عليك فقو تقديم مساعدة السفر إلى األال، بد  -ج

 تفي هذه الحالة

ثناء المفاوضاااااات طلب المورد من في أو  لد الموردين إلبرا  اتفاقية توريد مع )ساااااابك(أمفاوضاااااات مع  فريق المشاااااتريات يجري -س

 ؟ هد ستذهب معه؟لد المطاعمأالحضور التوقف والذهاب لتناول وجبة الغداء في 

 أن يدفع عنيمكن لفريق المشاااتريات و توجباتهمال بأس أن تذهب إلى المطعم مع المورد، ولكن يجب أن يدفع فريق المشاااتريات مقابد  -ج

 ت(ب)الملحق في  االمنصوص عليه للحدود وذلك وفقا  لمورد، ا

 انتهاب لهذه اإلجراءات؟ شكوب بوقوع يَّ ذان لد: ماذا لو س

ن المسااؤولية عن االمتثال لهذه اإلجراءات وااللتزا  باإلبالغ عن االنتهاذات المشااتبه بها إلى مدير الموارد البشاارية أو ويتولى الموظف -ج

يثير أو يساااعد في معالجة مخاوف ضااد أي شااخ  من االنتقا   بشاادة أي نوع (سااابك)ت تحظر مدير االمتثال المباشاار أو الشااؤون القانونية

 أو االمتثالت تتعلق بالنزاهة
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 (أ)الملحق 

 التعريفات

على  مشاااروعللتأثير بشاااكد غير  بها أو تطلب يصااارحتعر  أو يتم الوعد بها أو تدفع أو المال أو عناصااار أخرى ذات قيمة  - الرشووووة

الهدايا الفاخرة أو الضاااااايافة المفرطة والمجوهرات وفرص العمد والتدريب الداخلي والخدمات ، على ساااااابيد المثال ال الحصاااااار متلقيها

 المجانيةت

هدايا المشاااروعة )مع مراعاة لدود النقدية اللمصاااالر األعمالت تشااامد األمثلة على  الجيدمعينة تُمنر ذجزء من التعزيز  عناصااار -هدايا ال

تجدر (، ولكنها ال تقتصااااار على: ساااااالل الفاذهة والزهور والمواد الترويجية مثد األقال  واألذواب أو القمصاااااانت (ب)الملحق المبينة في 

لممثد أعمال الطرف  مرافق وجودفي لال عد   غير مقبولة تعتبر هدايارياضااااية الفعاليات الأو السااااينما عرو  تذاذر اإلشااااارة إلى أن 

 تالخارجي

وتشمد  لمصالر األعمال جيدلضيافة التعزيز الللمقدمة عندما يكون الغر  الرئيس السكن والسفر والترفيه اخدمات الوجبات و -ضيافة ال

الوجبات وقل اجتماعات العمد والمناساااابات االجتماعية واألنشااااطة أو تقديم ضاااايافة المشااااروعة، ولكن ال تقتصاااار على: الاألمثلة على 

الفعاليات أو السااينما عرو  تذاذر  تجدر اإلشااارة إلى أن توغرف الفنادق العادية اتارالسااي اتوتذاذر الساافر وخدم الرياضااية الفعاليات

 تفيها مرافق لممثد أعمال الطرف الخارجي دال يوجعندما مشروعة الغير ضيافة التندرج ضمن رياضية ال

ليك سيتم التبرع بجزء من  ةعام لفعاليةأي رعاية مثد خيرية،  لمؤسسةأي شيء ذو قيمة )نقدية أو غير ذلك( ُمقد   - المساهمة الخيرية

 أو برنامج مماثد أو اإلنفاقت ةمجتمعي تنميةالعائدات لمؤسسة خيرية، أو أي 

، بما في ذلك أي (ساااابكالتي تقدمها )أو الفرد الذي يكون بمثابة المشاااتري أو المشاااتري المحتمد للمنتجات أو الخدمات  الشااارذة - العميل

 أو وذيد لهذه الشرذة أو الفردت موظف أو ممثد آخر

 ت(سابك)فرد يعمد لدى شرذة  - الموظف

ا بأن  (سابك)شرذة تقد  لموظف  -المانح  الشرذةت موظفيألد هو الشرذة وليس  المانرهدية أو ضيافة ، علم 

 والد على األقدت يتبعه أو يعمد تحل رئاسته موظفأي موظف  - المدير

 (سابك)األعمال في وضيافات  هداياقبول إجراءات  – اإلجراءات

 ينالتبرعات الخيرية والرعاية، والشااراذات وبرامج الموظفب فيما يتعلقنهج )سااابك(  -بشااأن المسااؤولية االجتماعية (RAISE)سووياسووة  

الختيار البرامج  - واألثر المساااتدا االبتكار واالساااتراتيجية جمهور والو السااامعةالذي يمثد  (RAISE) معيار ونحن نساااتخد  تينالمتطوع

 عزيز قيمنات عمد على تالتياجات المجتمع، وت وتعالجعالمة )سابك( التجارية، بالتي ترتقي 

 تهنامن خالل هذا الرابو الخاصة بشرذة )سابك(  (RAISE)يمكن االطالع على سياسة 

 تالفرد الذي يتلقى شيئا   - المتلقي

اشر أو غير مباشر للشرذة مملوب بالكامد، سواء بشكد مبقانوني ذيان  شرذة أو الشرذة السعودية للصناعات األساسية وأي - (سابك)

 السعودية للصناعات األساسيةت

لعر  منتجات أو برامج  ينالخارجي أصحاب المصلحةللعمالء أو غيرهم من  (سابك)مناسبة تستضيفها  - (سابك)برعاية منعقدة فعالية 

 ت(سابك)أو خبرات 

 ت( وعالمتها التجاريةسابك)أو نشاط أو منظمة في مقابد استخدا  اسم  فعاليةلدعم  دفع أموال – الرعاية

، بما في ذلك أي موظف أو ممثد (سااابك)شاارذة إلى أو بائع محتمد للساالع أو الخدمات شاارذة أو فرد أو مقاول يكون بمثابة بائع  - المورد

 آخر لهذه الشرذة أو الفرد أو المقاولت

، مثد أفراد األسرة واألصدقاء والمقاولين والموردين والزبائن (سابك)شخ  أو ذيان في القطاع الخاص ال ينتمي إلى  - الطرف الخارجي

 توشرذاء )سابك( في المشاريع المشترذةووذالء البيع أو الموزعين والمستشارين 

http://intranet.sabic.com/English-US/aboutsabic/corporateUnits/CorpComm/Sustainability/Pages/CSR_Policy.aspx
http://intranet.sabic.com/English-US/aboutsabic/corporateUnits/CorpComm/Sustainability/Pages/CSR_Policy.aspx


إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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أالعمال اتقبول هدايا وضيافحدود املوافقة على  :(ب)امللحق 

  ملا يلي  –ب امللحق –يخضع هذا امللحق: 

o الجراءات. فيتم العمل بما ورد في  والجراءات،  –ب –)"الجراءات"(، وفي حالة التعارض بين هذا امللحق  األعمال اتإجراءات قبول هدايا وضياف 

  درج
ُ
 عملة أخرى.ب ا يعادلهاة السائدة، ولكن قد يتم تحويلها إلى ميقليملجميع املبالغ بالعملة ات

 إ

أو تيق  ضتتتتتيافة أعمال تيجاوز ا حدود ال قدية املبي ة في  تقديماملوافقة على إعطاء هدية  أو  ستتتتت ولامل  (L2) ، يجوز لكبير املستتتتتن تتتتتايين امقييمييس وىدير املستتتتتيو  ال ا  في حاالت استتتتتية ا ية

  ىن امجراءات. 4-4نظر القسم أ.  –(ب) –امللحق 



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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أال رق الوسط وأفريقيا - هداياتقديم أو قبول ال

 املوافقة تيق  الهدايا املوافقة  تقديم الهدايا

إ لتتتت تتتتتتل دوالر أمتتتتريتتتت تتتت  100 حتتتتبتتتت  متتتتبتتتتلتتتتغ  
لتتتت تتتتتتل  متتتتتتتتتلتتتتق 

الية/مناسبة إفع 

 ال ينطبق غير مسموح ال يتطلب موافقة مسبقة

 ال ينطبق غير مسموح غير مسموحإمناسبةدوالر ل ل متلق عن كل  100أكثر من 

إأتقديم   
يتطلب تقديم أكثر من هدية في الستتتتتنة لنتل املتلق   واحد خالل سنة واحدة كثر من هدية ملتلق 

إ(L3) ومدير املستوى الثالثموافقة مدير املوظف 

 ال ينطبق غير مسموح

 

  



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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 ال رق الوسط وأفريقيا -ضيافة تقديم أو قبول ال

 املوافقة الضيافة قبولأ  املوافقة  تقديم الضيافة

عن كل  متلقل ل  دوالر أمري   200 حب  مبلغ

إمناسبة

من  متلقل تتتتتتل  دوالر أمري   100 حب  مبلغ ال يتطلب موافقة مسبقة

 نتل املانح.

 ال يتطلب موافقة مسبقة

عن كتتتل  متلقل تتتل  دوالر أمري   200أكثر من 

إفعالية/مناسبة

من نتل  متلقل ل  دوالر أمري   100أكثر من  غير مسموح

إاملانح.

 غير مسموح

ال يزيتتتتتد عن  املتتتتتتاح:الحتتتتتد اليراكسن الستتتتتتتتتتتتنو  

مرات في الستتتتتتتتتتتتنتتتتتتة لنتل املتلق  دون  ثالثتتتتتتة

 موافقة

خالل  اتضتتتتتتتتتتتتيافثالثة أكثر من يتطلب تقديم 

لنتل املتلق  موافقتتتتتتة متتتتتتدير  ةواحتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتنتتتتتتة

 املوظف

ال يزيتتتتتد عن  املتتتتتتاح:  إالحتتتتتد اليراكسن الستتتتتتتتتتتتنوإ

 املانحنتل من واحدة ستتتتتنة  خاللمرات  ثالث

 دون موافقة

الستتتنة  في اتضتتتياف ثالثن يتطلب تلق  أكثر م

 من نتل املانح موافقة مدير املوظف

 مبلغ حب التعاليات املنعقدة برعاية )ستتتتتاب ( 

عتتتتتن كتتتتتتل  متتتتتتتتتتتلتتتتتقلتتتتت تتتتتتل  دوالر أمتتتتتريتتتتت تتتتت  2000

الية  50،000 اهأقصتتتتتإجمالي بحد  مناستتتتتبة/فع 

إه املناسبة/التعاليةلهذ دوالر أمري  

 (L2) املستتتتتتتتتتتتتوى الثتتتتتا   املوظف ومتتتتتديرمتتتتتدير 

وكبير املستتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتارين  املستتتتتتتتتتتتلول عن التعتتاليتتة

إالقليميين.

إ

ن تتويض يللمتتتتديرين العموميمالحظتتتتة: ي و  

مديريهم املعنيين للحصتتتتول على مبالغ ضتتتتيافة 

ل ل متلق عن  دوالر أمري   1000 بحد اقصتت  

البن ال ت تتتتمل  للمناستتتتبات، وذل  مناستتتتبةكل 

إالستر.

 الينطبق الينطبق

بمبلغ تعتتتاليتتتات املنعقتتتدة برعتتتايتتتة )ستتتتتتتتتتتتتتابتتت ( ال

عن كتتل  متلقل تتل  دوالر أمري   2000 يت تتاو إ

اليتتتتة/منتتتتاستتتتتتتتتتتتبتتتتة دوالر  50،000أو أكثر من  فعتتتت 

 املناسبة/التعالية هلهذ أمري  

  (L1) األولإاملستتتتتتتتتتتتتوى  املوظف ومتتتتتتديرمتتتتتتدير 

وكبير املستتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتارين  املستتتتتتتتتتتتلول عن التعتتاليتتة

إالقليميين

 

 الينطبق الينطبق

إ 



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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أآسيا واملحيط الهادئ- هداياتقديم أو قبول ال

 

 املوافقة تيق  الهدايا املوافقة  تقديم الهدايا

دوالر لتتت تتتتتتل متتتتتتتلتتتق عتتتن كتتتتتتل  100 حتتتبتتت  متتتبتتتلتتتغ

إمناسبة/فعالية

 الينطبق غير مسموحإال يتطلب موافقة مسبقة

 الينطبق غير مسموح غير مسموح مناسبةدوالر ل ل متلق عن كل  100أكثر من 

إأتقديم   
واحد خالل ستتتتتتتتتتتتنة  كثر من هدية ملتلق 

 واحدة

لنتل  واحدة ستتتتتتتتتتتتنةخالل يتطلب تقديم ما يزيد عن هدية واحدة 

إاملتلق  موافقة مدير املوظف

 الينطبق غير مسموح

 

 

 

 

  



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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 آسيا واملحيط الهادئ -ضيافة تقديم أو قبول ال

 املوافقة الضيافةقبول  املوافقة تقديم الضيافة

دوالر أمري   ل تتتتتل متلق عن  200 حب  مبلغ

 مناسبةكل 

دوالر أمري   ل تل متلق من نتل  حب  مبلغ100 ال يتطلب موافقة مسبقة

 املانح.

 ال يتطلب موافقة مسبقة

عن كل  دوالر أمري   ل ل متلق 200أكثر من 

 مناسبة

دوالر أمري   ل تتتل متلق من نتل  100أكثر من  غير مسموح

 املانح.

 غير مسموح

ال يزيتتتد عن  املتتتتاح: الحتتتد اليراكسن الستتتتتتتتتتتتنو إ

ثالث مرات في الستتتتتتتتتتتتنتتتتتتة لنتل املتلق  دون 

 موافقة

خالل  اتضتتتتتتتتتتتتياف ثالثةيتطلب تقديم أكثر من 

لنتل املتلق  موافقتتتتتتة متتتتتتدير  ةواحتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتنتتتتتتة

إاملوظف

 ثالثال يزيد عن  املتاح: الحد اليراكسن الستتتتتتنو إ

من نتل املتتانح دون واحتتدة ستتتتتتتتتتتتنتتة  خاللمرات 

إموافقة.

 خالل اتضتتتتتتتتتتتتيتتتتافتتتت ثالثيتطلتتتتب تلق  أكثر من 

من نتل املتتتتانح موافقتتتتة متتتتدير  واحتتتتدة ستتتتتتتتتتتتنتتتتة

 املوظف

حب  التعتتتاليتتتات املنعقتتتدة برعتتتايتتتة )ستتتتتتتتتتتتتتابتتت ( 

دوالر أمري   ل تتتتل متلق عن كتتتتل  2000 مبلغ

الية  50،000 اهأقص إجمالي بحد مناسبة/فع 

 ه املناسبة/التعاليةدوالر أمري   لهذ

 (L2) املستتتتتتتتتتتتتوى الثتتتتتتا   املوظف ومتتتتتتديرمتتتتتتدير 

وكبير املستتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتارين  التعتتاليتتةاملستتتتتتتتتتتتلول عن 

إالقليميين.

ين تتويض ي: ي و  للمتتتتديرين العموممالحظتتتتة

مديريهم املعنيين للحصتتتتول على مبالغ ضتتتتيافة 

دوالر أمري   ل ل متلق عن  1000 قصتتت  أبحد 

البن  للمناسبات/التعاليات، وذل  مناسبةكل 

إال ت مل الستر.

 الينطبق الينطبق



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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بمبلغ تعتتاليتتات املنعقتتدة برعتتايتتة )ستتتتتتتتتتتتتابتت ( ال

دوالر أمري   ل ل متلق عن كل  2000 يت او إ

دوالر  50،000أو أكثر من  منتتتاستتتتتتتتتتتتبتتتة/فعتتتاليتتتة

إ. املناسبة/التعالية هلهذ أمري  

 (L1) األولإاملستتتتتتتتتتتتتتتتوى  املتتوظتتف ومتتتتتتديتترمتتتتتتديتتر 

وكبير املستتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتارين  املستتتتتتتتتتتتلول عن التعتتاليتتة

إالقليميين.

 

 الينطبق الينطبق



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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 الىريكياس - هداياتقديم أو قبول ال

 املوافقة تلق  الهدايا املوافقة  تقديم الهدايا

 الينطبق غير مسموح ال يتطلب موافقة مسبقةإمناسبة/فعاليةدوالر ل ل متلق عن كل  100 حب  مبلغ

دوالر أمتتتتتتريتتتتتت تتتتتت  لتتتتتت تتتتتتل متتتتتتتتتتتتتلتتتتتتق عتتتتتتن كتتتتتتل  100أكتتتتتتثتتتتتتر متتتتتتن 

إمناسبة/فعالية

 الينطبق غير مسموح غير مسموح

خالل  يتطلب تقديم ما يزيد عن هدية واحدة إكثر من هدية ملتلق واحد خالل سنة واحدةأتقديم 

لتنتتتل املتتتلتقت  متوافتقتتتتتتة متتتتتتدير  ستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة واحتتتتتتدة

 املوظف

 الينطبقإغير مسموح

 

إ 



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 

 

 

  

 

 
 (ب)امللحق  -ل في )سابك(اعمإجراءات قبول هدايا وضيافات الأ

 
8 

أالىريكياس - ضيافةتقديم أو قبول ال

 املوافقة تيق  واجب الضيافة املوافقة  تقديم واجب الضيافة

عن كل  متلقدوالر أمري   ل ل  200 حب  مبلغ

الية/مناسبة  فع 

إ 100 حب  مبلغإال يتطلب موافقة مسبقة  
من  دوالر أمري   ل تتتتتتل متلق 

إنتل املانح

 ال يتطلب موافقة مسبقة

دوالر أمري   ل تتتل متلق عن كتتتل  200أكثر من 

إمناسبة

دوالر أمتتريتت تت  لتت تتتتتتل متتتتتلتتق متن  100أكتتثتتر متتن  غير مسموح

 نتل املانح.

 مسموحغير 

ال يزيتتتتتد عن  املتتتتتتاح:الحتتتتتد اليراكسن الستتتتتتتتتتتتنو  

ثتتالث متترات فتتي الستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة لتتنتتتتتل املتتتتتلتتقتت  دون 

 موافقة

خالل  اتضتتتتتتتتتتتتيتتتافتتت ثالثيتطلتتتب تقتتتديم أكثر من 

لتنتتتل املتتتلتقت  متوافتقتتتتتتة متتتتتتديتر  ستتتتتتتتتتتتتنتتتتتتة واحتتتتتتدة

إاملوظف

ال يزيتتتد عن  املتتتتاح: الحتتتد اليراكسن الستتتتتتتتتتتتنو إ

من نتل املانح واحدة سنة خالل مرات  ثالث

 موافقةدون 

 واجبتتتات ضتتتتتتتتتتتتيتتتافتتتة ثالثيتطلتتتب تلق  أكثر من 

من نتل املتتتانح موافقتتتة واحتتتدة ستتتتتتتتتتتتنتتتة خالل 

 مدير املوظف

 حب  مبلغالتعاليات املنعقدة برعاية )ستتتتتتتاب ( 

عتتتتتن كتتتتتتل  متتتتتتتتتتتلتتتتتقدوالر أمتتتتتريتتتتت تتتتت  لتتتتت تتتتتتل  2000

 50،000 اهأقصتتتتتت إجمالي بحد فعالية/مناستتتتتتبة

 ه التعالية/املناسبةدوالر أمري   لهذ

 (L2) املستتتتتتتتتتتتتتتوى التثتتتتتتا ت  ومتتتتتتديتراملتوظتف متتتتتتديتر 

وكبير املستتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتارين  املستتتتتتتتتتتتلول عن التعتتتتتاليتتتتتة

 القليميين

إالينطبق الينطبق

بمبلغ ة )ستتتتتتتتتتتتتتابتتت ( التعتتتاليتتتات املنعقتتتدة برعتتتايتتت

عن كتتل  دوالر أمري   ل تتل متلق 2000 يت تتاو إ

دوالر  50،000أو أكثر من  فعتتتتتاليتتتتتة/منتتتتتاستتتتتتتتتتتتبتتتتتة

الية/املناسبةلهذ أمري   إه التع 

 (L1) األولإاملستتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى  املتتتوظتتتف ومتتتتتتديتتترمتتتتتتديتتتر 

وكبير املستتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتارين  املستتتتتتتتتتتتلول عن التعتتتتتاليتتتتتة

إالقليميين

 

 الينطبق الينطبق

 

 

 

 

 

  



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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 باوإأورإ - هداياتقديم أو قبول ال

 املوافقة تيق  الهدايا املوافقة تقديم الهدايا

يتتتورو لتتت تتتتتتل متتتتتتتلتتتق عتتتن كتتتتتتل  100 حتتتبتتت  متتتبتتتلتتتغ

 فعالية/مناسبة

 الينطبق غير مسموح ال يتطلب موافقة مسبقة

يتتتتتورو لتتتتت تتتتتتل متتتتتتتتتتتلتتتتتق عتتتتتن كتتتتتتل  100أكتتتتتثتتتتتر متتتتتن 

 فعالية/مناسبة

 الينطبق غير مسموحإغير مسموح

تقديم اكثر من هدية ملتلق واحد خالل ستتتتتتتتتتتتنة 

إواحدة

خالل يتطلب تقديم ما يزيد عن هدية واحدة 

لنتل املتلق  موافقتتتتتتة متتتتتتدير  ستتتتتتتتتتتتنتتتتتتة واحتتتتتتدة

 املوظف

 الينطبق غير مسموح

 

إ 



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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إباوإأورإ- ضيافةتقديم أو قبول ال

 املوافقة الضيافة قبولإ املوافقة تقديم الضيافة

يتتتورو لتتت تتتتتتل متتتتتتتلتتتق عتتتن كتتتتتتل  200 حتتتبتتت  متتتبتتتلتتتغ

إفعالية/مناسبة

إال يتطلب موافقة مسبقة

نتقات وإ بدفع تذاكر الطيرانمالحظة: ال ُيسمح 

إالقامة

إال يتطلب موافقة مسبقةإانحيورو ل ل متلق من نتل امل 100 حب  مبلغ

 

عتتتتتن كتتتتتتل  متتتتتتتتتتتلتتتتتقيتتتتتورو لتتتتت تتتتتتل  200أكتتتتتثتتتتتر متتتتتن 

الية/مناسبة  فع 

من نتل  متلقل تتتتتل  يوروإ 100متتتتتا يزيتتتتتد عن  غير مسموح

إاملانح

 غير مسموح

ال يزيتتتتتد عن  املتتتتتتاح: الحتتتتتد اليراكسن الستتتتتتتتتتتتنو إ

لنتل املتلق  خالل ستتتتتتتتتتتتنة واحدة مرات  ثالثة

إدون موافقة

خالل  اتضتتتتتتتتتتتتيتافت ثالثيتطلتب تقتديم أكثر من 

لنتل املتلق  موافقتتتتتتة متتتتتتدير ستتتتتتتتتتتتنتتتتتتة واحتتتتتتدة 

 املوظف

ال يزيتتتتتد عن  املتتتتتتاح: الحتتتتتد اليراكسن الستتتتتتتتتتتتنو إ

انح املمن نتل  خالل ستتتتتنة واحدةمرات  ثالث

إدون موافقة

خالل في  ثالث ضتتتتتتتتتتتيافات أكثر من يتطلب تلق 

من نتل املتتتتانح موافقتتتتة متتتتدير  ستتتتتتتتتتتتنتتتتة واحتتتتدة

 املوظف

 حب تصل التعاليات املنعقدة برعاية )ساب ( 

الية/مناستتتتتتتبةعن كل  متلقيورو ل ل  200 ، فع 

يتتتتتتتتتورو  40000 بتتتتتتتتتحتتتتتتتتتد اجتتتتتتتتتمتتتتتتتتتالتتتتتتتتتي اقصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهوإ

الية/لل إناسبةاملتع 

( L3) لتتتتثاملستتتتتتتتتتتتتوى الثتتتتا املوظف ومتتتتديرمتتتتدير 

وكبير املستتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتارين  املستتتتتتتتتتتتلول عن التعتتاليتتة

إالقليميين.

نتقات وإ بدفع تذاكر الطيرانال ُيسمح : مالحظة

إالقامة

 الينطبق الينطبق

بمبلغ برعتتتايتتتة )ستتتتتتتتتتتتتتابتتت (  ةاملنعقتتتد اتالتعتتتاليتتت

عن  متلقيورو ل تتل  1500إلى  201ييراوح بين 

اليتتة/منتتاستتتتتتتتتتتتبتتةكتتل   ، وبحتتد اجمتتالي اقصتتتتتتتتتتتتتاهفعتت 

الية/يورو لل 40000 إناسبةاملتع 

 (L2)   املستتتتتتتتتتتتتوى الثتتتتتا املوظف ومتتتتتديرمتتتتتدير 

وكبير املستتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتارين  املستتتتتتتتتتتتلول عن التعتتاليتتة

إالقليميين.

نتقات وإ بدفع تذاكر الطيرانال ُيسمح : مالحظة

إ القامة

 الينطبقإالينطبق

بمبلغ التعتتتاليتتتات املنعقتتتدة برعتتتايتتتة )ستتتتتتتتتتتتتتابتتت ( 

عتتتتن كتتتتتتل  متتتتتتتتتلتتتتقيتتتتورو لتتتت تتتتتتل  1،500 يتتتتتتتتت تتتتتتاو إ

 (L1) املستتتتتتتتتتتتتوى األولإ املوظف ومتتتتتتديرمتتتتتتدير 

وكبير املستتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتارين  املستتتتتتتتتتتتلول عن التعتتاليتتة

إالقليميين.

 الينطبق الينطبق



إ.ات األعمالجراءات قبول هدايا وضيافلإ تخضع حدود املوافقة 
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 املوافقة الضيافة قبولإ املوافقة تقديم الضيافة

الية/مناستتتتتتتتتتتتبة يورو  40000أو ما يزيد عن  ،فع 

الية/لل إناسبةاملتع 

نتقات وإ بدفع تذاكر الطيرانال ُيسمح : مالحظة

 القامة
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