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 محدودةالمسؤولية العامة ذات ال VESUVIUSشركة 

 سياسة مكافحة الرشوة والفساد

 السلوك المهني لمنع الرشوة والفساد
 

 (ABCمكافحة الرشوة والفساد ) السياسة:

 المستشار العام  مسؤولية الشركة:
 2.1 اإلصدار:

2017 تشرين األول آخر إصدار:   أكتوبر /

  

 

 

 العامة ذات المسؤولية المحدودة  Vesuviusال يجوز تعديل هذا اإلجراء إال بموافقة مكتب المستشار العام وأمين سر شركة 

  

 

 مقدمة

بشركة  وتكمل المبادئ المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك التجاري هذه السياسة توجيهات بشأن أخالقيات العمل تقدم

Vesuvius  إلثبات أن جميع كياناتVesuvius   بإنصاف وفي مناخ تسوده الشفافية والنزاهة.تعمل 

 

 و:والهدف من هذه السياسة ه

 

، في مراقبة موقفنا لديناوأولئك الذين يعملون ، ومستخدميها وموظفيها Vesuviusشركة  مسؤوليات جميع مديري تحديد •

 ؛ وودعم هذا الموقف بعدم التسامح مطلقا بشأن الرشوة والفساد

 ا.حول كيفية التعرف على قضايا الرشوة والفساد والتعامل معه الالزمةلمعلومات والتوجيهات تزويد أولئك العاملين لدينا با •

 

دعمها الكامل ألي شخص يرفض دفع رشوة مهما بلغت المضايقات التي قد تتعرض لها شركة   Vesuviusستوجه شركة 

Vesuvius   أو الخسائر التجارية أو التكاليف اإلضافية المترتبة على ذلك. ومع ذلك، في جميع الظروف، يجب عليك عدم اتخاذ

 شخص آخر للخطر. وسالمة أيأي خطوة من شأنها أن تعرض سالمتك 

 

نتهاك هذه السياسة سوء سلوك خطير، وقد يؤدي إلى إجراء تحقيق داخلي وعواقب تأديبية تصل إلى الفصل من الخدمة. يمثل ا

، وقد يؤدي خرق هذه السياسة إلى الغرامة واألفراد Vesuviusويمكن أن تكون عواقب خرق هذه السياسة وخيمة لكل من شركة 

 والسجن أو كالهما معًا.

 

، أو  Vesuviusمن قبل أي مدير أو موظف أو مستخدم في شركة « مدونة السلوك»أو « السياسة»هاك هذه في انت تشككنت إذا 

ا. ولن يتعرض أي موظف يجب عليك إبالغ الشركة بذلك فورً أو بالنيابة عنها،   Vesuviusأي شخص آخر يعمل لصالح شركة

 ه.إلبالغ عن سوء السلوك المشتبه ببسبب ا للعقاب أو الحرمان

 

 نطاق التطبيق

 :ةهذه السياسطبق ت  

التي تؤدي على األطراف الثالثة  إذا اقتضى األمر،و، أو موظفيها أو مستخدميها  Vesuviusميع مديري شركة جى عل •

 ؛ Vesuviusشركة نيابة عن بالخدمات 

التابعة العامة ذات المسؤولية المحدودة والشركات   Vesuviusشركة  بما في ذلك ، Vesuvius في جميع أنحاء مجموعة •

 .حدة األعمالتقع فيه و أو/وفيه األعمال التجارية  ت دار، بغض النظر عن البلد الذي (“Vesuvius”)لها 

 

 يجب تطبيق المبادئ الواردة في هذه السياسة في جميع البلدان، حتى وإن كانت أشد صرامة من القانون المحلي. وحيثما تكون

 ة.القوانين المحلية أكثر صرامة من هذه السياسة، يجب أيضا االمتثال للقوانين المحلي

 

 «.السياسة»أو هذه  « Vesuviusشركةقانون السلوك في »األموال الشخصية إلنجاز ما قد يحظره  استغاللا من غير المقبول أبدً 

 

 بيان السياسة العامة .1

 الممارسات الفاسدة من أي نوع في تسيير أعمالها. نع Vesuviusة تتهاون شرك لن 1.1
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أي أنه ال يجوز لنا أبدًا أن  -أن يتورط في أي شكل من أشكال الرشوة   Vesuviusال يجوز ألي شخص في شركة  1.2

كمه تأثيًرا غير ب  موظف رسمي نعد شخص أو مال أو مكافأة أو خدمة أو منفعة للتأثير على سلوك ذلك الشخص أو ح 

 مقبول.

 يتصرف بالنيابة عنها  Vesuviusة في شرك 1طرف ثالث وموظف أو مستخدم أمدير أو أي يلتزم بناء على ذلك، و 1.3

 بعدم:

 رشوة إلى أي شخص؛ تقديم •

 أو/رشوة من أي شخص؛ و قبول •

 في أي شكل من أشكال الرشوة غير المباشرة بقبول أو استالم أي رشوة عن طريق طرف ثالث. التورط •

 

وأنها تمتثل أن جميع أعمالنا ت نفذ وفقًا ألعلى المعايير األخالقية  ي ثبتأن   Vesuviusة في شركيجب على كل شخص  1.4

 وجميع القوانين المعمول بها لمكافحة الرشوة والفساد. «السياسة»إلى هذه 

 مخاطر الرشوة والفساد

 

 األطراف الثالثة .2

التي تربطها   2ثالثةال طرافها األالتي ترتكب أعمال الرشوةمسؤولية  Vesuvius شركة  يمكن أن تتحمل توجيه:

تتحلى بنفس  الثالثة التي طرافاألفي قصر تعاملها التجاري على  Vesuvius . لذلك، ترغب شركةبالشركة عالقة

 . Vesuviusشركة ا القيم األخالقية التي تؤمن به

لقوانين مكافحة الرشوة والفساد أن تمتثل   Vesuvius يجب على جميع األطراف الثالثة التي تعمل نيابة عن شركة 2.1

لسلوك التجاري األخالقي معايير ااألطراف الثالثة على علم بهذه السياسة، لتعزيز أعلى ويجب أيًضا أن المعمول بها. 

 .عموًما

 أن تنتهك هذه السياسة أو قوانينيمكن  Vesuviusة ثالثة ألداء أعمال نيابة عن شركاالستعانة بأطراف ال يجوز  2.2

 .بطريقة أخرى مكافحة الرشوة والفساد

سياسة تعيين الوكالء واألطراف »يجب تعيين الوكالء والموزعين وجميع األطراف الثالثة األخرى بما يتماشى مع  2.3
 التي تتضمن إجراء فحوص العناية الواجبة الالزمة.« الثالثة

 (GH&Eالهدايا والضيافة والترفيه ) .3

وهو من الممارسات التجارية  الضيافة أو الترفيه هو شكل من أشكال المجاملة واجبات الهدايا أوتقديم : توجيه

 إما عندمهمة لبناء العالقات وتوطيدها إذا استخدم بدون مغاالة. أداة . فهو بمثابة لعديد من البلدانالشائعة في ا

على الترفيه الضيافة أو  واجبات أو الهدايا كان تقديمإذا . رشوةفإنه يعتبر المبالغة أو استخدامه بطريقة غير الئقة، 

فال يُسمح بذلك ، أو يمكن تفسيره على هذا النحو، أو معاملة تفضيلية للحصول على خدمةتشجيع المكافأة أو ال سبيل

 .«ةالسياس» بموجب هذه

 الضيافة أو الترفيه ألجل: واجبات الهدايا أو  Vesuviusشركة  تقدملن  3.1

  ؛مشروعةميزة تجارية غير  أي الحصول على •

 ؛بطريقة غير مشروعةالتأثير على أي قرار تجاري  •

 التأثير على حكم المتلقي؛ أو •

 . Vesuviusااللتزام للتعامل بمحاباة مع شركة بشعور  خلق  •
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يكون مستوى . وكذلك يجب أن القيمة متواضعةون قيد أو شرط، ويجب أن تكون الهدايا صراحة، د أن ت قدميجب  3.2

بمستوى يتناسب مشروعة ولطبيعة األعمال، وال يجوز عرضها أو قبولها إال ألغراض  اوالترفيه مناسبً الضيافة  خدمات

 وأقدميتهم. نالمعنيي األشخاص مع مركز

لهدايا عند تقديم كل ا Vesuviusالمتبعة في شركة  (GH&Eالضيافة والترفيه )والهدايا  جراءاتإااللتزام ب يجب 3.3

الحصول على موافقة كتابية مسبقة أيًضا فقًا لتلك اإلجراءات. ويجب يجب أن ت دون و كماوخدمات الضيافة والترفيه 

( من قبل اإلدارة العليا GH&Eإجراءات الهدايا والضيافة والترفيه ) أو «السياسة»أي انحرافات تحيد عن هذه  على

 وفقا للسياسة السائدة.

والكيانات  «الحكوميين الموظفين» أو «العموميينالموظفين »ى الضيافة أو الترفيه علوواجبات يقتصر تقديم الهدايا أو  3.4

 (.GH&E) إلجراءات الهدايا والضيافة والترفيهوفقًا 

 التبرعات والرعاية .4

من خالل دعم  -في المجتمع وفي دعم المجتمعات التي تعمل فيها  دوًرا Vesuviusشركة يمكن أن تلعب  توجيه:

التبرعات  استغاللالمشاريع التجارية المشروعة. ومع ذلك، يمكن في دعم المحلية، و بادراتالجمعيات الخيرية والم

 كقناة للرشاوي. وبرامج الرعايةالخيرية 

عدم في مجتمعاتها المحلية، يجب  الجمعيات الكائنةالخيرية، خاصة تلك  الجمعيات تدعم Vesuviusشركة كانت إذا  4.1

إال بعد الحصول على موافقة كتابية أو الشركاء التجاريين أو كالهما معًا،  ذلك بناء على طلب العمالءالشروع في 

 مسبقة من اإلدارة العليا.

على اإلدارة العليا أن توافق مسبقًا على جميع التبرعات الخيرية سواء كانت نقدية أو عن طريق المساهمة في  يجب 4.2

 المناسبات الخيرية أو المنشورات أو مبادرات جمع األموال.

إذا كان األمر منظًما في الدعاية المرتبطة بهذا الدعم،  نظير، قضية أو حدث معينأن ترعى  Vesuviusة لشرك زجوي 4.3

يجب الحصول على موافقة مسبقة و. ا كشركة راعيةليهبالنظر إبالمنفعة التجارية والمجتمعية العلن ويعود على الشركة 

 من اإلدارة العليا.

 الهدايا والتبرعات لألحزاب السياسية. تقديم  Vesuviusظر شركة تح 4.4

 

 التسهيل إكراميات .5

إلى المبالغ الصغيرة  (هاتعجيلأو  اإلجراءات تيسيرإكراميات  )التي تعرف أيضا باسم 3سهيلالت إكراميات تشير :توجيه

 اإلكراميات. هذه من الممكن أن يتأخر إجراء كانعجيل القيام بعملهم أو لتلحثهم على  العموميينالتي تدفع للموظفين 

 .«قانون الرشوة في المملكة المتحدة»غير قانونية بموجب هي و رشاويهي في الواقع 

 .«السياسة»التسهيل محظورة بموجب هذه  إكراميات 5.1

إكرامية بسبب طلب  ترهيبال بدني أوالتهديد للعند التعرض أو  كرًها مثال، دفع هذه اإلكراميةأجبر أحد األفراد على إذا  5.2

 .دفع اإلكراميةللخطر ويجوز له يعرض نفسه ، ال ينبغي له أن تسهيل

للتأكد المحلي على الفور  المدير المالي، يجب إبالغ (5.2ة بسبب الظروف المبينة في الفقردفع إكرامية تسهيل )عند  5.3

 تسجيل المبلغ بوضوح في سجالتنا المالية.من 

 التعامل مع الموظفين العموميين .6
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 العموميينإلى التفاعل مع الحكومة والسلطات التنظيمية والهيئات الحكومية والموظفين  Vesuviusة شرك تضطر توجيه:

( والقضايا البيئية. ويجب أن تتسم هذه IPفي مجاالت مثل التصاريح وتسجيل الملكية الفكرية ) –للقيام بعملياتها التجارية

 الموظفون على توضيح األسس والمبادئ التوجيهية والقواعد.التفاعالت بالشفافية وأن يتم تنفيذها بنزاهة، وأن يعمل 

أن أو ينوب عنها  أو طرف ثالث على عالقة بالشركة Vesuviusة ألي مدير أو موظف أو مستخدم في شرك ال يجوز 6.1

 انتهاك واجباته أو واجباتها.أو حكومي إلى يحرض موظف عمومي 

إلجراءات الضيافة أو الترفيه على الموظفين العموميين أو الحكوميين والكيانات وفقًا واجبات يقتصر تقديم الهدايا أو  6.2

 (.GH&Eلهدايا والضيافة والترفيه )ا

التصاريح  مثل، دفع تكاليف خدمات الموظفين العموميين قانون مكتوبموجب ب Vesuviusة هناك ظروف يتعين فيها على شرك

بواجباتهم القانونية والتنظيمية، وأن يكون ألي أن يفوا  من هؤالء الموظفين ونأملالجمركية أو زيارات الهيئات التنظيمية البيئية. 

نفقات قبل الشروع في دفع أي ال المستندات الدالة على وجوب دفع هذهالحصول على إن أمكن، رسم مدفوع سندًا قانونيًا. وينبغي، 

 .أو هدايا إضافية لهؤالء الموظفين نفقات. وال يجوز دفع مع الحصول على إيصالمنها 

 األنشطة الترويجية .7

: التسويق هو جزء أساسي من األعمال التجارية، ويصبح أداة قيمة لدعم األعمال التجارية والتنمية إذا ُأحسن استغالله. توجيه

بالضيافة أو الترفيه، بدرجة قد توحي بأنه محاولة للتأثير بشكل غير الئق  أو مرتبطاومع ذلك، يجب أال يكون التسويق مطلًقا، 

 على نتائج األعمال.

     :Vesuviusة تنظم شركحيث  7.1

 زيارات ميدانية للعمالء المحتملين؛ أو •

 أحداث لتعزيز منتجاتها أو التوعية باستخدامها،  •

 

يجب أن ، مرةهو المناقشة الفنية وتبادل المعلومات التجارية. وفي كل لهذه األنشطة يجب أن يكون الغرض الوحيد و

 «السياسة»مالئمة لطبيعة العمل ومناسبة له ومتوافقة مع هذه  نشطةمتعلقة باألضيافة أو ترفيه خدمات تكون أي 

 (.GH&Eوإجراءات الهدايا والضيافة والترفيه )

 المناقصة والعطاء .8

مخاطر  عن مزيد من يُسفر -الحكومية  اتخاصة مع المنظم -لعقود الكبرى اطرح عطاءات ومناقصات  توجيه:

 بسبب القيمة المالية المرتبطة بهذه العقود. اإلذعان

تتعلق بشفافية عملية تقديم العطاء أو السلوك أخرى مخاوف  أو أي 4منذرةمة عالأي  التعامل مع أو معالجة تعذرإذا  8.1

 من عملية تقديم العطاء. Vesuviusة ، فسوف تنسحب شركالعطاءفي عملية تقديم المتبع  األخالقي

 الوصول إلى األسواق )عمليات االستحواذ والمشاريع المشتركة( .9

الشركات التي تستحوذ عليها وموظفيها ومستخدميها،  مديريمسؤولية أفعال  Vesuviusة تتحمل شرك توجيه:

 .وقد تكون أيضا مسؤولة عن اإلجراءات السابقة لشركات االستحواذ أو الشركاء في المشاريع المشتركة

دخول السوق،  استراتيجياتيجب أن تخضع جميع عمليات االستحواذ والمشاريع المشتركة المقترحة، أو غيرها من  9.1

 للعناية األخالقية الواجبة المناسبة قبل إبرام مفاوضات رسمية بشأن العقود.

يجب االنتهاء من خطة المراجعة الرسمية المتثال الشركات المستحوذ عليها، بما في ذلك عالقتها مع األطراف الثالثة،  9.2

 من تاريخ االستحواذ.أشهر  6في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد إتمام الصفقة، في موعد أقصاه 

 المصالح الخارجية .10

. لكن تنشأ المشاكل عندما تتسم بحد ذاتها أي مشكلةالمصالح الخارجية والعالقات مع الموظفين ال تشكل  توجيه:

دامه. وقد يؤدي وجود في استخ يتم التفكير ثير غير المشروع أوويتم اللجوء إلى أسلوب التأالعالقة بعدم الشفافية 
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كة يؤثر على شر اعند اتخاذ قرارً  الموظفنيابة عن ذلك بالإلى تضارب المصالح عالقة شخصية مع موظف عمومي 

Vesuvius عندما تؤثر خالفات في نشوء المصالح الخارجية تتسببقد ورشوة. ال، مما قد يؤدي بدوره إلى ظهور 

 . Vesuviusشركة على دورك ومسؤولياتك في  تلك المصالح

إساءة استغالل وظائفهم  Vesuviusة غيرهم من األفراد العاملين في شركو Vesuviusة ال يجوز لمستخدمي شرك 10.1

 لتحقيق منافع شخصية.

وفقًا  عما يلياإلعالن  Vesuviusة وغيرهم من األفراد العاملين في شرك Vesuviusة يجب على مستخدمي شرك 10.2

 .المعمول به «المصالح الخارجية»إلجراء 

 أي مصالح خارجية لديهم؛ و •

 «الحكوميين الموظفين»أو  «الموظفين العموميين»جميع العالقات مع  •

 

 ومعالجتها. خالفاتبحيث يمكن فهم طبيعة أي 

 والرقابة اإلذعان

« وحدة أعمال»على إدارة كل  تحت مسؤوليتهاالعاملين تنفيذ هذه السياسة وإنفاذ متطلباتها فيما يتعلق بالمستخدمين تقع مسؤولية 

 «.عالمية وظيفة»أو

(. وسوف تشرف GH&Eالهدايا والضيافة والترفيه ) مع إجراءات كرامياتوالهدايا واإل النفقاتعلى  يجب أن تتماشى الموافقة

( وسوف تختبر اإلذعان. كما GH&Eعلى مراقبة تنفيذ السياسة وإجراءات الهدايا والضيافة والترفيه ) «التدقيق الداخلي»إدارة 

  الشؤون القانونية بالمجموعة اإلجابة عن أي أسئلة.إدارة ستتولى 

 واالنتهاكات المحتملة لهذه السياسة الخروقات

وفقًا  Vesuviusة القيم األخالقية لشركتحمل المسؤولية الشخصية عن إدارة األعمال بما يتوافق مع  المستخدمينيتعين علی جميع 

متثال. يمكن اإلبالغ عن قواعد االفي  بأي خروقات المتعلقة الشكوكبما في ذلك اإلبالغ عن المخاوف أو  -لقوانين المعمول بها ل

خط اإلفصاح ستخدمين )مخاوف الملإلبالغ عن المخاوف إلى مديرك المباشر أو الفريق القانوني أو من خالل خط المساعدة 

"Speak up".) 

 ( على مزيد من التفاصيل.Speak upإلفصاح )ل Vesuviusشركة  سياسةوتشتمل 

 المزيد من التوجيه/التدريب

باألمثلة  اوالسياق التنظيمي )موضحً  «السياسة»حضور التدريب الذي يشرح ستخدمين الذي تم اختيارهم سوف يطلب من الم

وكنت يقع عليك االختيار إذا لم . «السياسة»للمعلومات الواردة في هذه  المكملعبر اإلنترنت البرنامج التدريبي استكمال العملية( و

 «.إدارة الشؤون القانونية» فيأو أي عضو  «مدير الشؤون المالية»ـ رجى االتصال بي  ترغب في تلقى التدريب، 

 أسئلة

 فيأو أي عضو  «للبلد اإلدارة الماليةمدير »المباشر أو  ك، ي رجى االتصال بمدير«السياسة»إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بهذه 

 «.اإلدارة القانونية»
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 ريفاتالتع - األول الملحق

 :هية الرشو

 ....هامالية أو غيرميزة  -

 وعد أو عرض أو عطية ت منح لشخص ما.... -

 عطى له....ي   عرض عليه أويوعد بها شخص ما أو ي   -

 ....التأثير على شخص ما -

 غير مشروع....وظيفة أو نشاط بشكل تأدية  -

 بصفته الرسمية.... -

 غرض الحصول على أعمال تجارية أو االحتفاظ بها....ل -

 أو مكافأته على القيام بذلك. -

، تقديم خدمة ترفيهية على سبيل المثال - رشوة اعتبارهيمكن ميزة للمتلقي ي عطي ليس شرًطا أن تكون الرشوة مالية، فأي شيء 

 -ال يشترط تسليم الميزة كومي. الموظف الحإلى جمعية خيرية مفضلة لدى ، تعيين ابن العميل أو ابنته في وظيفة، التبرع متميزة

 يكفي عرضها أو الوعد بها.

 :فردهو  الموظف الحكومي/الموظف العمومي

 ايشغل منصبًا تشريعيًا أو إداريًا أو قضائيًا من أي نوع، سواء كان معينًا أو منتخبً  -

لد أو حكومة )أو أي قسم في ذلك البلد أو اإلقليم(، أو بشكل غير مباشر مباشرة لصالح أو بالنيابة عن بعامة  يمارس وظيفة -

 من خالل أي وكالة عامة أو مؤسسة عامة في ذلك البلد أو اإلقليم )أو القسم( أو

 منظمة دولية عامة )مثل األمم المتحدة(، أومسؤول أو موظف في  -

 ركة مملوكة للحكومة )على سبيل المثال، مستخدم في كيان مملوك للدولة(، أومستخدم في ش -

 وأي مرشح لمنصب سياسي؛ أومسؤول في حزب سياسي،  وأأي حزب سياسي،  -

 .«عمومي موظف»تربطه صلة قرابة بأي  -

 

 

نيابة عن شركة أو  Vesuviusكة عرف الطرف الثالث بأنه أي فرد أو شخص أو منظمة تؤدي خدمات لشري   الطرف الثالث:

Vesuviusيشمل الطرف الثالث مندوبي المبيعات والموزعين االستشاريين/المستشارين وغيرهم من الوسطاء والمقاولين . و

 والمتعاقدين من الباطن )ويمكن أن يشمل الهيئات الحكومية والهيئات العامة(.

كالة حكومية )مثل وجراء روتيني من جانب موظف حكومي أو تعجيل تأدية إلتأمين أو  ت منح إكرامياتهي  التسهيل إكراميات

 .اإلجراءات "تعجيل" أو "تيسير" إكراميات (، وت عرف أيضا باسمومعالجة البضائع عبر الجماركإصدار التراخيص أو التصاريح، 

أو ) Vesuviusة في شرك مستخدمخيرية أو سياسية لموظف أو  مصلحة شخصية أو خاصة أو تجارية أو مصالح الخارجية:ال

 على سبيل المثال:.Vesuvius شركة إلىتجاه مسؤولياتهم نطاق أحد أفراد العائلة المقربين أو شريك تجاري( خارج 

 مشروع تجاري أو شركةملكية/رئاسة • 

 أو جمعية أعمال محددة جماعة سياسيةدعم جمعية خيرية أو  /جلألالعمل • 

 به.موظف حكومي أو االتصال مع  العالقة• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


