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 سياسة مكافحة الرشوة والفساد 

 

 مقّدمة 

 إلى تنفيذ جميع األنشطة التجارية على نحٍو يتسم باملسؤولية والكفاءة والشفافية    1فيرتيغلوب تسعى شركة  
ً
جاهدة

درجت قيمنا في مدونة قواعد السلوك والسياسات الخاصة    والنزاهة واالحترام تجاه جميع أصحاب املصلحة. 
ُ
وقد أ

 بنا، التي تؤكد التزامنا بحماية مبادئنا.

 

باالمتثال الكامل للقوانين املحلية والدولية ملكافحة الرشوة ومكافحة الفساد. ويشمل ذلك الحظر    فيرتيغلوبتلتزم  

رشوة وأي شكل من أشكال الفساد أو تلقيها أو قبولها أو دفعها   على عرض تقديم أي  فيرتيغلوبتفرضه  التاّم الذي  

 أو السماح بها. 

 من السياسة  الغرض 

ل الغرض من هذه السياسة في تحديد متطلبات سياسة  
ّ
فيما يتعلق باالحتيال أو الرشوة أو أي صورة    فيرتيغلوبيتمث

 فساد آخر. 

يشمل قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة  ما  إّن الرشوة والفساد محظوران بموجب القانون، ب

في   الفاسدة  املمارسات األجنبية  إلى ذلك، فإّن قانون  املتحدة. وباإلضافة  العربية  اإلمارات  وغيرها من قوانين دولة 

املتحدة املتحدة  (FCPA)  الواليات  اململكة  في  الرشوة  )أي خارج    (UKBA)  وقانون  عاملي  تأثير  على  ينطويان  قانونان 

ت العديد من البلدان األخرى في  فيرتيغلوبالحدود اإلقليمية( وينطبقان على 
ّ
في أي مكان نزاول فيه أعمالنا. وقد سن

انتهاك هذه    2السنوات األخيرة قوانين محددة بشأن الرشوة والفساد تنطبق على املستوى املحلي.  ويمكن أن يؤدي 

املسؤولين أيًضا، وقد تصل إلى فحسب، وإنما على موظفيها    فيرتيغلوبكبيرة، ليس على    القوانين إلى فرض غرامات

 العقوبة بالسجن.

تهدف سياسة مكافحة الرشوة والفساد املاثلة إلى تقديم مزيٍد من اإلرشادات بشأن معايير نزاهة األعمال على النحو  

ب الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  في  عليه  هذه    فيرتيغلوب  املنصوص  فإّن  ثم  ومن  املذكورة.  واللوائح  والقوانين 

 
 ٪ أو أكثر. 50شركة فيرتجلوب والشركات التابعة لها واملشروعات املشتركة وغيرها من الكيانات الخاضعة للسيطرة بنسبة  1

الدولية؛ اتفاقية   تم اعتمادها وفًقا التفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن مكافحة رشوة املوظفين العموميين األجانب في املعامالت التجارية  2

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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الخيرية   والتبرعات  والرعاية  واالنتقاالت واإلقامة  والترفيه  والهدايا  التسهيالت  تشمل مجاالت مدفوعات  السياسة 

 واملساهمات السياسية. 

 

 ( ؟)من الذين تشملهم هذه السياسة نطاق السياسة  

املوظفين   اإلدارة أو واملسؤولين  تنطبق هذه السياسة على جميع  د    فيرتيغلوبلدى    عضاء مجلس 
َ
املتعاق واملوظفين 

 "(.املوظفين اتفاقية )ُيشار إليهم مجتمعين باسم " بموجب فيرتيغلوبمع  معهم وغيرهم من املرتبطين

 

 ملخص السياسة 

 تشارك في أي احتيال أو رشوة أو أي فساد آخر من أي نوع، أو تشجعه أو توافق عليه أو تتجاهله أو تساعد  
ّ
يجب أال

قبولها أمًرا غير مقبول ملجموعة  عليه أو تتورط فيه بأي شكل من األشكال. وُيعد عرض أي شكل من أشكال الرشوة أو  

 ي مخاوف. وتوخَّ الحذر عند التعامل مع املسؤولين الحكوميين. . ويمكنك اإلبالغ إذا ساورتك أفيرتيغلوب

 األدوار واملسؤوليات 

يكون امتثال جميع املوظفين لهذه السياسة إلزامًيا في جميع األوقات. وفي الواليات القضائية التي تسّن فيها القوانين  

 من تلك املنصوص عليها في هذه  
ً
السياسة )من خالل وضع حدود أقل على  أو اللوائح )املحلية( قواعد أكثر صرامة

أو   املحلي  االمتثال  بمسؤول  االتصال  يمكنك  الشك،  يساورك  وحين   .
ً
األكثر صرامة القواعد  تسود  املثال(،  سبيل 

 مسؤول االمتثال التابع للمجموعة لدينا.

يجب أن يكون املوظفون على دراية بمحتويات هذه السياسة وأي متطلبات قانونية أو تنظيمية إضافية تنطبق على  

أعضاء فريقهم    الوعي لدى  رفعبمسؤوليات إشرافية  أو أعمالهم أو قطاعهم. ويجب على املوظفين املنوطين    موقعهم

 باملخاطر املحددة في هذه السياسة وتقديم التوجيهات لهم للتصرف وفًقا لها. ويجب  
ً
أو املوظفين التابعين لهم مباشرة

على املوظفين اإلبالغ عن أي )مظهر( من مظاهر انتهاك ألي بند من بنود هذه السياسة إلى مديرهم، أو مدير املستوى  

  Fertiglobeقارير، أو مسؤول االمتثال املحلي أو )بدون الكشف عن الهوية( من خالل  األعلى التالي، أو مسؤول الت

EthicsPoint  على املوقع اإللكترونيwww.fertiglobe.ethicspoint.com. 

 

 القاعدة

ا تقديم رشوة أو قبولها )أو  
ً
 التوّرط في أي نشاط ُيظهر تقديم رشوة أو قبولها(. ُيمنع منًعا بات

يمكن وصف الرشوة بأنها دفع أي ش يء ذي قيمة أو الوعد بدفعه أو السماح بدفعه، سواًء بصورة مباشرة أو غير   

 مباشرة، للحصول على ميزة شخصية أو تجارية غير مشروعة. 

http://www.fertiglobe.ethicspoint.com/
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دفعها أو السماح )الداخلي( بدفعها  مل الوعد بالفعلي للرشوة فحسب، وإنما يش ال يشمل ذلك الدفع  •

ا في هذا الصدد. 
ً
ل حقيقة عدم دفع الرشوة في النهاية فارق

ّ
 أيًضا. وال تشك

دفع   تعتبرتشير عبارة "بصورة مباشرة أو غير مباشرة" إلى أن الرشوة   •
ُ
 بغض النظر عّما إذا كانت ت

ً
رشوة

  / ة، أي إذا تم دفعها من خالل طرف ثالثبصورة مباشرة إلى املتلقي املقصود، أو بصورة غير مباشر 

  الغير   /)مثل مقاول من الباطن أو وكيل أو وسيط آخر( أو إذا تم تلقي الدفع من خالل طرف ثالث  الغير

 )كأن يتم تقديمها لصديق أو قريب أو جهة اتصال أخرى تابعة للمتلقي(.

ل أداة رشوة، ولكن املزايا  تشير عبارة "أي ش يء ذي قيمة" إلى أنه ليس املال فقط الذي يمكن أ •
ّ
ن يشك

األخرى أيًضا مثل الهدايا أو الترفيه أو املعلومات أو الخدمات الشخصية أو التبّرعات أو أي ش يء آخر  

 قد يكون ذا قيمة للمتلقي. 

ال يوجد حد أدنى. يعتمد تحديد ما إذا كان ش يء ما ذا قيمة على منظور متلقي الرشوة املقصود )هل   •

 ُيعرض عليه؟(. بما من املحتمل أن يتأثر 

 فقط إذا تمت بقصد التأثير بصورة غير مشروعة في مسؤول حكومي أو شخص عادي  
ً
عّد رشوة

ُ
مع ذلك، فإن الرشوة ت

 مسؤول حكومي أو شخص عادي  للحصول على عمل أو الح
ّ
فاظ عليه. بعبارة أخرى، إذا كان القصد من ذلك حث

 .فيرتيغلوبعلى إساءة استخدام منصبه لتأمين أي نوع من أنواع املزايا التجارية لشركة 

ر تقديم  ال يلزم أن تكون النية صريحة؛ فيمكن أيًضا استنتاجها من ظروف معينة. على سبيل املثال، يمكن أن يعبّ  

ميزة   بالحصول على  النية  تتعلق  أن   على ذلك، يجب 
ً
النية. عالوة أيًضا عن هذه  الفخمة  الترفيه  أو وسائل  الهدايا 

تجارية أو االحتفاظ بها. ويشمل ذلك رشوة املسؤولين الحكوميين أو األفراد من أجل التأثير في نتيجة مناقصة، ولكن  

 )الحصول على معاملة ضريبية تفضيلية، وما إلى ذلك(. يمكن أن يشمل أيًضا مزايا تجارية أخرى 

 

 مدفوعات التسهيالت 

 ُيحظر منح أي مدفوعات تسهيالت أو التصريح بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

فهم مدفوعات التسهيالت بوجٍه عام على أنها:  
ُ
 ت

 ذات قيمة اسمية؛   •

م إلى مسؤول عام أو حكومي لتسريع أداء عمل  • قدَّ
ُ
 أو تأمينه؛   روتيني  حكومي عاديت
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جرى فيما يتعلق بإجراء حكومي ال تكون فيه للمسؤول العام أو املسؤول الحكومي سلطة تقديرية  •
ُ
ت

 بشأن هذا اإلجراء.

ل مدفوعات تسهيالتترد فيما يلي أمثلة على األمور التي يمكن  
ّ
 :أن تشك

شريطة استيفاء جميع املتطلبات املدفوعات املقّدمة من أجل تخليص الجمارك بطريقة عاجلة،  •

 التنظيمية ذات الصلة؛ و

أو  • التقديرية  غير  والتراخيص  العمل  وتصاريح  التأشيرات  بإصدار  لإلسراع  املقّدمة  املدفوعات 

 غيرها من الوثائق الرسمية. 

 

 الهدايا والترفيه 

وليس إلى اعتبارات املكاسب الشخصية    وبفيرتيغلينبغي أن تستند قرارات األعمال فقط إلى الفوائد التي تعود على  

ل ويجوز  املستقبل.  أو  املاض ي  في  حّققة 
ُ
إلقامة    فيرتيغلوبامل تقبلها  وأن  باألعمال  املتعلقة  الراحة  وسائل  توفر  أن 

ووسائل   الهدايا  تلقي جميع  عند  الحذر  توخي  يجب   ،
ً
محظورة ليست  أنها  ورغم  وتقويتها.  مشروعة  أعمال  عالقات 

 الترفيه أو توفيرها، من أجل إدارة أي تضارب محتمل في املصالح أو مظهر غير مشروع.

الخارجية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تقديم وعد بعرض أي ش يء ذي قيمة على    طرافلل ال يجوز للموظفين وال   

 أو قبوله منها أو دفعه أو طلبه أو املوافقة عليه إذا كان القيام بذلك:  الغير   /أطراف خارجية

 من شأنه أن ينتهك هذه السياسة؛ •

 يمكن اعتباره رشوة؛  •

مظهر معقول للتأثير في أي إجراء أو قرار يتخذه أي شخص لفعل ش يء    يؤثر أو يستهدف التأثير أو إعطاء •

 غير أمين أو غير قانوني أو مضلل أو ُمنتِهك للمانة أو ألداء وظيفته على نحٍو غير مشروع؛ 

يتم أثناء إخفاء املتلقي، أو من املتوقع قيامه بإخفاء، الطلب أو الوعد أو العرض أو الهدية عن صاحب   •

 العمل؛

 اللتزام؛ فيرتيغلوبأو ُيخِضع موظفي  فيرتيغلوبملتلقي يبدو خاضًعا اللتزام تجاه يجعل ا •

يؤدي إلى تأمين عمل أو ميزة في عمل أو الحفاظ أو الحصول عليها عن طريق حث الشخص على أداء وظيفته   •

 على نحٍو غير مشروع. 
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ً
 في سياق معايير القطاع وال يجوز أن تؤدي إلى حدوث أي تضارب  يجب أن تكون الهدايا ووسائل الترفيه عادية

ً
ومألوفة

 في املصالح. 

 . فيرتيغلوبُيحظر تماًما الترفيه غير املشروع الذي ُيحتمل أن يس يء إلى سمعة 

خدمات    عند التفكير في تقديم الهدايا أو وسائل الترفيه إلى عميل أو شريك عمل أو مستشار أو وكيل أو أي مقّدم 

لتحقيق    فيرتيغلوبأو قبولها منه، يجب أال يستغّل املوظفون مناصبهم لدى    فيرتيغلوبآخر حالي أو محتمل تابع ل

 مكاسب شخصية أو خاصة ألنفسهم أو لعائالتهم أو ألشخاص آخرين.

حظر املساعدة املالية الشخصية من أي نوع التي يقدمها موّرد أو جهة اتصال  
ُ
عمال أخرى، بخالف املؤسسة املالية  أت

 التي تعمل في سياق األعمال العادي.

ال يجوز للموظفين املساهمة بصفة شخصية في تغطية التكاليف التي قد تنتهك هذه السياسة بصورة أخرى وال يجوز   

ل تابعين  مع موظفين آخرين  تنظيمها  أو  املدفوعات  تقسيم  للحفاظ على عمليات    في محاولة  فيرتيغلوبللموظفين 

 إرسال النفقات وفق أي حدود معمول بها. 

الحكومية قد   السلطات  أّن  العلم  بها. وينبغي  املعمول  املكتوبة  القوانين  أيًضا مع  الهدايا والترفيه  تتوافق  أن  يجب 

 السياسات. تطّبق سياسات صارمة فيما يتعلق بقبول الهدايا ووسائل الترفيه. ويجب أيًضا االلتزام الصارم بهذه 

 يحكم االعتباران التاليان عرض الترفيه أو قبوله: 

ا للغاية لدرجة إثارة أي مسألة    املقدم إلى األطراف املقابلة أو منهم ال يجوز أن يكون الترفيه  •
ً
متكرًرا أو مفرط

وأقدمية   املقابل  بالطرف  األساسية  العالقة  مع  متوافًقا  دائًما  يكون  أن  ويجب  املشروعية  بعدم  تتعلق 

 الحاضرين؛

 ينبغي أال يطلب املوظفون الترفيه من األطراف املقابلة وأال يوافقوا على طلبات تقديمه من األطراف املقابلة. •

ى الدعوات املوجهة إلى املسؤولين الحكوميين إال إذا كانت الفعالية مؤهلة باعتبارها فعالية  يجوز للمدير املوافقة علال  

 عمل أو فعالية اجتماعية على النحو املحدد فيما يلي:

عَقد داخل  
ُ
أو خارجها على    لوبفيرتيغفعالية العمل هي عبارة عن مجموعة عمل أو ندوة أو مؤتمر أو فعالية مشابهة ت

 وتتسم بما يلي:  فيرتيغلوبنفقة 
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أو   • أو شرحها  أو الخدمات  للمنتجات  التوضيحي  العرض  أو  )بالترويج  بالعمل  الواضح والرئيس ي  ارتباطها 

 تنفيذ عقد أو أدائه(، و 

يق الغرض  معقولية وتناسب قيمة العناصر األخرى املتعلقة بالفعالية )مثل وجبات الغداء والعشاء( لتحق •

 من الفعالية.

الفعالية االجتماعية هي فعالية ثقافية أو رياضية، تم توجيه الدعوة لحضورها بصورة حصرية من أجل أداء وظائف  

تمثيلية في تلك الفعالية املحددة. ويجب أن يكون واضًحا أن املسؤول الحكومي أو عالقة العمل أو كليهما يمثالن هيئة  

العمل والفعالية.  أو مؤسسة )عامة(، األمر   أو عالقة  املسؤول الحكومي  بين منصب  ا واضًحا 
ً
ارتباط يتطلب  الذي 

ويجوز منح موافقة استثنائية بخالف ذلك، ولكن في جميع الحاالت، يجب أن يكون واضًحا أنه ال توجد نية للتأثير في  

 .فيرتيغلوباملسؤول الحكومي من أجل الحصول على عمل أو ميزة عمل أو االحتفاظ بها لصالح 

 

 التبّرعات  

للربح يجري   مة غير هادفة 
ّ
أو منظ إلى مؤسسة خيرية مسّجلة  أو عينية  أنها مساهمات نقدية  التبرعات على  عرَّف 

ُ
ت

 عن  
ً
 عن    الغير   / أو تقدمها جهات خارجية  الغير  /إلى أطراف ثالثة   فيرتيغلوبتقديمها نيابة

ً
، من دون  فيرتيغلوبنيابة

 وتحدده قوانين الضرائب املحلية(. وينبغي أال  الحصول على فائدة في املقابل ) 
ً
ما لم يكن ذلك مسموًحا به صراحة

ترتبط التبرعات بعالقة مباشرة بأي مشروع مدفوع باألعمال وينبغي أن تكون مخّصصة ألغراض االستدامة فقط، ما  

جتماعية والخيرية تبرعات  لم يتم تنظيمها بوضوح بموجب السياسات املحلية. وتعتبر رسوم العضوية في املؤسسات اال 

 هي األخرى.

 ال يجوز عرض التبرعات أو الوعد بها أو تقديمها إذا كان الغرض منها التأثير في إجراء رسمي أو تأمين ميزة غير مشروعة. 

الفساد. على   ولسوء الحظ، فحتى التبرعات املشروعة في بعض األحيان تنطوي على خطر خلق مظهر من مظاهر 

يم املثال،  ا  سبيل 
ً
ثالث ا 

ً
التي ستفيد الحًقا طرف الخيرية  املظهر عند تمويل املؤسسات  إنشاء هذا  مثل  )  الغير  /كنك 

مسؤول حكومي( بطريقة ما. ويمكن أن يكون خطر الفساد مباشًرا بدرجة أكبر عندما يتم تقديم مساهمات خيرية  

 املقّدمة للمسؤولين الحكوميين. ملؤسسات خيرية غير موجودة أو غير شرعية إلخفاء الرشاوى  

عّد املساهمات املقّدمة إلى جمعيات القطاع، ورسوم العضوية في املؤسسات التي تخدم املصالح التجارية والرعاية   
ُ
ال ت

عّد رعاية.  فيرتيغلوبوالتي تحصل فيها 
ُ
 على إعالنات في املقابل، تبرعات خيرية، بل ت
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 الرعاية

أو   البيئية  أو  االجتماعية  أو  التعليمية  للنشطة  ترّوج  مبادرة  أو  املالي ملؤسسة  الدعم  أنها منح  على  الرعاية  عرَّف 
ُ
ت

الثقافية أو العلمية أو غيرها من األنشطة التي تدعم الصالح العام باإلضافة إلى االتصاالت وأهداف أعمال االستدامة  

وسمعتها، وتساعد   فيرتيغلوبم أيًضا مجموعة محّددة من مزايا تعزيز صورة شركة . ولذلك فهي تقد فيرتيغلوبلدى 

في سوق أو مجموعة مستهدفة معينة وتقدم مجموعة محددة من الفوائد املرتبطة   فيرتيغلوب في تعزيز الوعي العام ب

 بالتسويق التي سيتم تحديدها في وثيقة ملزمة قانوًنا.

أو    ومع ذلك، فيمكن إلى الحصول على ميزة غير مشروعة  إذا اعُتبرت مرتبطة بالسعي  الرعاية مشكالت  أن تسبب 

 الحصول عليها. 

الخاصة   القواعد  طّبق 
ُ
ت الضيوف،  لدعوة  فرًصا  يوفر  بما  مجانية،  تذاكر  على  الحصول  إلى  الرعاية  تؤدي  عندما 

 بالهدايا والترفيه.

 

حظر: التبّرعات السياسية 
ُ
 ت

تقديم مساهمات سياسية بأي شكل من األشكال، وتشير املساهمات السياسية إلى مساهمات بأي ش يء ذي  ُيحظر   

 قيمة لدعم هدف سياس ي. 

 

 وفيما يلي أمثلة على املساهمات السياسية: 

 رسوم االستشارات؛  •

ال  • املنظمات  أو  السياسية  األحزاب  إلى  املقّدمة  العينية،  أو  النقدية  التبرعات،  أو  أو  املدفوعات  سياسية 

 السياسيين األفراد؛ 

 سداد رواتب املوظفين خالل ساعات العمل ألداء وظيفة سياسية؛ •

 دفع نفقات الحمالت.  •

عد املساهمات السياسية التي تقّدمها الشركات غير قانونية في العديد من البلدان.  
ُ
 ت

عّد املساهمات املقّدمة إلى االتحادات الصناعية أو رسوم العضوية في  
ُ
املؤسسات التي تخدم املصالح التجارية  ال ت

 مساهمات سياسية. 
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 أطراف خارجيةالغير/العمل مع  

 مع أطراف خارجية مختلفة، تشمل املوّردين والشركاء والعمالء. فيرتيغلوبتعمل 

 فيرتيغلوبأيًضا أن يضمن أصحاب خطوط األعمال لديها عدم استخدام اآلخرين أي قطاع في  فيرتيغلوبوتتوقع  

 لتحويل أو إخفاء األموال الناجمة عن األنشطة اإلجرامية. 

د من عدم أداء  
ّ
األعمال إال مع األطراف ذات السمعة الطيبة واملسؤولة، يجب على خطوط األعمال    فيرتيغلوبللتأك

في  ال قطاع  أي  خالل  من  خارجية  أطراف  مع  التعامل  تدير  ومراقبة    فيرتيغلوبتي  املناسبة  الواجبة  العناية  بذل 

الضوابط وتنفيذها وفًقا للسياسات واإلجراءات املعمول بها. وستعتمد األمور املناسبة على مستوى املخاطر املقّدرة  

 سيتم التعامل معها.   فيما يتعلق بهذا الطرف الخارجي والشركات التي

جرى مناقصات السلع والخدمات على أساس واضح وعادل وشفاف وُيجرى اختيار األطراف الخارجية على نحٍو   
ُ
ت

 عادل وعلى أساس الجدارة، وفًقا لسياسات الشراء وإجراءاته املعمول بها. 

ائمة على حسن النية والتي يقدمها  مقابل السلع والخدمات الق  للغير/يجب أن تكون الرسوم املدفوعة ألطراف خارجية

املعنية أو بالنيابة عنها بالقيمة السوقية العادلة. يجب أن تتم جميع املدفوعات    فيرتيغلوبالطرف الخارجي إلى شركة  

 إلى الطرف الخارجي املعني ووفًقا للسياسات واإلجراءات املعمول بها. 
ً
 مباشرة

ئ املنصوص  باملباد  فيرتيغلوباملشتركة مع أي شركة من شركات مجموعة    من املفترض أن تلتزم األطراف الخارجية  

اإلجراءات املناسبة عندما تفشل األطراف    فيرتيغلوب. وستتخذ  فيرتيغلوبعليها في مدونة قواعد السلوك الخاصة ب

 الخارجية في استيفاء معايير النزاهة والسلوك األخالقي الذي تتوقعه.

 

 الدفاتر والسجالت 

. ويجب  فيرتيغلوبُيعد االحتفاظ بسجالت مفّصلة ودقيقة عنصًرا حاسًما في ضوابط مكافحة الرشوة والفساد لدى 

بتفاصيل معقولة، على نحٍو دقيق وعادل جميع    فيرتيغلوبأن يعكس نظام   املالية،  التقارير  أو إعداد  للمحاسبة 

نظام محاسبة الشركة   مسكعلى جميع املديرين املشاركين في ، يجب املعامالت والتصرفات في أصول الشركة. لذلك

 املعنيين وفًقا لذلك.  ضمان هذه الدقة في جميع األوقات ويجب عليه توجيه املوظفين 

 يجب دائًما مراعاة املبادئ التالية:
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 وسجالتها ألي سبب من األسباب؛   فيرتيغلوبُيحظر نهائًيا تسجيل إدخاالت خاطئة أو مضللة في دفاتر   •

قة لصالح  •
ّ
  فيرتيغلوبال يجوز االحتفاظ بأي حسابات أو مدفوعات غير معلنة أو غير موث

ً
عنها    أو نيابة

 ألي غرض من األغراض؛

وال يجوز إجراء أي مدفوعات نقدية غير معتمدة أو غير موثقة ألي نوع من الخدمات التي يتم تنفيذها   •

 عن 
ً
 .فيرتيغلوبنيابة

 

 انتهاك السياسة والعقوبات 

يجب اإلبالغ عن أي انتهاك لهذه السياسة على الفور إلى إدارتك ومسؤول االمتثال املحلي في املوقع الذي ُيعتقد أنه قد 

 وقع فيه هذا االنتهاك. 

ويمكن أيًضا أن    فيرتيغلوبيمكن أن تؤدي انتهاكات أي بند من بنود هذه السياسة إلى عقوبات مدنية وجنائية ضد  

على   يجب  التي  املختلفة  القوانين  وتشمل  والسجن.  الجنائية  والغرامات  القضائية  للمالحقة  املوظفين  تعرض 

 املثال ال الحصر، ما يلي:وموظفيها االمتثال لها، على سبيل   فيرتيغلوب

الرشوة  • مكافحة  تشريعات  من  وغيره  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  العقوبات  قانون 

 والفساد في دولة اإلمارات العربية املتحدة؛

 القانون الجنائي الهولندي؛ •

سجن املخالفين    إلى، الذي قد يؤدي  (FCPA)  الواليات املتحدةقانون املمارسات األجنبية الفاسدة في   •

األفراد. وينص هذه القانون أيًضا على أن الغرامات والعقوبات املفروضة على األفراد ال يجوز أن تدفعها 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي شركة قد يكونون قد تصرفوا لصالحها؛

على األفراد  ، الذي يمكن أن يفرض غرامات غير محدودة  (UKBA)  قانون الرشوة في اململكة املتحدة •

 عن األمر بالسجن.  فيرتيغلوبوكيانات 
ً
 فضال

امتثال   يكون عدم  أي عقوبات جنائية ومدنية، قد  إلى  باإلضافة  بنا،  الخاصة  السلوك  مدونة قواعد  مع  وتماشًيا 

  . العمل/   بما يشمل إنهاء التوظيف املوظفين ألي بند من بنود هذه السياسة سبًبا التخاذ إجراءات تأديبية، 
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 التوثيق واملراجعة املنتظمة 

 

 فيرتيغلوب  نطاق املؤسسة 

 برنامج االمتثال  العملية األساسية  

 مسؤول االمتثال للمجموعة  مالك الوثيقة 

 فيرتيغلوبمجلس إدارة  معتمد من  

 2020يونيو  30 تاريخ النشر األولي 

 2020يونيو  30 تاريخ سريان الوثيقة 

 2021ديسمبر  12 تاريخ تحديث الوثيقة

 مسؤول االمتثال لدى املجموعة  املسؤول عن االتصاالتالشخص  

 1.0 اإلصدار 

 

 

تقييم فعالية هذه السياسة على نحٍو دوري، واستعراضها ومراجعتها حسب    فيرتيغلوبيجب على قسم االمتثال لدى  

بحيث تعكس أي تغييرات تتطلبها القوانين املعمول بها. ويمكنك توجيه أي   تحديثاتالضرورة، بما يشمل إحداث أي  

لدى   االمتثال  قسم  إلى  السياسة  هذه  لتحسين  اإللكتروني   فيرتيغلوباقتراحات  البريد   على 

compliance@fertiglobe.com . 

  

mailto:compliance@fertiglobe.com
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 امللحق أ: التعريفات 

 

 الرشوة

تشمل الرشوة املدفوعات أو العروض أو الوعود بالدفع أو السماح بدفع أي ش يء ذي قيمة أو تقديمه، بصورة مباشرة  

 ميزة أعمال غير مشروعة. أو غير مباشرة، للحصول على ميزة شخصية أو 

أو    للمبلغ  أدنى  يوجد حد  األدنىال  للحد  تحظر  في  استثناء  بالرشاوى.  يتعلق  الرشاوى    فيرتيغلوبما  دفع  من   
ً
كال

 وعرضها والسماح بها وتلقيها وقبولها.

 الفساد

السلطة لتحقيق ميزة شخصية أو ميزة أعمال  األنشطة التي تنطوي على إساءة استخدام املنصب أو  يعني  الفساد  إن  

في القطاع العام أو الخاص، وهذا يشمل تلقي الرشاوى أو قبولها أو عرضها أو دفعها أو السماح    غير مشروعة، سواءً 

 بها. 

 املسؤول الحكومي

، يكون  فيرتيغلوبنظًرا الستخدام صيغة مختلفة في كثير من األحيان، ينبغي أن يكون واضًحا أنه بموجب قواعد 

املسؤول الحكومي هو نفسه املسؤول العام. وتشير كلمة "أجنبي" املستخدمة في قوانين مثل قانون املمارسات  

إلى  2010لعام  (UKBA) وقانون الرشوة في اململكة املتحدةأو   (FCPA) الواليات املتحدةاألجنبية الفاسدة في 

املسؤولين في حكومة أجنبية، غير حكومة الواليات املتحدة أو حكومة اململكة املتحدة. وال تنطبق هذه الكلمة على  

 في بلدان مختلفة ومع املسؤولين املقيمين في هذه البلدان.  فيرتيغلوبنحٍو محدد على سياسة 
ً
، إذ نزاول أعماال

 التالية:  ويشمل ذلك بوجٍه عام الفئات

املوظف العمومي هو أي مسؤول أو موظف في أي حكومة وطنية أو محلية أو بلدية سواء كان منتخًبا أو   •

 معيًنا )بما يشمل املسؤولين الذين يشغلون منصًبا تشريعًيا أو إدارًيا أو قضائًيا من أي نوع(؛

لح أي حكومة أو أي  املوظف العمومي هو أي شخص يتصرف بصفة رسمية أو يمارس وظيفة عامة لصا •

 عنها مثل مستشار أو منهي يعمل لدى مؤسسة للصحة العامة؛ 
ً
 جهاز تابع لها أو نيابة

 األحزاب السياسية ومسؤوليها واملرشحين للمناصب العامة فيها؛ •

املوظف العمومي هو أي شخص يمارس وظيفة في أي مؤسسة مملوكة للدولة أو مؤسسات تسيطر عليها   •

 الدولة؛ و

 لعمومي هو أي مسؤول أو موظف في أي منظمة دولية عامة مثل األمم املتحدة أو البنك الدولي.املوظف ا •
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تجدر اإلشارة إلى أّن ما ورد أعاله ال يقتصر على املبالغ املدفوعة ملسؤولين رفيعي املستوى فحسب، وإنما يشمل املبالغ  

 املدفوعة ملسؤولين ذوي رتب متدنية.

 أي ش يء ذي قيمة 

ذي قيمة هو أي ش يء، ملموس أو غير ملموس، مالي أم غير مالي، يوفر فائدة أو ميزة للمتلقي، بما يشمل،  أي ش يء 

على سبيل املثال ال الحصر، النقد أو ما في حكمه، أو االمتيازات، أو ترسيات العقود، أو املعلومات الداخلية، أو  

ات السياسية، أو سداد املصروفات أو الديون، أو  استخدام املمتلكات أو املعدات، أو عروض العمل، أو املساهم 

 الرسوم، أو الخصومات، أو العموالت، أو الحسومات. 

وهو يشمل أي ش يء يتم تقديمه أو دفعه أو استالمه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يشمل املدفوعات من  

 أطراف ثالثة. 

 الهدية 

يقّد  مالية(  غير  أو  )مالية  أي منفعة  الهدية  ل 
ّ
من موظفي  تمث إلى موظف  يقدمها    فيرتيغلوبمها شخص خارجي  أو 

إلى شخص خارجي. وتشمل املزايا أيًضا جميع أنواع الخدمات وشراء البضائع بسعر أقل من قيمته    فيرتيغلوبموظف  

 السوقية.  

 وسائل الترفيه 

إلى  فيرتيغلوبشخص خارجي أو يقدمها موظف  فيرتيغلوبأي منفعة، تشمل املتبرع أيًضا، يقّدمها إلى موظف 

شخص خارجي في شكل وجبات ومشروبات وزيارات للمسارح وأماكن أخرى وما إلى ذلك أو تذاكر لحضور الفعاليات  

 فعاليات الرياضية(.)مثل الدعوات إلى الحفالت املوسيقية واملعارض وال

 فيرتيغلوب. ودرًءا للشك، ال تتغاض ى  فيرتيغلوبُيحظر تماًما الترفيه غير املشروع الذي ُيحتمل أن يس يء إلى سمعة  

 عن أي نوع من أنواع الترفيه "للبالغين" ولن تدفع أي أموال نظيره.

 املنفعة 

ر املنافع على نطاق واسع لتشمل أي ش يء ذ فسَّ
ُ
ي قيمة وقد تشمل السفر أو النقل أو السكن أو اإلقامة أو العناصر  ت

ستخدم صيغ مختلفة في بعض األحيان للمنافع أو أي ش يء ذي قيمة،  
ُ
الترويجية املرتبطة بوسائل الترفيه األخرى. وت

 مثل ضيافة الشركات. 
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 تجنبها بالنسبة للهدايا والترفيهامللحق ب: املبادئ األساسية واألمور التي يجب فعلها والتي يجب  

 

 ؟ ما األمور التي ترتبط بها

 

عد االنخرا ط في  تتطلب مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا أعلى مستوى من السلوك الشخص ي واملنهي من جانب جميع موظفينا واألطراف الخارجية. ويُ

ا لوعدنا تجاه أصحاب املصلحة لدينا.، وكذلك جميع فيرتيغلوبسلوك أو أنشطة تتعارض مع 
ً
 القوانين واللوائح املعمول بها، انتهاك

 

عد تقديم الهدايا والترفيه وتلقيها جزًءا من ممارسة األعمال. ومع ذلك، فإن تقديم الهدايا والترفيه أو  تلقيها يمكن أن يقدم    وفي سياق أعمالنا املعتاد، يُ

 نا نتلقى رشوة.تصوًرا بأننا نحاول تقديم رشوة أو أن

 

ى الظروف، ال  يوجد خط رفيع بين الهدية أو النشاط الترفيهي املقبول وبين الهدية أو النشاط الترفيهي الذي ُينظر إليه على أنه رشوة. ويعتمد ذلك عل

دفع الرشاوى، بما فيها الرشاوى املقّنعة في   سيما االختالفات الثقافية. يرجى مالحظة أن القوانين واللوائح )الدولية( ال تحظر تقديم الهدايا، وإنما تحظر

 صورة هدايا.
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x  مظاهر عدم من  مظهًرا  تخلق  أو  تبعية  إلى عالقة  تؤدي  قد  أو  العمل  قرار  في  تؤثر  قد  قيمة  ذات  ترفيه  ووسائل  هدايا  تقديم 

 املشروعية؛ 

x  معاملة تجارية تفضيلية من جانب موظف عمومي؛ تقديم أي هدية مقابل 

x  تقديم النقد أو ما في حكمه )مثل القسائم ذات القيمة( بغض النظر عن املبلغ؛ 

x  تقديم املساعدة املالية الشخصية من أي نوع إلى أي شريك أعمال؛ 

x   ؛ فيرتيغلوبتقديم هدايا أو وسائل ترفيه غير مشروعة من شأنها أن تلحق الضرر بسمعة 

x  تقديم هدايا ألقارب املسؤولين؛ 

x  تقديم هدايا في حالة وجود سبب لالعتقاد بأن املتلقي سيحاول إخفاءها؛ 

x  تنتهك بطريقة أخرى مدونة قواعد السلوك أو سياسة مكافحة الرشوة التي قد  التكاليف  في تغطية  املساهمة بصفة شخصية 

 والفساد؛ 

x لى عمليات تقديم النفقات ضمن الحدود املعمول بها؛ تقسيم املدفوعات أو هيكلتها في محاولة للحفاظ ع 

x  :الدفع في حسابات مشكوك فيها، ويشمل ذلك ما يلي 

o  الحسابات التي ال يمكن التحقق من انتسابها إلى املؤسسة املعنية؛ 

o .)حسابات األشخاص العاديين )مثل املوظفين أو املسؤولين الحكوميين 
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x  التماس أو تلقي الهدايا أو املنافع أو أي ش يء ذي قيمة مقابل وظيفة أو نشاط يتم أداؤه على نحٍو غير صحيح، سواًء من جانب مسؤول

 أو غيره؛

x ."قبول هدية أو أي ش يء آخر ذي قيمة ألن "الجميع يفعل ذلك"، أو "يحدث ذلك دائًما"، أو "أنا أستحّق ذلك      
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تقديم الهدايا ووسائل الترفيه في صورة مجاملة عمل، بشرط أن تكون هذه املمارسة مقبولة في القطاع على املستوى املحلي، ومتوافقة  ✓

 مع القوانين املعمول بها؛ 

 تناول وجبة والقيام بزيارة مسرحية في نهاية يوم لتنفيذ األعمال؛ تحقيق التوازن الصحيح بين العمل والترفيه، على سبيل املثال  ✓

قة من شأنها أن تؤثر في مصالح   ✓
ّ
، مثل عطاءات املشروعات والتغييرات التي فيرتيغلوبالتأكد من عدم وجود أي قرارات متوقعة أو معل

 ؛ تطرأ على التشريعات أو اللوائح وترسيات العقود التجارية ومنح الترخيص

  الحضور  ✓
ً
 الترفيه؛ وسائلعند تقديم  شخصيا

االحتفاظ بسجالت دقيقة وكاملة، وضمان االحتفاظ بسجالت املعامالت بطريقة دقيقة وكاملة وفي الوقت املناسب وفًقا ملبادئ املحاسبة  ✓

 ؛ فيرتيغلوباملّتبعة لدى 

 األطراف الخارجية األخرى التي نعمل معها؛ /الغير و التأكد من امتثال الوكالء واملقاولين من الباطن  ✓

الهدايا والرعاية والدعوات  ✓ بقبول  يتعلق  تتبعها السلطات والوكاالت الحكومية فيما  التي قد  بالسياسات الصارمة  التأكد من االلتزام 

 للفعاليات الرياضية أو فعاليات الضيافة األخرى.

ال املحلي أو مسؤول االمتثال التابع للمجموعة أو الخط الساخن الخاص بنا املوجود على االتصال على الفور باملدير أو مسؤول االمتث  ✓

اإللكتروني   يمتثل موظفو    www.fertiglobe .ethicspoint.comاملوقع  لم  أو وسيط    فيرتيغلوبإذا  الباطن  مقاول من  أو  أي وكيل  أو 

 نتعامل معه أليٍ من هذه التعليمات املتعلقة باألمور التي يجب فعلها والتي يجب تجنبها.

 

 الهدايا ووسائل الترفيه، عليك فعل ما يلي:  تلقيعند 

 

؛  ✓
ً

مت طواعية ّدِ
ُ
 قبول الهدية إذا ق

 . فيرتيغلوبر في حكمك أو أفعالك عند أداء واجباتك ذات الصلة بالتحّقق من أنه ال يوجد احتمال معقول بأن ذلك سيؤث ✓

 

 

 

 

http://www.oci.ethicspoint.com/
http://www.oci.ethicspoint.com/
http://www.oci.ethicspoint.com/

