
 

 

 

 

 

 

أفي )سابك( لاعموضيافات الأهدايا إجراءات قبول 

أالقطاع الخاصبشأن التعامالت مع 

أ2019يناير 

 :املراجع
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 املقدمة والنطاق -1

أ(( ادناهأ)في امللحق  املستعملة في هذه السياسةتعريف املصطلحات  تم)

)سييييييابك( لخالقيات املهنة أن تكون جميع املعامالت  ومكافحة الفسيييييياد الواردة بميثاق الطراف الخرىأالتعامالت التجارية مع  اتنا بشييييييأنسييييييياسيييييي تقتضيييييي  

وواجبات الضيييييافة ات في ضييييمان تبادل هدايا العمال التجارية قائمة على ممارسييييات قانونية وأخالقية عادلةت ويتمثد أملد املكونات الهامة لهذه السييييياسيييي

أأو املتكار فرديت مشروعةلق ميزة تجارية غير الخاصة بالعمال بطريقة ال تخ

أتوفر هذه اإلجراءات الحد الدنى من املعايير الت  يجب على جميع املوظفين مراعاتها عند التعامد مع القطاع الخاصت

ا من الاشيييييييييييا  في السييييييييييياملة التجارية ا طبيعيم على  يحظرأعلى للموظفين، ومع ذلك، ومن أجد وضيييييييييييع معيار أ ،يمكن أن تكون هدايا وضييييييييييييافة العمال جاءم

سييييمج طراف الخرى قبول هدايا العمال من الأاملوظفين  ما لم تسييييمج اإلجراءات الواردة هنا بذلكت وإاى جانب الحظر املفروى على تلقا هدايا العمال، ح 

ان تكون ذات صييييييييييييلة بأعمال قائمة او )أ(  اذا توفرت الشييييييييييييرو  التالية  للموظفين بتقديم هدايا العمال، وتقديم واجبات ضيييييييييييييافة العمال واسييييييييييييتقبالها

أمحتملة بين الطرفينت

أتبحسن نيةمقدمة أن تكون )ب( 

أتبموجب القوانين والعراف املحلية اسموح بهأن يكون من امل)ج( 

أت(ب)امللحق  الشرو  املوضحة في مع هذه اإلجراءات بما في ذلك متوافقةأن تكون )هي( 

أ

د عيي 
 
ا عن أي  ، لييذلييكالرشييييييييييييوة محظورة بموجييب جميع القوانين في شييييييييييييتب أنحيياء العييالم، و ييذلييك بموجييب هييذه اإلجراءات ت يجييب على املوظفين اإلبالف فورم

ع املسيييييييائد ت و ما هو الحال في جميمدير االمتثال املباشيييييييرإدارة املوارد البشيييييييرية أو الشيييييييؤون القانونية أو  شيييييييكوا بشيييييييأن االمتثال لهذه اإلجراءات إاى مديرأ

را في املتعلقة باالمتثال، تحظر شييير ة )سيييابك( بشيييكد قاطع القياا بأعمال انتقامية من أي نوع ضيييد أي شيييخت يبل  عن شيييكوا تتعلق باالمتثال أو حشيييا

أأي تحقيق يتعلق باالمتثالت

 هداياال -2

 بقبول مثد هذه الهدايا مثد أفراد العائ لألطراف الخرىأهدايا أو السماح الال يجوز قبول  2-1
م

أنيابة عنك، إال في ملالة االستثناءات التالية لة مثال

الت  تمثييد إنجيياز مرملليية مييا من  صيييييييييييينيياديق الهييدايييااملشيييييييييييييار ع مثييد الييدروع التييذ ييارييية أو  فين قبول الجوائا التقييديرييية خالليجوز للموظ 2-1-1

أاملشروعت

عادتها إلسيييييييييييباب لقافية أو الت  تم تسيييييييييييليمها بالفعد ولم حعد باملقدور  املقبول رفض اسيييييييييييتالمهامن غير حعد الت  هدايا ال اسيييييييييييتالايجوز  2-1-2

ع بييالعييدل بين ملقييدمهييا وزن
 
يجييب  مييا ت  ييامييد موظفا اإلدارة الت  حعمييد بهييا متلقا الهييدييية، مثييد املواد الاييذائييية القييابليية للتلف، والت  يجييب أن ت

املقدمة الهدايا، وشيييكرهم على هدية العمال  يمسييياعدتك في إعداد خطاب ملان  يتسيييلب لهاملتب  بشيييكد مباشيييرأ الشيييؤون القانونيةإدارة إخطار 

أفي املستقبدت ذلك بعين االعتبارأمن أخذ  واهدايا، ملتب يتمكنالا قبول وإبالغهم بسياسة )سابك( بعد منهم

ا عادة بدون مقابد 2-1-3 قد 
 
أأمرأ حعدفي مؤتمر منه  مثد التحدث  وذلك قبول مبال  مالية مقابد خدمات ت

م
أغير مقبول ويجب رفضهت ا

أ دوالر أمريكا 100 هو مبل  حعادلهدايا الالحد العاملا ملنج  2-2
م
أت(ب) –امللحق  ما هو موضح في  فعالية/مناسبةبالعملة املحلية لكد متلق عن  د  تقريبا

أ هءأو إهدا ما يلي أو تعرى منحه أو تهدي ال تمنج 3-2

بطاقات  اوأ الشراء قسائم أوأ )على سبيد املثال، الشيكات اهأو ما حعادل( مبال  التكريم النقدية أو اال راميات)بما في ذلك  يةالنقداملبال   2-2-1

أالهدايا( أو القروىت

أالخدمات أو فرص العمد أو التدريب الداخلي، بما في ذلك لفراد السرة أو الامالءت 2-2-2

يجب تقديم جميع املسييييييييييياهمات  ، مليثمشيييييييييييروعةغير  أو مميزات الحصيييييييييييول على ميزة تقديم أوأ الرعاية من أجداملسييييييييييياهمات الخيرية أو  2-2-3

ا لهذه اإلجراءات وسيييياسييية الخاصييية بشييير ة )سيييابك(ت وتنت تلك السيييياسييية على أن  (RAISE) املسيييؤولية االجتماعية الخيرية والرعاية فقط وفقم

تماعية للشيير ات الخاصيية بها، بما في ذلك سيياعات العمد التطوعية املعتمدة، بارى التألير شيير ة )سييابك( لن تسييتخدا برامو املسييؤولية االج

اصيييفقة تجارية، ولن تسيييتخدا برامو املسيييؤولية االجتماعية للشييير ات الخاصييية بها بطريقة قد تعطا أي على نتائو   محاولة التألير علىب انطباعم

أصفقة تجاريةت مسار أي

 ضيافة ال -3

أ دوالر أمريكا 200 مبل  حعادلضيييييييافة هو الالحد العاملا لتقديم  3-1
م
امللحق ،  ما هو موضييييييح في مناسييييييبة/فعاليةبالعملة املحلية لكد متلق عن  د  تقريبا

أت(ب)

أ دوالر أمريكا 100 مبل  حعادلضييييييييييافة هو الالحد العاملا لتلقا  3-2
م
امللحق ،  ما هو موضيييييييييح في مناسيييييييييبة/فعاليةبالعملة املحلية لكد متلق عن  د  تقريبا

أت(ب)
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 اإلجراءات -4

أالعمدت بأغراىضيافة عندما يكون ذلك على نحو معقول وضروري وذا صلة مباشرة ال تقديمهدايا أو اليجوز فقط تقديم  4-1

طلب تقديم  علىيحمد الدرجة الوظيفية الأعلى املوظف الذي يابغي  ثر من موظف في الفعالية، فإنه أوفي ملال مشييييييييييييار ة عند تقديم الضيييييييييييييافة،  4-2

أتبعد انتهاء الفعالية املطالبة بهايتواى وأ الضيافةنفقات  دفعيتواى وأن على تقديم الضيافة وافقة امل

أوليس باسم الفردت، أو أي من شر اتها التابعة،  (سابك)باسم شر ة   اتضيافالهدايا وأالجميع  تقديميابغي  4-3

أو تلقا ضييييييييافة  تقديمهدية  أو  منج، املوافقة على املسيييييييؤول (L2) املسيييييييتوى الثانا ومديرأ لكبير املسيييييييتشيييييييارين اإلقليميين، يجوز مقدا بناءم على طلب 4-4

أت(ب)امللحق الحدود النقدية املبينة في  قيمتها تتجاوزأ

ق يتطب ، مليث يتم بير املسييتشييارين اإلقليميينموافقة  تحصييد علىأي هدية أو ضيييافة ملسييؤول ملكوما خارج نطاق هذه اإلجراءات ويجب أن  تندرج 4-5

أتهنامن هذا الرابط  االطالع عليهايمكن الت  وأ يينالحكوم نسؤولياملعلى التعامالت مع  (سابك)املبادئ التوجيهية ملكافحة الرشوة في 

أتةتام شفافيةب اتضيافالهدايا وأالجميع  أن يتم تقديم أو استالايجب  4-6

أبدقةت اتضيافالهدايا وأالمدفوعات  يابغي تسجيد جميع 4-6-1

ا لغراى ذلك ضيييافة ما لم يكن لخدمات  بديد لهدية أو  تقديم يال يابغ 4-6-2 العمالء  قولة )على سييبيد املثال، ال تسيياعدتجارية معضييروريم

أ زيارة مكة املكرمة للعمرة أو الحج(ت بترتيب

أتاتضيافالهدايا أو ال لتقديمال تستخدا الموال الشخصية  4-6-3

 يحظر  4-7
م
ا من العرف املقبول على املستوى ذلك ، ملتب لو  ان تقديم خدمات الترفيه الجاسية للبالاينبتاتا أاملحليتجاءم

أأو قبول أي ش  ء محظور بموجب هذه اإلجراءات نيابة عنكت ملنج بطرف خارجيال تستعن  4-8

أهذه اإلجراءاتتب االلتزاا ميثاق )سابك( لخالقيات املهنة )سابك( والشر ات التابعة لها الت  اعتمدتيجب على  4-9

 (سابك)برعاية املنعقدة الفعاليات  -5

أت(ب)امللحقضمن الحدود املنصوص عليها في  (سابك)برعاية  املنعقدة جميع نفقات الفعاليات تندرجيجب أن  5-1

 على سبيد املثال، توفير السفر واإلقامة والطعاا  جاء من الفعالية - الشر ة أعمالهو خدمة ضيافة ال تقديم الارى الساس   من يتمثديجب أن  5-2

أإاى تعريف العمالء بمنتجاتنا أو خدماتنات هدفت  ت، ال(سابك)برعاية شر ة  املنعقدة

ا بجدول أعمال مفصد يوضح أن أغلبية الوقت  5-3 أاملسائد التجاريةتفي مباملثة  ستقض بيجب أن يكون الارى التجاري مدعومم

أالتجاريت  لبحث التعاون ، مناسبة انعقاد الفعالية ، بما في ذلك مكان(سابك)برعاية شر ة  املنعقدةيجب أن تكون ترتيبات الفعاليات  5-4

 من الضيف، وإذا  (سابك)، يجب أن تدفع ه الفعاليةالسفر  جاء من هذتحمد تكاليف  (سابك)إذا عرضت  5-4-1
م

ملقدا السفر مباشرة بدال

ا، يجب على الضيف  ، مليث أن بعض (ب)امللحق للسدادت يرجى مراجعة  (سابك)إيصاالت السفر الصلية وتقديمها إاى  إبرازألم يكن ذلك ممكنم

أاملناطق قد ال تسمج بترتيبات السفر واإلقامة ودفع تكاليفهات

ا بالدرجة االقتصادية 5-4-2 سمج بالسفر جوم  بير وأ (L2) موافقة خطية مسبقة من مدير املستوى الثاناموجب ودرجة رجال العمال ب املميزة ح 

أتيناإلقليمي ينستشارأامل

يجييب ففئيية الخمس نجوا الخيييار الومليييد في بعض املنيياطق الجارافييية،  إذا  ييانييت فنييادق، وأالتكلفيية ال يابغي أن يكون السييييييييييييكن بيياه  5-4-3

أتيناإلقليمي ينستشارأ بير املوأ املسؤول (L2) ل على موافقة  تابية مسبقة من مدير املستوى الثاناوأحصال

على سيييييييبيد املثال، أملد أفراد السيييييييرة الذي ال  - (سيييييييابك)برعاية املنعقدة مقابد سيييييييفر املرافقين لحضيييييييور الفعاليات  (سيييييييابك)لن تدفع  5-4-4

أيرتبط ملضوره بالارى التجاري للرمللةت

أو الاوص في  أو املدينة املنورة مثد زيارة مكة املكرمة بالفعالية/املناسييييييبة مرتبطةأو تدفع تكاليف أي رملالت إضييييييافية  (سييييييابك)ال ترتب  5-4-5

أالبحر الملمرت

أبمثابة أطراف أخرى خارجية لغراى هذه اإلجراءاتت )سابك( في املشار ع املشتر ة حعتبر شر اء 5-5

 ولياتناؤ مس -6

أأو تلقا ضيافة  تقديمهدية  أو  تقديم أو قبولأالعوامد التالية عند مراعاة   د موظف علىيجب  6-1

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

أ؟املطبقة في القطاععايير امل؟ هد تتجاوز (ب)–ضيافة تتجاوز الحدود الواردة في امللحق الهدية أو لالقيمة النقدية لهد  6-1-2

أ؟تجيز سياسات الشر ة أو الجهة الت  يتبع لها متلقا الهدية أو الضيافة قبول مثد تلك الهدية أو الضيافةهد ، املعلوابقدر  6-1-3

ضيييييييافة في عناوين الخبار؟ إذا  انت اإلجابة على أي مما سييييييبق أو تقديم الهدية أو قبول ال منج خبرأ في ملالة ظهورأ تشييييييعر بالقلقسييييييهد  6-1-4

أضيافةتالأو تقبد  تقداهدية أو ال تمنجذ ره "نعم"، ال 

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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أ بما يلي للطرف الخارجيالئقة لك أو الضيافة غير الهدية أو السبب الرشوة أو تت، مليث قد املشروعة والرشوةأو الضيافة هدية التعلم الفرق بين  6-2 

أمصلحة الشر ةت همالإوأتجاهد واجب العمد  6-2-1

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

منج لوالأ تكن تعاقدية أفضد من الت  لمشرو   منج 6-2-3
 
أ تشروعةاملغير ضيافة الهدية أو الالرشوة أو  ت

أ

 أسئلة وأجوبة -7

أت ياور أملد املوردين مكتبنا ويقدا لك هدية صايرةت هد تقبد ذلك؟س

أمن االستثناءات املحدودة املنصوص عليها في اإلجراءاتت ةللموظفين قبول أي هدايا ، إال في ظد واملدال يجوز  -ج

أالسلة؟ قبولأ، فهد يمكنك  الفوا هحسلم أملد املوردين سلة من  -س

تاح أو تبالفعد، يابغي أن  اسيييييتالمهاإذا تم ولكن الهدايات على تذ ر قاعدة عدا الحصيييييول  -ج
 
هذه ت أبل  عن العاملين باإلدارةبالتسييييياوي بين  الفا هةوزع ت

أهداياتالبسياستنا بعدا قبول  رهي مع تذ للمورد، شكرأخطاب ك على إعداد تساعدتب يتسلب لها ممل وذلك الشؤون القانونيةإدارة هدية إاى ال

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

سيييييييتعامد أولئك الذين يقدمون هذه  (سيييييييابك) أنبتصيييييييور أو انطباع خلق فضييييييي   إاى على تقديم مسييييييياهمات خيرية يمكن أن ي الطراف الخرىأتشيييييييجيع  -ج

أاملساهمات بشكد أفضدت

مكنييك عميييد ياورنييا في اململكيية العرسييية السييييييييييييعودييية يرغييب في زيييارة مكيية املكرميية / املييدينيية املنورة ويطلييب منييك املسييييييييييييياعييدة في تنظيم الرملليية، فهييد ي -س

أاملساعدة؟

أتفي هذه الحالة غرى العميد شخص   مليث إنإذا  انت مرتبطة بارى تجاريت  طراف االخرىأيجب عليك فقط تقديم مساعدة السفر إاى الأال، بد  -ج

لناء املفاوضات طلب املورد من الحضور التوقف والذهاب في أو  ملد املوردين إلبراا اتفاقية توريد مع )سابك(أمفاوضات مع  فريق املشتريات يجريأ -س

أ؟ هد ستذهب معه؟ملد املطاعمألتناول وجبة الاداء في 

أملورد، ا أن يدفع عنيمكن لفريق املشتريات وأ توجباتهمال بأس أن تذهب إاى املطعم مع املورد، ولكن يجب أن يدفع فريق املشتريات مقابد  -ج
م
 وذلك وفقا

أت(ب)امللحق في  ااملنصوص عليه للحدود

أانتهاا لهذه اإلجراءات؟ شكوا بوقوع ينأ ان لد  ماذا لو س

 أوأ عن االمتثال لهذه اإلجراءات وااللتزاا باإلبالف عن االنتها ات املشيييييييتبه بها إاى مدير املوارد البشيييييييرية أو الشيييييييؤون القانونية ن املسيييييييؤوليةوأيتواى املوظف -ج

أأو االمتثالت يثير أو حساعد في معالجة مخاوف تتعلق بالنزاهةضد أي شخت من االنتقاا  بشدة أي نوع (سابك)ت تحظر مدير االمتثال املباشر

أ  
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أ

 (أ)امللحق 

 التعريفات

، على سيبيد املثال متلقيهاعلى  مشيروعللتألير بشيكد غير  بها أو تطلب يصيرحتعرى أو يتم الوعد بها أو تدفع أو املال أو عناصير أخرى ذات قيمة  - الرشووة

أجانيةتال الحصر الهدايا الفاخرة أو الضيافة املفرطة واملجوهرات وفرص العمد والتدريب الداخلي والخدمات امل

منج  جاء من التعايا  عناصيييييرأ -هدايا ال
 
امللحق هدايا املشيييييروعة )مع مراعاة ملدود النقدية املبينة في الملصيييييالح العمالت تشيييييمد المثلة على  الجيدمعينة ت

أو السيييييينما عروى تذا ر تجدر اإلشيييييارة إاى أن (، ولكنها ال تقتصييييير على  سيييييالل الفا هة والاهور واملواد الترويجية مثد القالا وال واب أو القمصيييييانت (ب)

أتملمثد أعمال الطرف الخارجي مرافق وجودفي ملال عدا  غير مقبولة تعتبر هدايارياضية الفعاليات ال

وتشييمد المثلة على  ملصييالح العمال جيدلضيييافة التعايا اللملقدمة عندما يكون الارى الرئيس السييكن والسييفر والترفيه اخدمات الوجبات وأ -ضوويافة ال

وتذا ر السفر  الرياضية الفعالياتالوجبات وقت اجتماعات العمد واملناسبات االجتماعية والنشطة أو تقديم ضيافة املشروعة، ولكن ال تقتصر على  ال

عندما شروعة املغير ضيافة الدرج ضمن تنرياضية الفعاليات الأو السينما عروى تذا ر  تجدر اإلشارة إاى أن توغرف الفنادق العادية اتالسيارأ اتوخدم

أتفيها مرافق ملمثد أعمال الطرف الخارجي دال يوج

قدا  - املسووووووووارية ا    ية مليث سيييييييييتم التبرع بجاء من العائدات  ةعام لفعاليةأي رعاية مثد خيرية،  ملؤسييييييييسييييييييةأي شيييييييي  ء ذو قيمة )نقدية أو غير ذلك( م 

أأو برنامو ممالد أو اإلنفاقت ةمجتمعي تنميةملؤسسة خيرية، أو أي 

، بما في ذلك أي موظف أو ممثد (سييييييابكالت  تقدمها )أو الفرد الذي يكون بمثابة املشييييييتري أو املشييييييتري املحتمد للمنتجات أو الخدمات  الشيييييير ة - العييل

أآخر أو و يد لهذه الشر ة أو الفردت

أت(سابك)فرد حعمد لدى شر ة  - املوظف

ا بأن  (سابك)ف شر ة تقدا ملوظ -املانح أالشر ةت موظفاأملد هو الشر ة وليس  املانجهدية أو ضيافة ، علمم

أواملد على القدت يتبعه أو حعمد تحت رئاسته موظفأي موظف  - املدير

أ(سابك)العمال في وضيافات  هداياقبول إجراءات  – اإلجراءات

ونحن  تيناملتطوع ينالتبرعات الخيرية والرعاية، والشيييييييرا ات وسرامو املوظفب يتعلقفيما نهج )سيييييييابك(  -بشيييييييأن املسيييييييؤولية االجتماعية (RAISE)سوووووووياسوووووووة  

عالمة )سيييييييييابك( التجارية، بالختيار البرامو الت  ترتقا  - واللر املسيييييييييتداااالبتكار واالسيييييييييتراتيجية جمهور وأالوأ السيييييييييمعةالذي يمثد  (RAISE) معيارأ نسيييييييييتخدا

أعايا قيمنات عمد على تاملتياجات املجتمع، وت وتعالج

أتهنامن خالل هذا الرابط الخاصة بشر ة )سابك(  (RAISE)يمكن االطالع على سياسة 

أ - املتلقي
م
أتالفرد الذي يتلقى شيئا

مملوا بالكامد، سييييواء بشييييكد مباشيييير أو غير مباشيييير للشيييير ة السييييعودية قانونا  يان  شيييير ة أوأ الشيييير ة السييييعودية للصييييناعات السيييياسييييية وأي - (سووووابك)

أللصناعات الساسيةت

لعرى منتجات أو برامو أو خبرات  ينالخارجي أصيييييحاب املصيييييلحةللعمالء أو غيرهم من  (سيييييابك)مناسيييييبة تسيييييتضييييييفها  - (سوووووابك)برعاية منعقدة فعالية 

أت(سابك)

أت( وعالمتها التجاريةسابك)أو نشا  أو منظمة في مقابد استخداا اسم  فعاليةلدعم  دفع أموال – الرعاية

آخر لهذه الشر ة  ، بما في ذلك أي موظف أو ممثد(سابك)شر ة إاى أو بائع محتمد للسلع أو الخدمات شر ة أو فرد أو مقاول يكون بمثابة بائع  - املورد

أأو الفرد أو املقاولت

، مثد أفراد السيييييييرة والصيييييييدقاء واملقاولين واملوردين والاسائن وو الء البيع أو (سيييييييابك)شيييييييخت أو  يان في القطاع الخاص ال يات   إاى  - الطرف ا  ارجي

أتوشر اء )سابك( في املشار ع املشتر ةاملوزعين واملستشارين 

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
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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 
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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
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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 
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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
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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
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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
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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
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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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