
 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   1 من   1 صفحة  سیاسة مكافحة الفساد 

 
 
الممارسات الفاسدة والرشوة في جمیع األمور المتعلقة بعملیاتھا التجاریة، وتطالب  .Spraying Systems Coتعارض شركة  

جمیع المدیرین والمسؤولین والموظفین والمتعاقدین والجھات الخارجیة في جمیع أنحاء العالم التي تتصرف بالنیابة عنھا بااللتزام  
 بسیاساتھا لمكافحة الفساد. 

 
والقوانین واللوائح  )”FCPA“للقانون األمریكي لمكافحة ممارسات الفساد األجنبیة ( .Spraying Systems Coتمتثل شركة 

 حیث نزاول أعمالنا. المماثلة لمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد التي تسنھا الدول األخرى 
 

جن للمتورطین، وكذلك  بما في ذلك عقوبة الس یمكن أن یؤدي انتھاك قوانین مكافحة الفساد إلى عقوبات مدنیة وجنائیة صارمة،
  ..Spraying Systems Coاإلضرار بسمعة العالمة التجاریة لشركة 

 
منح أو  Spraying Systems Co.   بموجب ھذه السیاسة، یُحظر على الموظفین والمتعاقدین التابعین لجھة خارجیة العاملین في شركة 

لق بأي من العملیات التجاریة للتأثیر بشكل غیر مشروع في ھذا أو وعد بأي شيء ذي قیمة إلى/من أي شخص فیما یتعتلقي مدفوعات  
  الشخص للمساعدة في الحصول على منافع تجاریة غیر مشروعة.

 
یمكن أن تتخذ المدفوعات المحظورة التي یتم الحصول علیھا أشكاالً ونماذج مختلفة، وكذلك الحال نفسھ على النتائج المنشودة من تلك 

لذلك، یتعین على الموظف التابع لجھة خارجیة الحصول على الموافقة قبل تقدیم أي مدفوعات غیر تجاریة من أي نوع  المدفوعات. 
  بخالف ما ھو محدد في ھذه السیاسة. 

 
یما یتعلق بأعمال  وقد تشمل الرشاوى، والھدایا، والعموالت، أو الوعود الُمقدّمة ف  یمكن أن تتخذ المدفوعات المحظورة المتسّلمة أشكاًال عدیدة، 

 یحظر على الموظفین والجھات الخارجیة التماس أو تلقي أي شكل من أشكال الرشوة، أو الھدایا، أو العموالت الخفیة فیما یتعلق  الشركة. 
  بأعمال الشركة. 

 
لة لخلق فرصة مشروعة  إال لتوفیر سبل ضیافة معقو  ال تُمنح الوجبات المسموح بھا والسفر والترفیھ الذي یشمل أي ھدیة غیر نقدیة 

  للمناقشات التجاریة. 
 

أو الرموز المتواضعة  تشمل الھدایا المسموح بھا الھدایا غیر الباھظة الثمن من قبیل العناصر الترویجیة ذات العالمة التجاریة للشركة
امتیاز عائد أو منفعة تجاریة، وأنھا تمتثل للقانون لغرض إبداء االحترام والتقدیر، بشرط أال یكون ھناك توقع بأنھ یتم منحھا مقابل أي 

 المحلي. 
 


