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 لقواعد السلوك الخاصة بالشركاء التجاریین Ekman 1مدونة شركة إیكمان 

 السیاسة  1
«مدونة قواعد السلوك للشركاء التجاریین» ھي عبارة عن سیاسة أو وثیقة توضح ما ھي التصرفات المتوقعة من 

اتباع    -أي شخص یتعامل تجاریاً مع شركة إیكمان أو بالنیابة عنھا. وھي تتعلق بـ «القیام بالشيء الصحیح» عموماً  
 القوانین والتصرف بشرف ومعاملة اآلخرین باحترام. 

 السیاسة نطاق 2
 تنطبق ھذه السیاسة على أي شخص یتعامل تجاریاً مع شركة إیكمان أو نیابة عنھا، في جمیع أنحاء العالم. 

 الشركاء التجاریون / األطراف الثالثة / النظراء 3
كة «إ�كمان» أثناء التخط�ط أو الق�ام باألعمال  » أي فرد أو منظمة تتعامل معها �ث ف كاء التجار�ني ُ�قصد بـ «ال�ث

ي العالم.  ا
ي أي مكان �ف

 لتجار�ة، �ف

ف والعمالء والوكالء ومقد�ي الخدمات   ف أو المحتملني وهذا �شمل (ع� سب�ل المثال ال الح�) الموردين الفعليني
والمصارف   ف  والموزعني والوسطاء  الباطن،  من  ف  والمقاولني  ، ف والمقاولني كة  المش�ت المشار�ــــع  كاء  و�ث اللوجست�ة، 

ف والمحاس ف (كالمحامني فني ي ذلك  والمؤسسات المالة والمستشار�ن المح�ت
)، والهيئات الحكوم�ة والعامة (بما �ف ف بني

هم.   المسئولون والممثلون والس�اسيون واألحزاب الس�اس�ة)، والمدراء والمتدر�ون وغ�ي

 االمتثال التجاري والعقوبات  4
رشوة یشیر االمتثال التجاري إلى المعامالت التجاریة الفعلیة ویتضمن اللوائح التالیة المتعلقة بالعقوبات، ومكافحة ال

والفساد، والتھرب الضریبي وغسیل األموال، وحقوق اإلنسان، والبیئة وغیر ذلك.. العقوبات ھي قیود یتم وضعھا 
وتنفیذھا بشكل أساسي من قبل الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة. بعض العقوبات تحظر التعامل  

ص معینین أو منتجات معینة. ال ینبغي القیام بأعمال تجاریة مع دول معینة، بینما یحظر بعضھا التعامل مع أشخا 
 مع أي طرف خاضع للعقوبات، بما في ذلك إعادة بیع المنتجات إلى األطراف أو المناطق الخاضعة للعقوبات.

 الرشوة والفساد 5

ط الق�ام بأعمال تجار�ة.  ك تجاري، ��ث ء ذي ق�مة ل�ث ي
ي عرض �ث  عرض الرشوة �عيف

ي  ي الرشوة �عيف
ّ ي المقابل.    تل�ت

�ك تجاري، مع توقع فائدة �ف ء ذي ق�مة من �ث ي
ي �ث

 تل�تّ

«الشيء ذو قیمة» قد یتضمن المال، أو الھدایا أو القروض أو الرسوم أو الضیافة أو الخدمات، أو الخصومات، أو 
 منح عقد أو أي شيء آخر ذي قیمة. 

 
�
 رسم�ا

�
الدفع لفرد بصفته/بصفتها موظفا ي  ي تعيف الشائعة ع� شكل  رشوة موظف رس�ي أجنيب الرشاوي  ي 

تأئت  .
ف أجانب لت��ــــع العمل�ة اإلدار�ة.  ف رسميني  مدفوعات «�سه�ل» إضاف�ة لموظفني

 ج��مة جنائ�ة.   الوعد بها أو منحها أو طلبها أو قبولها   الرشوة أوعرض �عت�ب 

 الفساد ھو إساءة استخدام السلطة أو المنصب المؤتمن علیھ، لتحقیق مكاسب شخصیة. 

الفساد  لمكافحة  المحلیة والدولیة  للقوانین  باالمتثال  االلتزام،  التجاریین  إیكمان، وتطلب من شركائھا  تلتزم شركة 
الممارسات األجنبیة الفاسدة لعام والرشوة في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، قانون  

 

وفروعھا والشركات التابعة لھا؛   Ekman & Co ABفي ھذه الوثیقة شركة إیكمان وشركائھا   » Ekmanإیكمان تعني « 1
 ». Ekman Groupمجموعة إیكمان ویُقصد بھا أحیاناً « 
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1977  “)FCPA  یمكن أن تنطبق ھذه القوانین على التصرفات في ».  2010”) و«قانون الرشوة البریطاني لعام
 أي مكان في العالم تقع فیھ، وبغض النظر عن المعاییر المحلیة أو المقاییس الثقافیة. 

 الھدایا والترفیة والضیافة المتعلقة باألعمال التجاریة 6

لن تقدّم شركة إیكمان أو شركاؤھا التجاریون وعداً، أو تمنح أو تعرض أو تدفع ثمن ھدایا أو ترفیھ أو ضیافة مع  
 توقع أو أمل في الحصول على منفعة تجاریة، أو لمكافأة منفعة تجاریة تم تقدیمھا بالفعل.  

 
یكمان أو شركاؤھا التجاریون الھدایا، أو الترفیھ، أو الضیافة، أو تقبلھا من طرف ثالث مع توقع  لن تطلب شركة إ

 أنھا ستوفر میزة تجاریة لھم أو ألي شخص آخر في المقابل. 
 

لن تقبل شركة إیكمان أو شركاؤھا التجاریون الھدایا الباھظة أو الترفیھ أو الضیافة من طرف ثالث فیما یتعلق بأي 
 یتعلق بإیكمان. عمل 

 
لن تعرض شركة إیكمان ھدیة على مسئولین أو ممثلین حكومیین، أو سیاسیین، أو أحزاب سیاسیة، أو تقبلھا منھم 

 دون الحصول على موافقة مسبقة من فریق االمتثال. 
 

ھذه   لن تھدد شركة إیكمان أو شركاؤھا التجاریون أي فرد رفض ارتكاب جریمة الرشوة أو أثار مخاوف بموجب
 السیاسة أو تنتقم منھ. 

 
 لن تشارك شركة إیكمان أو شركاؤھا التجاریون في أي نشاط آخر قد یؤدي إلى انتھاك ھذه السیاسة. 

 غسیل األموال والتھرب الضریبي 7
ولمنع أن تصبح جزءاً من مخططات غسیل األموال والتھرب الضریبي، تم وضع قیود على المدفوعات من الشركاء  

 التجاریین وإلیھم.

ال یُسمح بالدفعات إلى للشركاء التجاریین المسجلین في أنظمة شركة إیكمان وسیتم التدقیق فیھا من خالل برنامج  
.. یُسمح بالدفعات فقط إلى حساب مصرفي Ekman Complianceال إیكمان  العنایة الواجبة الذي تستخدمھ قسم امتث
 باسم الشرك التجاري في بلد اإلقامة. 

 ال یُسمح بالدفعات الواردة من غیر العمالء المسجلین. 

 أي استثناء مما ورد أعاله یجب أن یُصادق علیھ فریق االمتثال مسبقاً. 

 تضارب المصالح 8

تتداخل األنشطة الشخصیة أو االجتماعیة أو المالیة أو السیاسیة أو العالقات التجاریة ینشأ تضارب المصالح عندما 
مع موضوعیة الشریك التجاري وتفانیھ لشركة إیكمان. النزاعات الفعلیة، وكذلك مظاھر النزاعات، یجب تجنبھا أو 

 إبالغ شركة إیكمان عنھا. 

 قوانین مكافحة االحتكار والمنافسة 9

إیكمان على االمتثال لقوانین مكافحة االحتكار والمنافسة المعمول بھا في كل بلد تعمل فیھا شركة    تقوم سیاسة شركة 
ي ذلك ع� سب�ل    إیكمان تجاریًا، وذلك  

ي من شأنها كبح المنافسة أو تقي�دها، بما �ف لمنع الجهود واألعمال اليت
المثال ال الح�، تثب�ت األسعار، والتالعب بالعطاءات وتقس�م السوق، وترتيبات تبادل المعلومات غ�ي القانون�ة  

ف  كائها التجار�ني كة إ�كمان من �ث ي تق�د التجارة �شكل غ�ي معقول. تطلب �ث ف مكافحة    اليت االمتثال لجميع قوانني
 االحتكار والمنافسة المعمول بها. 

 السریة  10

المعلومات السریة واألسرار التجاریة تتضمن أي مادة أو معلومة ال تجعلھا، أو ال ترغب شركة إیكمان بأن تجعلھا 
 منشورة علناً في وقت معیّن. 
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وھذا من بین األصول األكثر قیمة لدى شركة إیكمان، ویجب على الشركاء التجاریین حمایتھا ألن الكشف عنھا قد  
 ان ال یمكن إصالحھ. یتسبب في ضرر لشركة إیكم

 حقوق اإلنسان 11
تؤمن شركة إیكمان أن جمیع الناس لھم الحق في أن یُعاملوا باحترام وأن یتمتعوا بالقیمة نفسھا ویجب أن یتمتعوا 
والدین،  الجنسي،  والتوجھ  السیاسیة،  واآلراء  والعرف،  الجنس،  عن  النظر  بغض  نفسھا،  واإلمكانات  بالحقوق 

 والخلفیة العرقیة. 

 ر التمییز من أي نوع في شركة إیكمان وتتوقع إیكمان األمر نفسھ من شركائھا التجاریین. یحظ

العمل  ومكان  الجماعیة،  والمفاوضات  الجمعیات  تكوین  اإلنسان ھي حریة  لحقوق  األخرى  الھامة  الموضوعات 
(العبودیة الحدیثة)، وعمالة اآلمن والصحي، وإجراءات السالمة في مكان العمل، والعمالة القسریة واالتجار بالبشر  

 األطفال، وساعات العمل واألجور والحوافز. ویجب اتباع القوانین الدولیة المتعلقة بھذه القضایا.

 البیئة 12
ف واللوائح البيئ�ة، المحل�ة والوطن�ة.  اتباع�جب   الحد األدئف من متطلبات القوانني

 العنایة الواجبة والتدقیق 13

التجاریین لشركة إیكمان بحثاً عن «األعالم» (اإلشارات الدالة على العقوبات والتحذیر یتم التدقیق في جمیع الشركاء  
 من الرشوة والفساد والجرائم ضد حقوق اإلنسان والبیئة). 

سیتم إجراء المزید من العنایة الواجبة في شكل تحقیقات وطلب المشورة القانونیة حسب الحاجة. سیجري حفظ أي 
 ریقة آمنة.  وثائق وتقاریر بحثیة بط

 خدمة اإلبالغ عن المخالفات لدى شركة إیكمان 14
بأن یتم   https://report.whistleb.com/ekmangroupتسمح خدمة اإلبالغ عن المخالفات لدى إیكمان في

سیتم تشفیر كل التقاریر   مع ضمان السریة التامة.اإلبالغ بسریة. ھذه الخدمة ستتوالھا شركة خارجیة كطرف ثالث،  
 ولن یتمكن من االطالع علیھا إال فریق االمتثال، وھو لیس بمقدوره اقتفاء أثر المبلّغین عن المخالفات. 

إیكمان بحمایة حقوق األفراد الذین یبلّغون شركة إیكمان عن أي شكوى بحسن نیة، أو الذین یُطلب منھم تلتزم شركة  
 المشاركة في أي تحقیق داخلي ناتج عن ھذه الشكوى. ستمنع شركة إیكمان أي تمییز أو انتقام ضد ھؤالء األفراد.

 العواقب المحتملة  15
ل نیابة عن شركة إیكمان، إن جرى انتھاك ھذه السیاسة. من خالل قد یجري إنھاء أي عالقة بأفراد أو منظمات تعم

التوقیع على ھذه السیاسة، یقر الشركاء التجاریون ویوافقون على أن أي انتھاك لھذه السیاسة یمنح شركة إیكمان 
نھاء.  الحق في إنھاء أي عالقة تجاریة على الفور بموجب إشعار خطي وبدون تحمل أي مسؤولیة تنشئ بسبب ھذا اإل

 ال یؤثر ھذا على أي حقوق قانونیة أخرى قد تكون لدى شركة إیكمان مثل المطالبة بالتعویضات.

التنظیمیة   الوكاالت  و/أو  القانون  إنفاذ  ھیئات  إلى  التحقیق  نتائج  إحالة  أو  القضائیة  المالحقة  قرارات  اتخاذ  سیتم 
 آخرین من المستشارین المعینین. المناسبة إلجراء تحقیق مستقل معاً من قبل اإلدارة العلیا و

 قد یُعاقب األفراد، الذین تثبت إدانتھم بالرشوة والفساد، بالغرامات و/أو السجن لمدة قد تصل لعشر سنوات. 
 معاقبة الشركات التي تفشل في منع الرشوة والفساد، قد ینتج عنھا غرامات غیر محدودة.

 االتفاق العالمي لألمم المتحدة 16
حقوق   مجاالت  في  المتحدة  لألمم  العالمي  لالتفاق  العشرة  للمبادئ  االمتثال  على  أیًضا  إیكمان  شركة  وافقت  لقد 

 نظر الملحق). اإلنسان، والعمالة، والبیئة، ومكافحة الفساد (ا

 

https://report.whistleb.com/ekmangroup
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 2023ینایر  25غوتنبرغ، 
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 الرجاء قراءة اإلقرار وفھمھ

 

 أقّر بأني قد قرأت السیاسة التالیة وفھمتھا:

 

 مدونة شركة إیكمان لقواعد السلوك الخاصة بالشركاء التجاریین 

 )2023ینایر  25(بتاریخ 

 

 

 _________________________________________________ 
 اسم الشركة 

 _________________________________________________ 
 رقم تسجیل الشركة./رقم ضریبة القیمة المضافة.

 _________________________________________________ 
 التوقیع

 ___________________________________________ ______ 
 االسم

 _________________________________________________ 
 المكان 

 ___________________________ 
 التاریخ 
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 عشرة مبادئي من المیثاق العالمي لألمم المتحدة 

 
 حقوق اإل�سان 

؛ و  1المبدأ  
�
ف بها دول�ا م حما�ة حقوق اإل�سان المع�ت  : �جب ع� األعمال التجار�ة أن تدعم وتح�ت

 
ي انتها�ات حقوق اإل�سان.  2المبدأ  

ف �ف  : تأ�د من أنهم غ�ي متواطئني
 

 العمالة 
ي المفاوض3المبدأ  

اف الفعال بالحق �ف ات : �جب أن تحافظ األعمال التجار�ة ع� ح��ة إ�شاء الجمع�ات واالع�ت
 الجماع�ة؛  

 
 : القضاء ع� جميع أشكال العمل الق�ي واإلجباري؛ 4المبدأ 

 
 : اإللغاء الفع�ي لعمالة األطفال، و  5المبدأ 

 
ف ف�ما يتعلق بالتشغ�ل والمهن.  6المبدأ   : القضاء ع� التمي�ي

 
 البيئة 

ازي إزاء التحد�ا7المبدأ   ت البيئ�ة؛  : �جب ع� األعمال التجار�ة أن تدعم النهج االح�ت
 

 : اتخاذ مبادرات لتع��ز قدر أ��ب من المسئول�ة البيئ�ة؛ و  8المبدأ 
 

ها.  9المبدأ   : �شجيع تط��ر التقن�ات الصد�قة للبيئة و��ث
 

 مكافحة الفساد  
از والرشوة.  10المبدأ  ف ي ذلك االب�ت

 : األعمال التجار�ة �جب أن تقاوم الفساد بجميع أشكاله، بما �ف
 

، ع� األ ي ي العمل بطرق تليب ي للق�ام باألعمال التجار�ة. وهذا �عيف
كة والنهج القائم المبدئئ كات تبدأ بمنظومة الق�م لل�ث قل،  «استدامة ال�ث

الق�م   نفس  المسئولة  التجار�ة  كات  ال�ث تتبيف  الفساد.  ومكافحة  والبيئة  والعمالة  اإل�سان  حقوق  مجاالت  ي 
�ف األساس�ة  المسئول�ات 

ي مكان آخر. من خالل دمج مبادئ االتفاق  والمبادئ  
ر �ف ي منطقة ما ال تعوض ال�ف

الج�دة �ف الممارسات  أينما وجدت، و�ي تدرك أن 
كات ال تحافظ فقط ع� مسئول�اتها األساس�ة تجاە  اهة، فإن ال�ث ف ات�ج�ات والس�اس�ات واإلجراءات، و�رساء ثقافة ال�ف ي االس�ت

العال�ي �ف
 للنجاح ع� المدى البع�د.   الناس وال�وكب، ول�نها تمهد 

�
 الط��ق أ�ضا

المباد الدولیة بشأن  العمل  العالمي لحقوق اإلنسان، وإعالن منظمة  المتحدة مستمدة من: اإلعالن  العالمي لألمم  العشرة لالتفاق  ئ  المبادئ 
 ة الفساد».والحقوق األساسیة في العمل، وإعالن ریو بشأن البیئة والتنمیة، واتفاقیة األمم المتحدة لمكافح 
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