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(السياسة)

Global Anti-Bribery & Corruption Policy
)(the Policy

1

مقدمة

1-1

تلتـــزم شـــركة المراعـــي وكـــل مـــن شـــركاتها
الفرعيــــة والشــــركات التابعــــة لهــــا ،والتــــي
تمتلــــك شــــركة المراعــــي فيهــــا نســــبة %50
مـــن حقـــو التصـــويت أو التـــي تمتلـــك فيهـــا
شــــركة المراعــــي حــــق الســــيطرة (ويُشــــار
إليهــــا بلفــــظ الشةةةةركة ويُشــــار إليهــــا أيضــــا
بلفــــــــظ نحةةةةةةة أو خاصةةةةةةةةتنا) بممارســــــــة
األعمـــــــال التجاريـــــــة بنزاهـــــــة وأمانـــــــة
ووضــــو  .نحــــن نتبــــع نهــــح عــــدم التســــام
مطلقـــــا تجـــــاه الرشـــــوة والفســـــاد ،ونحـــــن
ملتزمـــــون بالتصـــــر باحترافيـــــة ومهنيـــــة
ونزاهــــــة فــــــي جميــــــع أنشــــــطة أعمالنــــــا
وعالقاتنـــــا التجاريـــــة أينمـــــا كنـــــا نـــــزاول
عملياتنا في كافة أنحاء العالم.

Almarai Company and any of its
subsidiaries and affiliates, in which
Almarai Company owns 50 percent of
voting rights or which Almarai
Company has the right to control (the
Company, also referred to as We or
Our) are committed to conducting
business fairly, honestly and openly.
We take a zero-tolerance approach
towards bribery and corruption, and
we are committed to acting
professionally and with integrity in all
our
business
activities
and
relationships wherever we operate
across the globe.

2-1

تلتـــــزم الشـــــركة بالتمســـــك بكافـــــة األنظمـــــة
ذات الصــــلة بمكافحــــة الرشــــوة والفســــاد فــــي
الــــدول التــــي نــــزاول فيهــــا أعمالنــــا .تعتبــــر
الرشـــوة يـــر مشـــروعة فـــي جميـــع البلـــدان
التــــــي تــــــزاول فيهــــــا الشــــــركة أعمالهــــــا،
وعليهــــا عقوبــــات شــــديدة .بصــــفتنا شــــركة
تجاريـــــة مقرهـــــا فـــــي المملكـــــة العربيـــــة
الســــعودية (المملكةةةةة) ،فإنــــع يتعــــين علينــــا
االلتـــــزام فـــــي جميـــــع األوقـــــات بأنظمـــــة
المملكـــــة ،بمـــــا فـــــي ذلـــــك نظـــــام مكافحـــــة
الرشـــوة  ،فيمـــا يتعلـــق بســـلوكنا فـــي المملكـــة
وخارجهـــــا .بغيـــــة ضـــــمان تطبيـــــق موحـــــد
لمنهجنـــا فـــي مكافحـــة الرشـــوة والفســـاد فـــي
جميـــع الـــدول  ،قمنـــا أيضـــا بتطبيـــق أحكـــام
قــــانون الرشــــوة فــــي بريطانيــــا لعــــام 2010
والقـــــانون األمريكـــــي لمكافحـــــة ممارســـــات
الفســـــاد األجنبيـــــة فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة،
والــــذان يفرضــــان أعلــــا معــــايير االلتــــزام
فـــــي هـــــذا المجـــــال .يتعـــــين علـــــا جميـــــع
العــــاملين فــــي الشــــركة أن يلتزمــــوا بقواعــــد
ســــلوك المراعــــي ،التــــي تلخــــص المعــــايير
المهنيــــة واألخالقيــــة المتوقــــع الحفــــاظ عليهــــا
في جميع األوقات.

The Company is committed to
upholding all laws relevant to
countering bribery and corruption in
the countries where we operate. In all
countries where the Company
operates, bribery is illegal, and the
penalties are severe. As a business
based in the Kingdom of Saudi Arabia
(KSA) we must comply at all times
with the laws of KSA, including the
Combating Bribery Law (the CBL), in
respect of our conduct both in KSA
and overseas. To ensure a uniform
application of our approach to antibribery and corruption across all
countries, we have also applied the
provisions of the UK Bribery Act 2010
and the US Foreign Corrupt Practices
Act, which imposes among the highest
standards for compliance in this area.
All Company personnel must also
comply with the Almarai Code of
Conduct, which summarises the
professional and ethical standards
that are expected to be maintained at
all times.

1.2
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تقـــوم الشـــركة بمزاولـــة عـــددا مـــن األنشـــطة
التـــي تنطـــوي علـــا مخـــاطر رشـــوة وفســـاد
معينـــة .تشـــمل هـــذه األنشـــطة ،علـــا ســـبيل
المثال ال الحصر:

The Company performs certain
activities which present a particular
bribery and corruption risk. Those
activities include, but are not limited to:

1.3

بيـــع المنتجـــات ،وتقـــديم الخـــدمات فـــي
الـــــدول ذات المخـــــاطر العاليــــــة و أو

)(a

(أ)

1

Introduction

1
1.1

selling products, and providing
services in high risk countries
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الــــدخول فــــي عالقــــات مــــع جهــــات
خارجيـــة مقرهـــا فـــي دول ذات مخـــاطر
عاليـــــة (بمـــــا فـــــي ذلـــــك التعاقـــــدات
الخارجية ،والمشاريع المشتركة)؛

and/or
entering
into
relationships
with
External
Parties based in high risk
countries (including overseas
;)transactions and joint ventures

(ب) تقـــــــــديم الهـــــــــدايا أو الضـــــــــيافة أو
التبرعات أو الرعاية أو تلقيها؛

the giving or receiving of gifts,
hospitality,
donations
or
;sponsorship

)(b

(ج)

عالقتنــــا بــــأفراد ومؤسســــات خارجيــــة
ممـــن تتواصـــل معهـــم الشـــركة أثنـــاء
عملهـــــا ،بمـــــا فـــــي ذلـــــك العمـــــالء
الفعليـــــــــــــون أو المحتملـــــــــــــون أو
المــــــــوردون وجهــــــــات االتصــــــــال
التجـــــــاريون وشـــــــركاء المشـــــــرو
المشـــــترك والـــــوكالء والمستشـــــارون
واالستشـــــــــــــاريون والشـــــــــــــركات
المرتبطـــــــة والموظفـــــــون العـــــــامون
والهيئــــــــات الحكوميــــــــة والعامــــــــة
(ويُشـــار إلـــا كــــل مـــنهم منفـــردا بـــــ
الجهةةةةةة الخارجيةةةةةة ومجتمعـــــين بــــــ
الجهات الخارجية)؛ و

our relationship with External
Party
individuals
and
organisations the Company
comes into contact with during
the course of its work, including
actual or potential customers,
suppliers, business contacts,
joint venture partners, agents,
consultants,
advisors,
associated companies and
public officials, government and
public bodies (each an External
Party or collectively External
Parties); and

)(c

(د)

التعامــــل مـــــع المــــوظفين العمـــــوميين
والطلــــب المحتمـــــل لـــــدفعات تســـــهيل
اإلجراءات أو العموالت.

dealing with public officials and
the potential demand for
facilitation
or
kick-back
payments.

)(d

يكــــون قســــم األخالقيــــات وااللتــــزام داخــــل
اإلدارة القانونيــــــــــة للشــــــــــركة (فريةةةةةةةةةة
األخالقيةةةةات وااللتةة ة ا ) مســــؤوال عــــن هــــذه
السياســــــــة وهــــــــو متــــــــا لمعالجــــــــة أي
استفســــــارات تتعلــــــق بهــــــذه السياســــــة .إذا
كانـــت لـــديك أي أســـئلة حـــول أي جانـــب مـــن
جوانــــب هــــذه السياســــة ،فيرجــــا االتصــــال
بفريــــق األخالقيــــات وااللتــــزام عــــن طريــــق
إرســـــــــال بريــــــــــد إلكترونــــــــــي إلــــــــــا
compliance@almarai.com
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السياسة

1-2

تحظــــــر هــــــذه السياســــــة علــــــا مــــــوظفي
الشـــــركة عـــــرض الرشـــــاو أو تقـــــديمها أو
تلقيهــــا .لضــــمان االلتــــزام بهــــذه السياســــة،
يتعــــــين اتبــــــا اإلجــــــراءات المنصــــــوص
عليهـــا فـــي المالحـــق (اإلجةةةراءات) .لقـــد تـــم
تصــــميم هــــذه السياســــة واإلجــــراءات معــــا
لتعمـــل ضـــد مخـــاطر الرشـــوة والفســـاد فيمـــا
يتعلــــق بالمجــــاالت المحــــددة فــــي البنــــد 3-1
أعاله ،وبشكل عام ،من خالل:

2

The Ethics and Compliance Section
within
the
Company’s
Legal
Department
(the
Ethics
&
Compliance Team is responsible for
this policy and is available to address
any queries related to this policy. If you
have any questions about any aspect
of this policy, please contact the Ethics
& Compliance Team by emailing
compliance@almarai.com.

1.4

Policy

2

This Policy prohibits the offer,
payment, or receipt of bribes by
Company personnel. In order to
comply with this Policy, the
Procedures set out in the appendices
(the Procedures) must be followed.
The Policy and Procedures together
are designed to militate against the
risk of bribery and corruption in
relation to the areas identified at
clause 1.3 above, and more generally,
by:

2.1
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تحديـــــــــد مســـــــــؤوليات الشـــــــــركة
وموظفيهــــــا ،ومســــــؤوليات الجهــــــات
الخارجية؛

setting out the responsibilities of
the Company, its employees
;and those of External Parties

)(a

(أ)

(ب) تـــــــوفير المعلومـــــــات والتوجيهـــــــات
حــــول كيفيــــة التعــــر علــــا قضــــايا
الرشـــــوة والفســـــاد وحلهـــــا لضـــــمان
االلتزام بالسياسة؛ و

providing
information
and
guidance on how to recognise
and
resolve
bribery
and
corruption issues to ensure
compliance with the Policy; and

)(b

تحديـــد الخطـــوات التـــي يتعـــين عليـــك
اتخاذهــــا إذا علمــــت أو كانــــت لــــديك
شـــــــكوك بــــــأن ســـــــلوك أي جهـــــــة
خارجيــــة أو المــــوظفين ينتهــــك أو قــــد
ينتهــــــك أنظمــــــة مكافحــــــة الرشــــــوة
والفســـــاد( ،انظـــــر الملحـــــق  5مـــــن
اإلجــــــراءات) .يتعــــــين أال نشــــــجع أو
نســــاعد أو نتجاهــــل أو نتغاضــــا فــــي
أي ظـــر مـــن الظـــرو عـــن مثـــل
هـــــذا الســـــلوك (أو الســـــلوك المشـــــتبع
فيـــع)  ،وعلينـــا تصـــعيد المشـــكلة وفقـــا
لإلجراءات المتبعة لدينا.

outlining the steps you must take
if you become aware or you
suspect that the conduct of an
External Party or employee
does or may breach anti-bribery
and corruption laws (see
Appendix 5 of the Procedures).
We
must
not
in
any
circumstances
encourage,
)assist or condone (by ignoring it
such conduct (or suspected
conduct), and we should
escalate
the
issue
in
accordance
with
our
Procedures.

)(c

(ج)

3

فوائد نهجنا المتبع
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فوائـــد اتبـــا نهـــح عـــدم التســـام مطلقـــا مـــع
الرشوة والفساد تتمثل فيما يلي:

The benefits of a zero-tolerance
approach to bribery and corruption are
that:

حمايتنــــــــــا لمصــــــــــال عمالئنــــــــــا
وموظفينــــ ـا ،وحفاظنــــــا علــــــا ثقــــــة
عمالئنا؛

we protect our customers' and
'employees
interests,
and
maintain our customers' trust
;and confidence

)(a

(ب) قيامنــــا بالحــــد مــــن خطــــر الجــــرائم
التـــــي ت ُرتكـــــب مـــــن قبـــــل الشـــــركة
وموظفيهـــــا ،والمطالبـــــات المرفوعـــــة
ضـــــد الشـــــركة والتـــــي تـــــؤدي إلـــــا
عقوبات مدنية و أو جنائية؛

we reduce the risk of offences
being
committed
by
the
Company and its staff, and
claims being brought against the
Company which give rise to civil
;and/or criminal sanctions

)(b

(ج)

حمايتنـــــا لســـــمعتنا وتعزيزهـــــا فـــــي
السو ؛

we protect and enhance our
;reputation in the marketplace

)(c

(د)

قيامنـــــــــا بوضـــــــــع "اإلجـــــــــراءات
المناســــبة" والحفــــاظ عليهــــا كوســــيلة
للـــــدفا فـــــي الجـــــرائم المؤسســـــاتية
المتمثلـــــة فـــــي اإلخفـــــا فـــــي منـــــع
الرشــــــــوة (انظــــــــر البنــــــــد (1-5د)
أدناه)؛ و

we establish and maintain
"adequate procedures" as a
defence to the corporate offence
of failing to prevent bribery (see
Clause 5.1(d) below); and

)(d

(هـ)

مســــــاهمتنا كشــــــركة فــــــي الجهــــــود
العالميـــة للحـــد مـــن حـــواد الرشـــوة

as a company we contribute to
global efforts to reduce incidents

)(e

(أ)

3
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3
3.1

POL-LD-ABC-BI-01

والفســــــاد ،وتعزيــــــز قــــــيم االنفتــــــا
والعدالــــــة والنزاهــــــة فــــــي جميــــــع
تعامالتنا التجارية.

of bribery and corruption, and
promote
the
values
of
openness, fairness and integrity
in all our business dealings.

4

تطبي السياسة ونطاقها
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تنطبـــق هـــذه السياســـة علـــا كـــل شـــخص فـــي
الشــــركة ،فــــي أي مــــن مكاتــــب الشــــركة -
بمـــــا فـــــي ذلـــــك المتعاقـــــدون (المؤقتـــــون
والـــــــدائمون) ،وال ُمعـــــــارون وأي جهـــــــة أو
فـــــرد ُخـــــر ُملـــــزم بالقيـــــام بالعمـــــل فـــــي
الشـــــركة .تنطبـــــق السياســـــة أيضـــــا علـــــا
الجهـــات المرتبطـــة بالشـــركة ،بمـــا فـــي ذلـــك
الجهـــات الخارجيـــة (لمزيـــد مـــن المعلومـــات
حـــــول التـــــزام الجهـــــة الخارجيـــــة ،انظـــــر
الملحق  3أدناه).

The Policy applies to everyone in the
Company, in any of the Company's
offices – including contractors
(temporary
and
permanent),
secondees and any other party or
individual instructed to carry out work
for the Company. The Policy also
applies to those associated with the
Company, including External Parties
(for more information on External
Party compliance see Appendix 3
below).
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يتعـــين علـــا جميـــع األفـــراد  -المشـــار إلـــيهم
فـــــي البنـــــد  - 1-4قـــــراءة هـــــذه السياســـــة
وااللتــــزام بهــــا .كــــل فــــرد مســــؤول عــــن
نجــــا السياســــة ويتحمــــل كــــل فــــرد التزامــــا
شخصــــــــيا بضــــــــمان اتبــــــــا السياســــــــة
واإلجراءات.

All the individuals listed at clause 4.1
must read and comply with the Policy.
Each individual is responsible for the
success of the Policy and each
individual has a personal obligation to
ensure that the Policy and Procedures
are followed.

4.2
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تنطبـــق السياســـة علـــا األعمـــال التــي يزاولهـــا
األفـــراد المشـــار إلـــيهم فـــي البنـــد  1-4لصـــال
الشــركة فــي أي دولــة فــي جميــع أنحــاء العــالم.
إلـــا الحـــد الـــذي يوجـــد فيـــع أي تضـــارب أو
تعــارض بــين السياســة والعــادات المحليــة فــي
أي مــن الــدول التــي نــزاول أعمالنــا فيهــا ،فإنــع
يُعتـــد بهـــذه السياســـة .االســـتثناء الوحيـــد لهـــذه
القاعـــدة هـــو حيثمـــا تكـــون العـــادات المحليـــة
المعنيــة مطلوبــة بموجــب النظــام المكتــوب لتلــك
الدولــة  ،وفــي هــذه الحالــة فــإن النظــام المحلــي
هــو الــذي يســود .إذا كانــت لــديك أي أســئلة فيمــا
يتعلـــــق بتطبيـــــق السياســـــة ،فيرجـــــا تقـــــديم
استفســـارك إلـــا فريـــق األخالقيـــات وااللتـــزام
الــذي يمكــن التواصــل معــع عــن طريــق إرســال
بريــــــــــــــــد إلكترونــــــــــــــــي إلــــــــــــــــا
.compliance@almarai.com

The Policy applies to work performed
by the individuals listed at clause 4.1
for the Company in any country across
the globe. To the extent that there is
any inconsistency or conflict between
the Policy and local custom in any of
the countries where we operate, the
Policy will prevail. The only exception
to this rule is where the local custom in
question is required by the written law
of that country, in which case the local
law will prevail. If you have any
questions in relation to the application
of the Policy, please raise your query
with the Ethics & Compliance Team,
which can be contacted by emailing
compliance@almarai.com.
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نحـــــن نقـــــدر أن الممارســـــات ذات الصـــــلة
بهـــذه السياســـة ،خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالهـــدايا
والضــــــيافة ،قــــــد تختلــــ ـ بــــــين البلــــــدان
والمنـــــاطق ،وأن مـــــا قـــــد يكـــــون طبيعيـــــا
ومقبـــوال فـــي منطقـــة مـــا قـــد ال يكـــون مقبـــوال
فـــي منطقـــة أخـــر  .مـــن األهميـــة بمكـــان أن
نتخــــذ ،قــــدر اإلمكــــان ،نهجــــا ثابتــــا تجــــاه
مخـــــاطر الرشـــــوة والفســـــاد فـــــي الشـــــركة
بأكملهـــــــا .لـــــــذلك ،ســـــــتنطبق المعـــــــايير

We appreciate that practices relevant
to this Policy, particularly in relation to
gifts and hospitality, may vary
between countries and regions, and
that what may be normal and
acceptable in one region may not be in
another. It is crucial that we take, as
far as possible, a consistent approach
to bribery and corruption risks across
the whole Company. Therefore, the

4.4
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اإللزاميـــــــة الموضـــــــحة فـــــــي السياســـــــة
واإلجــــراءات علــــا جميــــع األعمــــال التــــي
تقــــــوم بهــــــا الشــــــركة فــــــي أي دولــــــة أو
اختصـــــاص قضـــــائي فـــــي جميـــــع أنحـــــاء
العــــالم .إذا كــــان هــــذا يمثــــل أي صــــعوبات
أو مشـــــكالت معينـــــة ،فيرجـــــا توجيـــــع أي
استفســــارات لــــديك إلــــا فريــــق األخالقيــــات
وااللتــــــــــــــزام التــــــــــــــابع للشــــــــــــــركة

mandatory standards outlined in the
Policy and Procedures will apply to all
work performed by the Company in
any country or jurisdiction across the
globe. If this presents any particular
difficulties or issues, please address
any queries to the
& Ethics
Compliance
Team
(compliance@almarai.com).
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قــــد يكــــون لــــد الجهــــات الخارجيــــة التــــي
نتعامــــل معهــــا سياســــات وإجــــراءات خاصــــة
بمكافحـــــة الرشـــــوة والفســـــاد ،وقـــــد يكـــــون
لـــــديهم علـــــا وجـــــع الخصـــــوص سياســـــات
تتعلــــق بالهــــدايا والضــــيافة .يتعــــين علينــــا -
بصـــــــفتنا شـــــــركة -أال ننتهـــــــك سياســـــــات
الجهـــــات الخارجيـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بالهـــــدايا
والضــــيافة عنــــدما نكــــون علــــا علــــم بتلــــك
السياسات واإلجراءات.

External Parties that we deal with,
may have their own anti-bribery and
corruption policies and procedures,
and in particular, they may have
policies relating to gifts and hospitality.
As a company, we must not violate
External Parties’ policies relating to
gifts and hospitality where we are
made aware of such policies and
procedures.

4.5
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ما هي الرشوة؟

?What is Bribery
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تعتبـــر الرشـــوة بمثابـــة حـــافز أو مكافـــأة يـــتم
عرضــــها أو تقــــديمها أو الوعــــد بهــــا لكســــب
أي ميـــــزة تجاريـــــة أو تعاقديـــــة أو تنظيميـــــة
أو يرهــــا مــــن المزايــــا المناســــبة أو يــــر
المناســـبة بمـــا فـــي ذلـــك أي ميـــزة يـــر ماليـــة
مثـــل تـــذاكر الســــفر أو فـــرص العمـــل يــــر
المدفوعـــــة أو الهـــــدايا الصـــــغيرة (رشةةةةةوة).
عموما ،يعتبر ما يلي جريمة جنائية:

A bribe is an inducement or reward
offered, promised or provided to gain
any proper or improper commercial,
contractual, regulatory or other
advantage including a non-financial
advantage such as travel tickets,
unpaid employment opportunities or
small gifts (a bribe). Generally, it is a
criminal offence:

5.1
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(أ)

تقديم الرشوة لشخص ُخر؛

(ب) تلقي الرشوة من شخص ُخر؛

;to be bribed by another person

)(b

to bribe a public official; and

)(c
)(d

(ج)

تقــــديم الرشـــــوة لموظــــ
و

(د)

بالنســــبة للشــــركات؛ يعتبــــر اإلخفــــا
في منع الرشوة جريمة.

for corporate entities, to fail to
prevent bribery.

هـــذا يعنـــي أنـــع يمكـــن إدانـــة الشـــركة
بارتكــــــاب جريمــــــة عنــــــدما يقــــــدم
األشــــــخاص المرتبطــــــون بالشــــــركة
(بمــــا فــــي ذلــــك الجهــــات الخارجيــــة)
أو يتلقـــــون رشـــــوة بنيـــــة الحصـــــول
علــــا أعمــــال للشــــركة أو االحتفــــاظ
بهـــــذه األعمـــــال (أو أي شـــــكل ُخـــــر
مــــــن أشــــــكال المزايــــــا التجاريــــــة).
يعتبـــــر دفاعـــــا للشـــــركة إثبــــــات أن
لــــديها "إجــــراءات مناســــبة" مصــــممة

This means that the Company could
be found guilty of an offence where
persons associated with the Company
(including External Parties) give or
receive a bribe with the intention of
obtaining or retaining business for the
Company (or some other form of
business advantage). It is a defence
for the Company to show that it had
"adequate procedures" in place
designed to prevent associated
persons undertaking such conduct.

5

عمـــــومي ؛

;to bribe another person

)(a
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لمنـــــع األشـــــخاص المـــــرتبطين مـــــن
ارتكاب مثل هذا السلوك.
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تشــــمل الرشــــوة عمــــوالت ودفعــــات لتســــهيل
اإلجـــــــراءات ،حتـــــــا وإن كانـــــــت تلـــــــك
الــــدفعات أو العمــــوالت زهيــــدة .عــــادة مــــا
تكــــون دفعــــات تســــهيل اإلجــــراءات (يشــــار
إليهــــا عــــادة باســــم "اإلكراميــــات") دفعــــات
صــــغيرة و يــــر رســــمية لتــــأمين أو تعجيــــل
إجــــــراء روتينــــــي مــــــن قبــــــل مســــــؤول
حكومي.

A bribe will include facilitation
payments and kickbacks, no matter
how small the payment is. Facilitation
payments (commonly referred to as
"grease payments") are typically
small, unofficial payments made to
secure or expedite a routine action by
a government official.

5.2
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تعتبــــر "العمــــوالت" مــــدفوعات ُتــ ـدفع مقابــــل
خــــدمات أو مزايــــا تجاريــــة (انظــــر اإلجــــراء
الـــــوارد فـــــي الملحـــــق  2للحصـــــول علـــــا
إرشـــادات حـــول مـــا يجـــب القيـــام بـــع إذا تـــم
تقــــديم طلب دفعــــات تســــهيل اإلجــــراءات أو
العمــــوالت (أو اإلكراميــــات) ،ســــواء بشــــكل
مباشر أو ير مباشر).

"Kickbacks" are payments made in
return for a business favour or
advantage (see the Procedure at
Appendix 2 for guidance on what to do
if you are offered/asked for a
facilitation payment or kickback, either
directly or indirectly).

5.3

6

الضيافة والهدايا

Hospitality and Gifts

6
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ال تحظــــــــر هــــــــذه السياســــــــة الضــــــــيافة
المؤسســــــــية المناســــــــبة أو المتناســــــــبة ،أو
النفقـــــــات الترويجيـــــــة أو يرهـــــــا مـــــــن
األعمـــال ،أو تقـــديم الهـــدايا المتواضـــعة إلـــا
الجهــــــات الخارجيــــــة أو تلقيهــــــا ،شــــــريطة
االلتزام بما يلي:

The Policy does not prohibit
proportionate
and
appropriate
corporate hospitality, promotional or
other business expenditure, or modest
gifts from being given to or received
from External Parties, provided that:

6.1

أن ال يكـــــون المقصـــــود مـــــن الهديـــــة
و أو النفقـــــات التـــــأثير علـــــا قـــــرار
تجـــــاري مـــــن قبـــــل متلقيهـــــا ،وأن ال
يحتمـــل اعتبارهـــا مـــؤثرة علـــا ذلـــك
القرار؛

the gift or expenditure is not
intended to influence and/or
could not be regarded as
influencing
)(a business
;decision by the recipient

)(a

(ب) أن تكــــون النفقــــات متناســــبة وحقيقيــــة
(أي أن تهــــد إلــــا بنــــاء العالقــــات
التجاريـــــــة والحفـــــــاظ عليهـــــــا و أو
تســـويق منتجـــات الشـــركة) مـــن يـــر
تبــــــذير وال إســــــرا  ،وأن ال يكــــــون
باإلمكان تفسيرها علا هذا النحو؛

the expenditure is proportionate
and genuine (that is, intended to
build and maintain business
relationships and/or market the
Company's products), and is
neither lavish nor extravagant,
;nor could be construed as such

)(b

(ج)

أن تكـــون الهديـــة أو اإلنفـــا متـــوافقين
مع األنظمة المحلية وهذه السياسة؛

the gift or expenditure complies
;with local law and this Policy

)(c

(د)

أن ال تشـــــــتمل الهديـــــــة أو اإلنفـــــــا
علـــا مـــدفوعات نقديـــة أو مـــا يكـــاف
النقد؛

the gift or expenditure does not
include cash or a cash
;equivalent

)(d

(هـ)

أن يــــــتم تقــــــديم الهديــــــة أو اإلنفــــــا
علنا ،وليس سرا؛ و

the gift or expenditure is given
openly, not secretly; and

)(e

(أ)
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(و)

أن يـــــتم اتبـــــا اإلجـــــراءات المبينـــــة
ضـــــمن الملحـــــق  1للسياســـــة فيمـــــا
يتعلق بما يلي:

the Procedure laid out in
Appendix 1 of the Policy is
followed in respect of:

()1

أي ضةةةةيافة مؤسسةةةةية مةةةة و
إلةةةةةةخ جهةةةةةةة خارجيةةةةةةة يةةةة ةت
منحهــــــا أو تلقيهــــــا تتجــــــاوز
قيمتهــــــا  1000لاير سةةةةةةعود
لكةةةةة فةةةةةرد ( و مةةةةةا يعادلهةةةةةا
بةةةةةةةةةةالعمالت األخةةةةةةةةةةرى) (ال
ينطبــــق هــــذا الحــــد األقصــــا
علــــا نفقــــات الشــــركة علــــا
موظفيها)؛

any corporate hospitality
given
or
received
exceeding SAR 1,000 per
head (or its equivalent in
other currencies) in
value on External Parties
(the threshold does not
apply to expenditure by
the Company on its own
;)personnel

)(i

()2

أي هديةةةةةةةة يةةةةة ةت منحهـــــــا أو
اســــــتالمها تتجــــــاوز قيمتهــــــا
 150لاير سةةةةعود لكةةةة فةةةةرد
( و مةةةةةةا يعادلهةةةةةةا بةةةةةةالعمالت
األخرى)؛ و

any gift given or received
exceeding SAR 150 per
head (or its equivalent in
other currencies) in
value; and

)(ii

()3

أي تبةةةري خيةةةر تةةة منحـــع أو
اســــــتالمع وتتجــــــاوز قيمتــــــع
 1000لاير سةةةةةةعود ( و مةةةةةةا
يعادلها بالعمالت األخرى).

any charitable donation
given
or
received
exceeding
(or
its
equivalent
in
other
currencies) SAR 1,000.

)(iii

)(f
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يرجـــا الرجـــو إلـــا اإلجـــراء الـــوارد فـــي
الملحـــــــق  1للحصـــــــول علـــــــا تفاصـــــــيل
الحـــــدود القصـــــو التـــــي تنطبـــــق علــــــا
الحاجـــــة إلـــــا الحصـــــول علـــــا موافقـــــة،
وكيفيــــة الحصــــول علــــا الموافقــــة علــــا أي
هديــــــة أو ضــــــيافة (مــــــن الــــــذي يجــــــب
الحصـــــول منـــــع علـــــا الموافقـــــة ،وماهيـــ ـة
المعلومات التي يجب تقديمها).

Please refer to the Procedure at
Appendix 1 for details of the
thresholds that apply to the need to
obtain approval, how you should
obtain approval for any gift or
hospitality (who the approval should
be sought from, and what information
needs to be provided.

6.2

7

اإلبةةةةالك بشةةةةك سةةةةر والحمايةةةةة ("اإلبةةةةالك
ع المخالفات")

Confidential
Reporting
and
)"Protection ("Whistleblowing

7
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يتعــين إبــالغ فريــق األخالقيــات وااللتــزام علــا
الفـــور بـــأي مخـــاو تتعلـــق بعـــدم التـــزام أي
شــخص فــي الشــركة بهــذه السياســة وإجراءاتهــا
علــــــــــــــا البريــــــــــــــد االلكترونــــــــــــــي
أو
()compliance@almarai.com
بالتوجــع إلــا الموقــع االلكترونــي الــذي يســم
بـــاإلبالغ عـــن المخـــاو بأمـــان وســـرية ودون
الكشــــ عــــن هويــــة المبلــــ عبــــر الــــرابط

Any concern that the Policy or
Procedures may not have been
complied with by anyone in the
Company
must
be
reported
& immediately to the Ethics
Compliance
Team
(compliance@almarai.com), or to the
Reporting Website which allows the
reporting
of
concerns
safely,
confidentially and anonymously via
the
link
https://secure.ethicspoint.eu/domain/
media/en/gui/105024/index.html, or
otherwise in accordance with the
Company's Policy for Reporting

7.1

https://secure.ethicspoint.eu/dom
ain/media/ar/gui/105024/index.ht
 ،mlأوالقيـــام بـــاإلبالغ وفقـــا لسياســـة اإلبـــالغ
عــن المخالفــات الخاصــة بالشــركة .يتعــين اتبــا
اإلجراء الوارد في الملحق .6
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Violations. The Procedure at Appendix
6 should be followed.
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يتضـــمن الملحـــق  8قائمـــة يـــر شـــاملة تضـــم
"مؤشــــــرات التعــــــامالت المشــــــبوهة (-Red
 ،")Flagsأو مؤشــــــرات الرشــــــوة .جميــــــع
"مؤشـــرات التعـــامالت المشـــبوهة" هـــي أمثلـــة
عـــن المســـائل التـــي قـــد تنشـــأ أثنـــاء الممارســـة
والتـــي يجـــب اإلبـــالغ عنهـــا باتبـــا اإلجـــراء
الوارد في الملحق .6

A non-exhaustive list of "red flags", or
bribery indicators, is attached at
Appendix 8. All the "red flags" are
examples of issues that could arise in
practice and which must be reported
following the procedure at Appendix 6.

7.2
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نحــــن ملتزمــــون بضــــمان عــــدم تعــــرض أي
شــــخص ألي ضــــرر نتيجــــة اإلبــــالغ عــــن
أي انتهاكــــــات أو مخالفــــــات مشــــــتبع فيهــــــا
لهــــذه السياســــة .نحــــن نهــــد إلــــا تشــــجيع
الصــــراحة وســــندعم أي شــــخص يعبــــر عــــن
مخاوفـــع الحقيقيـــة بحســـن نيـــة بموجـــب هـــذه
السياسة ،حتا لو تبين أنع علا خطأ.

We are committed to ensuring that noone suffers any detriment as a result
of reporting any breaches, or
suspected breaches, of this Policy.
We aim to encourage openness and
we will support anyone who raises
genuine concerns in good faith under
this Policy, even if they turn out to be
mistaken.

7.3

8

الرصد والتدريب المستمرا

and

On-going
Training

8
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لـــــد الشـــــركة برنـــــامح تـــــدريب إلزامـــــي
علـــا مدونـــة الســـلوك متـــا علـــا االنترنـــت
وهــــو برنــــامح يعــــالح -ضــــمن عــــدد مــــن
األمــــــور األخــــــر  -المخــــــاو المتعلقــــــة
بالرشــــوة والفســــاد لضــــمان تنفيــــذ السياســــة
واإلجراءات بفعالية.

The Company has a mandatory code
of conduct online training programme
that addresses, among other things,
bribery and corruption concerns to
ensure that the Policy and Procedures
are implemented effectively.

8.1
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يتعـــــين علـــــا جميـــــع المـــــوظفين حضـــــور
الـــــدورة التدريبيـــــة علـــــا االنترنـــــت فـــــي
ضــــون  25يومــــا مــــن تــــري انضــــمامهم
إلـــا الشـــركة .يتعـــين علـــا جميـــع المـــوظفين
الحــــــــاليين ارخــــــــرين إجــــــــراء الـــــــدورة
التدريبيـــــة عبـــــر اإلنترنـــــت ضـــــمن الوقـــــت
الـــذي ســـيحدد الحقـــا .يتعـــين أن يحصـــل كـــل
موظـــ علــــا عالمــــة نجــــا بنســــبة ٪100
(ويجــــب عليــــع إعــــادة الــــدورة حتــــا يــــتم
تحقيــــق عالمــــة النجــــا ) .بمجــــرد االنتهــــاء
مــــــن التــــــدريب األولــــــي ،ســــــيتم تســــــجيل
المـــــوظفين بشـــــكل دوري فـــــي دورات لــــــ
"تجديد المعلومات".

All staff are required to sit an online
training course within 25 days of
joining the Company. All other existing
staff members are obliged to conduct
the online training course within the
time to be stipulated. Every staff
member must achieve a pass mark of
100% (and must re-take the course
until that pass mark has been
achieved). Once the initial training has
been completed, staff will be
"periodically enrolled on "refresher
courses.

8.2
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قـــد تتغيـــر المخـــاطر التـــي تواجههـــا الشـــركة
مــــع مــــرور الوقــــت .علــــا ســــبيل المثــــال،
عنــــدما تــــدخل الشــــركة قطاعــــات جديــــدة أو
أســــوا ناشــــئة ،قــــد يتغيــــر تقيــــيم مخــــاطر
تهديـــــدات الرشـــــوة والفســـــاد .لـــــذلك تـــــتم
مراجعــــة السياســــة وإجراءاتهــــا بانتظــــام مـــن

The risks which the Company faces
may change over time. For example,
when the Company enters new
sectors or emerging markets, the risk
assessment of bribery and corruption
threats may change. The Policy and
Procedures are therefore reviewed
regularly by the Ethics & Compliance

8.3
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Monitoring
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قبــــل فريــــق األخالقيــــات وااللتــــزام لضــــمان
بقائها كافية وفعالة في جميع األوقات.

Team to ensure that they remain
adequate and effective.

9

حفظ السجالت
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تقـــــوم الشـــــركة بتســـــجيل نفقـــــات الهـــــدايا
والضـــــــيافة ويتعـــــــين أن يتضـــــــمن ذلـــــــك
الســــجل بيانــــا بســــبب أو أســــباب مــــن تلــــك
الدفعات أو استالمها.

The Company logs expenditure of gifts
and hospitality which includes the
business reason(s) for making and
receiving payment.

2-9

يــــتم االحتفــــاظ أيضــــا بســــجالت للموافقــــات
الممنوحـــــة وفقـــــا لإلجـــــراء الـــــوارد فـــــي
الملحق .1

Records are also kept of approvals
given in accordance with the
procedure at Appendix 1.

9.2
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عقوبات عد االلت ا لهذه السياسة

Penalties for Non-compliance
with this Policy

10
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أي انتهــــاك لهــــذه السياســــة أو إجراءاتهــــا قــــد
يـــؤدي إلـــا عقوبـــات جنائيـــة ومدنيـــة كبيـــرة
ضــــد الشــــركة وأي مــــوظفين معنيــــين ،بمــــا
فـــــي ذلـــــك الســـــجن والغرامـــــات الجنائيـــــة
والعقوبات المدنية ومصادرة األصول.

Any breach of the Policy or
Procedures could result in significant
criminal and civil sanctions against the
Company and any employees
involved, including imprisonment,
criminal fines, civil penalties and asset
forfeiture.

10.1
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كــــــل موظــــــ عليــــــع التــــــزام شخصــــــي
وواجــــــب بــــــاإلبالغ عــــــن الرشــــــوة (أو أي
اشـــــتباه بحصـــــول الرشـــــوة) وفقـــــا للبنـــــد 7
والملحـــــــق  .6أي إخفـــــــا مـــــــن جانـــــــب
األفــــراد فــــي اإلبــــالغ عــــن الرشــــوة (أو أي
اشـــتباه بحصـــول الرشـــوة) قـــد يعامـــل علـــا
أنــــع مخالفــــة يترتــــب عليهــــا إجــــراء تــــأديبي
وقد يؤدي إلا الفصل من الخدمة.

Every employee has a personal
obligation and duty to report bribery
(or suspected bribery) in accordance
with clause 7 and Appendix 6. Any
failure by individuals to report bribery
(or suspected bribery) may be treated
as a disciplinary offence and may lead
to dismissal.

10.2
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بموجــــب نظــــام مكافحــــة الرشــــوة ،يعاقــــب
علــــا رشــــوة األفــــراد بالســــجن لمــــدة تصــــل
إلــــا  10ســــنوات و أو رامــــة تصــــل إلــــا
مليــــون و ســــعودي .إذا تبــــين أن الشــــركة
قــــد تورطــــت فــــي الرشــــوة ،فقــــد تخضــــع
لغرامـــــة تصـــــل إلـــــا  10أضـــــعا قيمـــــة
الرشــــــوة ،وقــــــد يحظــــــر عليهــــــا تقــــــديم
عطــــــاءات أو المشــــــاركة فــــــي مشــــــاريع
حكوميــــــة إذا ثبــــــت أن مــــــديرا أو موظفــــــا
تورطوا في أي رشوة لصال الشركة.

Under the CBL, bribery by individuals
'is punishable by up to 10 years
imprisonment and/or a fine of up to
SAR 1 million. If the Company is found
to have been involved in bribery it may
be subject to a fine of up to 10 times
the value of the bribery and may be
prohibited from bidding or participating
in government projects if it is proved
that a director or employee was
involved in any bribery for the benefit
of the Company.

10.3
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باإلضـــافة إلـــا ذلـــك ،يمكـــن اعتبـــار الشـــركة
مســــؤولة بموجــــب أنظمــــة مكافحــــة الرشــــوة
األجنبيــة والفســاد اعتمــادا علــا مكــان حــدو
الرشــوة .علــا ســبيل المثــال ،يفــرض القــانون
األمريكــي لمكافحــة ممارســات الفســاد األجنبيــة
فــي الواليــات المتحــدة عقوبــات مدنيــة وجنائيــة
شــاقة (بمــا فــي ذلــك رامــات جنائيــة تصــل إلــا

In addition, the Company could be
held liable under foreign anti-bribery
and corruption regimes, depending on
where the bribery takes place. For
example, the US Foreign Corrupt
Practices Act imposes onerous civil
and criminal penalties (including
criminal fines of up to US$2 million and

10.4
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مليـــــوني دوالر أمريكـــــي وأحكـــــام بالســـــجن
لألفــراد) .وبالمثــل ،يفــرض قــانون الرشــوة فــي
بريطانيــا رامــات يــر محــدودة وأحكــام ســجن
لألفـــراد .ينطبـــق القـــانون األمريكـــي لمكافحـــة
ممارســــات الفســــاد األجنبيــــة فــــي الواليــــات
المتحــــدة األمريكيــــة علــــا جميــــع مــــواطني
الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة أينمــــا كــــانوا،
وينطبـــق قـــانون الرشـــوة فـــي بريطانيـــا علـــا
جميـــع مـــواطني بريطانيـــا أينمـــا كـــانوا .فـــي
الواقــع ،قــد تنطبــق هــذه القــوانين أيضــا علــا
يـــر مـــواطني الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة
و يـــر مـــواطني بريطانيـــا علـــا التـــوالي فـــي
ظرو معينة.

prison terms for individuals). Similarly,
the UK Bribery Act imposes an
unlimited fine and prison terms for
individuals. The US Foreign Corrupt
Practices Act applies to all US citizens
wherever they reside, and the UK
Bribery Act applies to all UK citizens
wherever they reside. Additionally,
these laws also apply to non-US and
non-UK citizens respectively in certain
circumstances.
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عـــالوة علـــا ذلـــك ،فـــإن أي إدانـــة بارتكـــاب
رشــــوة أو جريمــــة تتعلــــق بالفســــاد ســــيكون
لها عواقب وخيمة علا سمعة الشركة.

Further, any conviction for a bribery or
corruption-related offence would have
severe reputational consequences for
the Company.

10.5
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المراقبة والتعاو مع التحقيقات

Monitoring and Cooperation
with Investigations

11
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إلـــــا أقصـــــا حـــــد تســـــم بـــــع األنظمـــــة
المطبقــــة؛ يوافــــق جميــــع الموظفــــون علــــا
قيـــــــام الشـــــــركة (وفريـــــــق األخالقيـــــــات
وااللتـــزام علـــا وجـــع الخصـــوص) بمراقبـــة
وتســـــــجيل اســـــــتخدام موظفيهـــــــا ألنظمـــــــة
االتصـــــاالت اإللكترونيـــــة للشـــــركة (والتـــــي
تشـــــــمل االطـــــــال علـــــــا و أو نســــــ أي
بيانــــات مخزنــــة علــــا أي جهــــاز إلكترونــــي
تـــم إصـــداره أو تـــوفيره للموظـــ مـــن قبـــل
الشـــــــركة) لغـــــــرض ضـــــــمان االلتـــــــزام
للسياســـــة .إلـــــا أقصـــــا حـــــد تســـــم بـــــع
األنظمــــة المطبقــــة؛ قــــد يــــتم اســــتخدام هــــذه
البيانـــات أل ـــراض أي تحقيـــق الحـــق ،وقــــد
يـــتم الكشـــ عـــن هـــذه البيانـــات للســـلطات
المختصة بناء علا مخرجات التحقيق.

To the extent permitted by applicable
laws, all employees consent to the
& Company (and the Ethics
)Compliance Team, in particular
monitoring
and
recording
its
employees' use of the Company’s
electronic communications systems
(which shall include accessing and/or
copying any data stored on any
electronic device issued or provided to
the employee by the Company) for the
purpose of ensuring compliance with
the Policy. To the extent permitted by
applicable laws, such data may be
used for the purposes of any resulting
investigation, and, depending on the
outcome of the investigation may be
disclosed to the relevant authorities.

11.1
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علــــــا جميــــــع المــــــوظفين التعــــــاون مــــــع
التحقيقـــات التـــي يجريهـــا فريـــق األخالقيــــات
وااللتـــــزام فـــــي األنشـــــطة أو الحـــــواد ذات
العالقــــة بهــــذه السياســــة .وقــــد يتضــــمن هــــذا
التعــــاون (علــــا ســــبيل المثــــال ال الحصــــر)
تســــليم الوصــــول إلــــا البيانــــات ،واألجهــــزة
اإللكترونيــــــة ،والنســــــ المطبوعــــــة مــــــن
المســـــتندات ،وحضـــــور المقـــــابالت ،حســـــب
االقتضاء.

All employees must cooperate with
investigations conducted by the Ethics
& Compliance Team into activities or
incidents that are relevant to this
Policy. Such cooperation may include
(but is not limited to) handing over
access to data, electronic devices,
hard copy documents, and attending
interviews, as deemed appropriate.

11.2
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األسئلة وجهات االتصا
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يمكنــك طــر أي أســئلة عامــة تتعلــق بالسياســة
أو إجراءاتهـــا أو طريقـــة تطبيقهـــا مـــن خـــالل
التواصــل مــع فريــق األخالقيــات وااللتــزام علــا
عنــــــــوان البريــــــــد االلكترونــــــــي التــــــــالي
( .)compliance@almarai.comويكــــــــون
فريــــق االلتــــزام واألخالقيــــات مســــؤوال عــــن
تحــدي ومراقبــة فعاليــة السياســة واإلجــراءات،
وبالتــالي فهــو يرحــب بــأي تعليقــات قــد تكــون
لديكم علا محتوياتها.

Any general questions in relation to
the Policy or Procedures or their
application should be raised with the
Ethics
&
Compliance
Team
(compliance@almarai.com).
The
Ethics & Compliance Team is
responsible
for
updating
and
monitoring the effectiveness of the
Policy and Procedures, and therefore
welcomes any comments you may
have on their contents.
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األحكةةةةةةةا الختاميةةةةةةةة والنشةةةةةةةر والتعةةةةةةةدي
والدخو في حي النفاذ

Final Provisions, Publication
and Amendment and Entry into
Force

13
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تلتــــزم الشــــركة بهــــذه السياســــة واإلجــــراءات
اعتبـــارا مـــن تـــاري اعتمادهـــا مـــن الـــرئيس
التنفيـــــذي والمستشـــــار العـــــام )مـــــدير اإلدارة
القانونيـــــة( ،ويـــــتم نشـــــرها علـــــا موقـــــع
الشـــــركة اإللكترونـــــي لتمكـــــين المســـــاهمين
وأصــــحاب المصــــلحة والجمهــــور العــــام مــــن
االطــــال عليهــــا .يتعــــين مراجعــــة محتــــو
هــــذه السياســــة وتعــــديلها حســــب االقتضــــاء
مــــن وقـــــت رخـــــر بنــــاء علـــــا توصـــــيات
اإلدارة القانونيـــــة للمراعـــــي ،وتكـــــون تلـــــك
التعــــديالت نافــــذة بعــــد اعتمادهــــا مــــن قبــــل
الــــرئيس التنفيــــذي والمستشــــار العــــام )مــــدير
اإلدارة القانونية(.

The Company shall abide and comply
with this Policy and Procedures as of
the date it is approved by Chief
Executive Officer and Group General
Counsel, and shall be published on
the Company's website to enable
shareholders, stakeholders and the
general public to access them. The
content of this Policy shall be reviewed
and amended as appropriate from
time to time based on the
recommendations of Almarai’s Legal
Department, and such amendments
shall be effective upon approval by
Chief Executive Officer and Group
General Counsel.
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تـــــدخل هـــــذه السياســـــة واألجـــــراءات حيــــز
النفاذ بتاري  1اكتوبر .2020

The Policy and Procedures shall be
effective as of 1st October 2020.
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إجراءات مكافحة الرشوة والفساد

Anti-Bribery & Corruption Procedures

1

الملحةةةةةةةةةةة  :1الضةةةةةةةةةةةةيافة والهةةةةةةةةةةةةدايا
والتبرعات الخيرية

Appendix 1: Hospitality, Gifts
and Charitable Donations

1

1-1

متةةةةةخ يمكنةةةةة تقةةةةةدي و تلقةةةةةي الضةةةةةيافة
والهدايا والتبرعات الخيرية؟

When can you give or receive
hospitality, gifts and charitable
?donations

1.1

1-1-1

ينطبــــــق هــــــذا اإلجــــــراء علــــــا الهــــــدايا
والضــــيافة التــــي نقــــدمها لعمالئنــــا  ،وينطبــــق
يضةةةا علـــا الهـــدايا والضـــيافة التةةةي يقةةةدمها
لنةةةةةةا العمــــــالء أو المــــــوردون أو مــــــوفرو
الخــــــــــدمات المفضــــــــــلين أو الجهــــــــــات
الخارجية األخر .

This procedure applies to gifts and
hospitality which we provide to our
customers and also to gifts and
hospitality provided to us from
customers,
suppliers,
preferred
service providers or other External
Parties.

1.1.1

يمكنــــك تقــــديم الهــــدايا أو الضــــيافة المؤسســــة المتناســــبة
والمناســــبة أو تلقيهــــا مــــن الجهــــات الخارجيــــة ،شــــريطة
أن تطلـــــب الموافقـــــة مقةةةةةدما مـــــن فريـــــق األخالقيـــــات
وااللتـــــزام مـــــن خــــــالل مراســـــلتهم علـــــا العنــــــوان
االلكترونـــــــــــــــــــــي ()compliance@almarai.com
بشــــأن أي نفقــــات تتجــــاوز الحــــدود القصــــو التاليــــة
(علمـــــا بـــــأن الـــــدول فـــــي البنـــــد  2-1-1لهـــــا حـــــدود
قصو مختلفة):

You can give or receive proportionate and
appropriate corporate hospitality or gifts to or
from External Parties, provided that approval is
& sought in advance from the Ethics
)Compliance Team (compliance@almarai.com
for any expenditure which exceeds the following
thresholds (the jurisdictions at Clause 1.1.2
have different thresholds):

أي ضيافة مؤسسية مقدمة أو أي هدية مقدمة أو مستلمة
مستلمة
تزيد عن  1000لاير سعود
للشخص

تزيد عن  1000تزيد عن لاير
سعود

مالحظة:

ال تنطبق هذه الحدود القصو علا ما تنفقع الشركة علا موظفيها ،بل فقط علا ما تنفقع
علا كل فرد من جهات خارجية (أي أنع يتعين احتساب ما تنفقع علا كل فرد "اإلنفا
علا العميل" بعد خصم إجمالي اإلنفا علا موظفي الشركة).

مالحظة:

الحدود القصو المذكورة أعاله هي بالو السعودي وبالتالي يتعين عليك حساب المبال
بالرجو إلا أسعار الصر الحالية عند الضرورة ،باستثناء ما يتعلق بالدول المبينة في
البند  2-1-1أدناه ،والتي لديها حدود قصو مختلفة).

charitable
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تزيد عن  150لاير سعود
للرأس

أي تبري خير

or Any
donation

given

Any
corporate Any gift
hospitality given or received
received

POL-LD-ABC-BI-01

exceeding SAR 1,000 exceeding SAR 150 per exceeding SAR 1,000
per head in value
head in value
N.B. these thresholds do not apply to expenditure by the Company on its own
personnel, but only to per head spend on External Parties (i.e. per head "client
spend" should be calculated after deducting the total spend on the Company's
personnel).
N.B. the above thresholds are in Saudi Riyal and you should therefore calculate the
amounts by reference to current exchange rates where necessary, apart from the
countries at Clause 1.1.2 below, which have different thresholds).

The gift or expenditure, regardless of value,
must always meet the following requirements:

1.1.2

 يتعــــين علــــا الهديــــة أو،بغــــض النظــــر عــــن قيمتهــــا
:النفقات أن تلبي دائما االشتراطات التالية

(a)

it is not intended to influence,
and could not be perceived as
influencing,
a
(business)
decision by the recipient. Timing
is crucial: for example, a gift or
expenditure less than six
months ahead of a pitch, tender,
contract renewal or other formal
decision process could be
regarded as intended to
influence the recipient;

أن ال تهــــــــد (أو يحتمــــــــل أنهــــــــا
تهــــد ) إلــــا التــــأثير علــــا القــــرار
 ويعتبــــر.التجــــاري مــــن قبــــل متلقيهــــا
 علــــا:التوقيــــت أمــــرا بــــال األهميــــة
 يمكـــن اعتبـــار الهديـــة،ســـبيل المثـــال
أو النفقـــة قبـــل أقـــل مـــن ســـتة أشـــهر
مـــــن موعـــــد أو مناقصـــــة أو تجديـــــد
العقـــــد أو أي عمليـــــة قـــــرار رســـــمية
أخـــر علـــا أنهـــا تهـــد إلـــا التـــأثير
علا متلقيها؛

(b)

it is proportionate (e.g. intended
to build and maintain business
relationships and market the
Company's products), and is
neither lavish nor extravagant,
nor could it be construed as
such;

(ب) أن تكــــــونذ متناســــــبة (علــــــا ســــــبيل
المثــــال ي
تهــــد إلــــا بنــــاء العالقــــات
ر
التجاريــــة اوالحفــــاظ عليهــــا وتســــويق
 وأن ال تكــــــون،)منتجــــــات الشــــــركة
 وال يمكــــــــن،تبــــــــذيرا أو إســــــــرافا
تفسيرها علا هذا النحو؛

(c)

it is made or given in the
Company's name, not in your
name;

أن يــــــتم تقــــــديمها أو منحهــــــا باســــــم
 وليس باسمك شخصيا؛،الشركة

)(ج

(d)

it complies with local law;

أن تتوافق مع األنظمة المحلية؛

)(د

(e)

it does not include cash or a
cash equivalent (such as gift
vouchers); and

أن ال تشــــتمل الهديــــة أو النفقــــة علــــا
مـــدفوعات نقديـــة أو مـــا يكـــاف النقـــد
(مثل قسائم الهدايا)؛ و

)(هـ

(f)

it is given openly, not secretly.

. وليس سرا،أن يتم تقديمها علنا

)(و

There are region specific thresholds
for the following countries (for all other
countries, the thresholds can be
calculated by converting the amount in
SAR at Clause 1.1.1:

POL-LD-ABC-BI-01

)(أ

هنــــاك حــــدود قصــــو محــــددة فــــي الــــدول
التاليـــــة (بالنســـــبة لجميـــــع الـــــدول األخـــــر
يمكــــن أن تحتســــب الحــــدود القصــــو عــــن
طريـــــق تحويـــــل مبــــــال الحـــــد األقصــــــا
 إلــــا الــــو1-1-1 المبينــــة فــــي البنــــد
:السعودي
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2-1-1

الضيافة المقدمة
والمستلمة

الدو

الهدايا المقدمة
والمستلمة

الواليات المتحدة وكندا

$600

سنغافورة

 500دوالر سنغافوري  200دوالر سنغافوري 500
سنغافوري

Charitable
donations

$150

التبرعات الخيرية

Gifts provided
and received

$150

$150

500 SGD

200 SGD

$150

Hospitality
provided and
received

Countries

and $600
500 SGD

دوالر

U.S.A.
Canada
Singapore

3-1-1

الغـــــرض مـــــن عمليـــــة اإلبـــــالغ والموافقـــــة
المبينــــــة أدنــــــاه هــــــو ضــــــمان االلتــــــزام
بالمتطلبات التشريعية.

The purpose of the reporting and
approval process outlined below is to
ensure compliance with legislative
requirements.

1.1.3

4-1-1

عنــــــد النظــــــر فيمــــــا إذا كانــــــت الموافقــــــة
مطلوبـــــة بموجـــــب هـــــذا اإلجـــــراء ،يرجـــــا
العلم بأنع:

When considering whether approval is
required under this Procedure, note
that:

1.1.4

يـــــتم تعريـــــ "الضـــــيافة" بمعناهـــــا
الواســــــع وتشــــــمل ،علــــــا ســــــبيل
المثــــــال ،تغطيــــــة تكــــــالي ســــــفر
شـــــخص مـــــا كمتلـــــق أو مـــــزود ،أو
اصــــــطحاب شــــــخص مــــــا لتنــــــاول
وجبـــــة أو حضـــــور حـــــد رياضـــــي
ما؛

"Hospitality" is defined broadly
and includes, for example,
covering someone's travel costs
as recipient or provider, taking
someone out for a meal or a
;sports event

)(a

(ب) يــــــتم تعريــــــ "الهــــــدايا" بمعناهــــــا
الواســــــع وتشــــــمل ،علــــــا ســــــبيل
المثـــال ،التبـــر بأشـــياء مثـــل جـــوائز
السحوبات؛ و

"Gifts" is defined broadly and
includes, for example, donating
items such as raffle prizes; and

)(b

يـــــتم تعريــــ "التبرعـــــات الخيريـــــة"
بمعناهــــــا الواســــــع وتشــــــمل ،علــــــا
ســـــبيل المثـــــال ،طلبـــــا مـــــن جهـــــة
اتصــــال أحــــد العمــــالء لرعايتــــع فــــي
حد رياضي ما.

"Charitable
"donations
is
defined broadly and includes, for
example, a request from a
customer
contact
for
sponsorship at a sporting event.

)(c

(أ)

(ج)

5-1-1

فــي حــال كانــت لــديك أي شــكوك فيمــا إذا كان ـت
هنـــاك حاجـــة للحصـــول علـــا موافقـــة بشـــأن
شــيء معـــين يُطلـــب منـــك تقديمـــع أو اســـتالمع،
فيرجــا االتصــال بفريــق األخالقيــات وااللتــزام
للحصـــــول علـــــا إيضـــــا قبـــــل المتابعـــــة
(.)compliance@almarai.com
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If you are in any doubt whether a
particular item you are being asked to
give or receive requires approval,
& please contact the Ethics
Compliance Team for clarification
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1.1.5

before
proceeding
(compliance@almarai.com).

وممةةةةة يجةةةةةب الحصةةةةةو

2-1

متةةةةةخ وكيةةةةة
علخ الموافقة؟

1-2-1

بغيــــة ضــــمان االلتــــزام بتشــــريعات مكافحــــة
الرشــــوة ،يتعــــين إبــــالغ فريــــق األخالقيــــات
وااللتـــزام عـــن النفقـــات الموضـــحة فـــي بنـــد
 2-2-1مقـــــدما للموافقـــــة عليهـــــا وتســـــجيلها
من قبلهم.

To ensure compliance with antibribery legislation, the expenditure
specified in clause 1.2.2 must be
reported in advance to, and approved
& and logged by the Ethics
Compliance Team.

2-2-1

باإلضـــافة إلـــا الحصـــول علـــا موافقـــة مـــن
فريــــق االلتــــزام واألخالقيــــات ،يتعــــين علــــا
مـــــدير الشـــــؤون الماليـــــة فـــــي اإلدارات ذات
الصـــــلة مراجعـــــة واعتمـــــاد الحالـــــة مســـــبقا
من أجل:

In addition to obtaining approval from
the Ethics & Compliance Team, the
relevant Divisional Finance Manager
must review and approve in advance
the business case for:

When, how and from whom must
?approval be sought

1.2
1.2.1

1.2.2

جميع نفقات تطوير األعما

All business development expenditure

أكثر من  5000لاير سعود في المجمو

exceeding SAR 5,000 in total

3-2-1

يظـــل "الحـــد األقصـــا الموافقـــة" المبـــين فـــي
الجـــــدول أعـــــاله عرضـــــة للمراجعـــــة وقـــــد
يتغير من وقت رخر.

The "approval threshold" in the above
table remain under review and may
change from time to time.

1.2.3

4-2-1

عنـــد طلـــب الموافقـــة مـــن فريـــق األخالقيـــات
وااللتـــــــزام عبـــــــر البريـــــــد االلكترونـــــــي
()compliance@almarai.com
فإنـــــع يتعـــــين عليـــــك تـــــوفير المعلومـــــات
المبينة في البند  1-3-1أدناه.

When you request approval from the
Ethics
&
Compliance
Team
(compliance@almarai.com) you must
provide the information set out at
Clause 1.3.1 below.

1.2.4

3-1

مةةةا المعلومةةةات التةةةي يتعةةةي عليةةة تقةةةديمها
عند طلب الموافقة؟

What information must you provide
?when seeking approval

1.3

1-3-1

يتعـــــين تقــــــديم طلبـــــات الحصــــــول علــــــا
موافقــــة فريــــق األخالقيــــات وااللتــــزام كتابيـــا
ويمكــــن إرســــالها عبــــر البريــــد اإللكترونــــي
إلــــــــــــــــا .compliance@almarai.com
يجــــــب أن تتضــــــمن الطلبــــــات المعلومــــــات
التالية:

Requests for approval from the Ethics
& Compliance Team should be made
in writing and can be made by e-mail
to
compliance@almarai.com.
Requests must include the following
information:

1.3.1

(أ)

تــــاري الضــــيافة الهديــــة التبــــر
المقتر ؛

(ب) أســــماء كــــل مقــــدم (مقــــدمي) وكــــل
مســــتلم (مســــتلم) للضــــيافة الهديــ ـة
التبر ؛
(ج)
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طبيعــــة الضــــيافة الهديــــة التبــــر
(مثال :حفل عشاء)؛

date
of
the
proposed
;hospitality/gift/donation

)(a

names of each provider(s) and
each
)recipient(s
of
the
;hospitality/gift/donation

)(b

the
nature
of
hospitality/gift/donation
;)dinner event

)(c

the
(e.g.

POL-LD-ABC-BI-01

(د)

الغـــــرض مـــــن الضـــــيافة الهديـــــة
التبــــر (مثــــل تطــــوير عالقــــة عمــــل
مع جهة خارجية)؛

the
purpose
of
the
hospitality/gift/donation
(e.g.
developing
a
business
;)relationship with External Party

)(d

(هـ)

معـــدل اإلنفـــا لــــ "كـــل الفـــرد" مـــن
ير موظفي الشركة؛

the "per head" spend on each
;non-Company recipient

)(e

(و)

التأكيـــــد علـــــا أن عـــــرض أو قبـــــول
الضــــــــيافة الهديــــــ ـة التبــــــــر ال
يُقصـــــد بـــــع التـــــأثير علـــــا صـــــانع
القــــــرار لمــــــن ميــــــزة تجاريــــــة أو
الحصــــــول عليهــــــا بشــــــكل يــــــر
صــــحي (علــــا ســــبيل المثــــال ،أنــــع
علــــا حــــد علمــــك ،ال يوجــــد صــــفقة
شـــراء أو عطـــاء أو تجديـــد عقـــد قـــادم
أو أي عمليـــــة اتخـــــاذ قـــــرار رســـــمية
أخر ).

confirmation that the offer or
acceptance
of
the
hospitality/gift/donation is not
intended to influence a decisionmaker to award or obtain a
)(business
advantage
improperly (e.g. that, as far as
you are aware, there is no
forthcoming
pitch,
tender,
contract renewal or other formal
decision process).

)(f

4-1

كي

1-4-1

تحــــتفظ الشــــركة بســــجل للهــــدايا والضــــيافة
بحيـــ ـ يـــــتم قيـــــد والحفـــــاظ علـــــا جميـــــع
الموافقــــات التــــي قــــدمها فريــــق األخالقيــــات
وااللتزام بهذا الخصوص.
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يت تسجي الموافقات؟

?How are approvals logged

1.4

The Company maintains a Gifts and
Hospitality Register which records all
the approvals made and maintained
by the Ethics & Compliance Team.

1.4.1

POL-LD-ABC-BI-01

2

الملحةةةة  :2دفعةةةةةات تسةةةةةهي المعةةةةةامالت و
اإلجراءات

1-2

ما هي دفعة التسهي ؟

1-1-2

تفاديا للشك:

(أ)

Appendix
Payments

2

Facilitation

2:

?What is a Facilitation Payment

2.1

For the avoidance of doubt:

2.1.1

دفعــــــــات تســــــــهيل المعــــــــامالت أو
اإلجـــراءات (يُشـــار إليهـــا عـــادة بلفـــظ
"اإلكراميـــــات") وهـــــي شـــــكل مـــــن
أشــــــكال الرشــــــوة .تكــــــون دفعــــــات
التســــهيل عــــادة مبــــال صــــغيرة يــــتم
ســـــدادها لتـــــأمين أو تعجيـــــل إجـــــراء
روتينـــي مـــن قبـــل مســـؤول حكـــومي؛
و

Facilitation
payments
(commonly referred to as
"grease payments") are a form
of bribe. Facilitation payments
are typically small payments
made to secure or expedite a
routine action by a government
official; and

)(a

(ب) "العمـــــوالت" هـــــي مـــــدفوعات يـــــتم
ســـدادها مقابـــل مـــن عقـــد أو ميـــزة أو
ميزة تجارية أخر .

"Kickbacks" are payments made
in return for the award of a
contract or other business
favour or advantage.

)(b

(ويُشار إليهما معا بعبارة "دفعات التسهي ")

(together, Facilitation Payments).

2-2

مةةةةةةا هةةةة ةي األمةةةةةةور المحظةةةةةةورة بموجةةةةةةب
السياسة؟

the

What is
?Policy

2.2

1-2-2

ال يجــــــوز لــــــك ،تحــــــت أي ظــــــر مــــــن
الظـــــــرو  ،تقـــــــديم أو ســـــــداد أي دفعـــــــة
تســــــهيل ،مهمــــــا كانــــــت صــــــغيرة .يمتــــــد
الحظـــــــر ليشـــــــمل تقـــــــديم أو عـــــــرض أو
الوعـــــد ،بشـــــكل مباشـــــر أو يـــــر مباشـــــر،
بـــأي هديـــة أو منفعـــة أو ميـــزة أخـــر (بمـــا
فـــي ذلـــك المزايـــا يـــر النقديـــة) إلـــا موظـ ـ
عــــام ،بغــــض النظــــر عــــن مكــــان تواجــــدهم
بنية:

Under no circumstances should you
offer or pay a Facilitation Payment, no
matter how small. The prohibition
extends to giving, offering or
promising, directly or indirectly, any
gift, benefit or other advantage
)(including non-monetary advantage
to a public official, no matter where
they are located with the intention of:

2.2.1

العـــام بصـــفتع

influencing the public official in
;his or her capacity as an official
or

)(a

(ب) الحصـــــــــول علـــــــــا األعمـــــــــال أو
االحتفـــــاظ بهـــــا أو الحصـــــول علـــــا
ميزة في مزاولة األعمال.

obtaining or retaining business
or an advantage in the conduct
of business.

)(b

يشـــــمل التـــــأثير علـــــا موظـــــ عـــــام أي
إجـــراء إلقنـــا مســـؤول مـــا بعـــدم ممارســـة
مهامـــــع أو أو مهامهـــــا أو إســـــاءة اســـــتخدام
منصبع أو منصبها كموظ عام.

Influencing a public official includes
action to persuade an official not to
exercise his or her functions, or to
misuse his or her position as a public
official.

2.2.2

The term "public official" means an
individual who:

2.2.3

(أ)

2-2-2

3-2-2

التـــأثير علـــا الموظـــ
أو صفتها مسؤوال؛ أو

تعني عبارة "الموظ
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العام" أي فرد:

under

prohibited
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يشــــغل منصــــبا تشــــريعيا أو إداريــــا أو
قضــــائيا مــــن أي نـــــو  ،ســــواء تـــــم
تعيينع أو انتخابع؛

holds
a
legislative,
administrative,
or
judicial
position of any kind, whether
;appointed or elected

)(a

(أ)

(ب) يمـــارس وظيفـــة عامـــة لصـــال بلـــد مـــا
أو نيابـــة عنـ ـع (بمـــا فـــي ذلـــك أي إقلـــيم
أو منطقــــة فرعيـــة مــــن هــــذا البلــــد أو
اإلقلـــــــيم) أو ألي جهـــــــة عامـــــــة أو
مؤسسة عامة؛ أو

exercises a public function for or
on behalf of a country (including
a territory or a sub-division of
such country or territory) or for
any public agency or public
enterprise; or

)(b

يكـــــون مســـــؤوال أو وكـــــيال لمنظمـــــة
دولية عامة.

is an official or agent of a public
international organisation.

)(c

(ج)
4-2-2

ينطبـــق الحظـــر حتـــا عنـــدما نتصـــر فـــي
دولــــة يـــــتم فيهـــــا ســـــداد دفعـــــات التســـــهيل
بشــــكل روتينــــي ولــــو كانــــت تشــــكل جــــزءا
من "العر المحلي".

The prohibition applies even where we
are acting in a country where
Facilitation Payments are made
routinely and are a part of "local
custom".

2.2.4

5-2-2

ومـــع ذلـــك ،يجـــوز ســـداد الرســـوم اإلداريـــة
أو مــــــدفوعات الخدمــــــة الســــــريعة عنــــــدما
تكــــون هــــذه المــــدفوعات مطلوبــــة صــــراحة
بموجــــــب األنظمــــــة واللــــــوائ (أي أنهــــــا
ليســــت فقــــط مطلوبــــة بموجــــب العــــر أو
الممارســــة المحليــــة للدولــ ـة التــــي تــــم فيهــــا
عــــــرض تلـــــــك الرســــــوم أو الـــــــدفعات أو
قبولها.

It is, however, permissible to pay
administrative fees or fast-track
service payments where those
payments are expressly required by
the laws and regulations (i.e. not
merely the local custom or practice) of
the country in which the fee or
payment is being offered or accepted.

2.2.5

6-2-2

تعتبـــر دفعـــات التســـهيل يـــر مشـــروعة فـــي
معظـــم البلـــدان ،علـــا الـــر م مـــن أن بعـــض
الــــدول تســــم بســــداد دفعــــات التســــهيل فــــي
الخــــارج فــــي ظــــرو معينــــة .ومــــع ذلــــك،
تتبــــع الشــــركة نهــــح عــــدم التســــام مطلقــــا
تجـــاه دفعـــات التســـهيل ،والتـــي يتعـــين عـــدم
ســـدادها فــــي أي مـــن الـــدول التــــي نعمــــل
فيها.

Facilitation Payments are illegal in
most countries, although some
countries allow Facilitation Payments
to be made abroad in certain
circumstances.
The
Company,
however, takes a zero-tolerance
approach
towards
Facilitation
Payments, which cannot be made in
any of the countries in which we
operate.

2.2.6

7-2-2

فـــي حـــال كانـــت لـــديك أي شـــكوك فيمـــا إذا
كـــــان الرســـــم الـــــذي يُطلـــــب منـــــك ســـــداده
مســــــموحا بــــــع بموجــــــب شــــــروط هــــــذه
السياســـــــة ،فيرجـــــــا االتصـــــــال بفريـــــــق
األخالقيـــــــات وااللتـــــــزام علـــــــا البريـــــــد
االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
(.)compliance@almarai.com

If you are in any doubt whether the fee
you are being asked to pay is
permitted under the terms of this
& Policy, please contact the Ethics
Compliance
Team
(compliance@almarai.com).

2.2.7

What to do if you are offered or
?asked for a Facilitation Payment

2.3

A Facilitation Payment may be
requested in a way that is indirect and
subtle (i.e. less apparent than being

2.3.1

3-2

عةةةر
مةةةاذا تفعةةة إذا أ
سداد دفعة تسهي ؟

1-3-2

قـــد يـــتم طلـــب ســـداد دفعـــة تســـهيل بطريقـــة
يــــر مباشــــرة وخفيــــة (أي أقــــل وضــــوحا
مـــن أن يطلـــب منـــك مباشـــرة موظـــ عـــام
18

عليةةة

و أ
طلةةةب منةةة
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ســــــداد دفعــــــة صــــــغيرة لتســــــريع عمليــــــة
روتينية ما).

directly asked by a public official to
make a small payment to speed up a
routine process).

2-3-2

علـــا ســـبيل المثـــال ،قـــد تالحـــظ أن شـــركة
محامـــــاة أو وكيـــــل أجنبـــــي تعينـــــع الشـــــركة
لتمثيلهـــا قـــد يقـــدم فـــاتورة تتضـــمن عناصـــر
مثــــل "إكراميــــة إلــــا موظــ ـ المحكمــــة" أو
"رســـــــوم الـــــــوزارة ".ســـــــتكون معالجـــــــة
الفـــــــاتورة إخـــــــالال بهـــــــذه السياســـــــة ألن
الشــــركة ســــتقوم ،بطريقــــة يــــر مباشــــرة،
بتسديد دفعة تسهيل.

For example, you may notice that a
foreign law Company or agent
instructed by the Company submits an
invoice including items such as "tip to
court employee" or "Ministry fee".
Processing the invoice would be a
breach of this Policy because the
Company would, indirectly, be making
a Facilitation Payment.

2.3.2

3-3-2

عنــــد النظــــر فيمــــا إذا كانــــت الدفعــــة التــــي
يُطلـــب منـــك ســـدادها هـــي عبـــارة عـــن دفعـــة
تسهيل ،يتعين عليك:

When considering whether the
payment you are being asked to make
is a Facilitation Payment:

2.3.3

النظـــــر فيمـــــا إذا كانـــــت الرســـــوم أو
الدفعـــة يـــتم تحصـــيلها بشـــكل صـــحي
مقابــــل الخــــدمات التــــي يــــتم تقــــديمها
(أو مـــا إذا كانـــت لـــديك مخـــاو مـــن
وجـــــــود رســـــــوم مقابـــــــل شـــــــيء
"إضافي"؟)؛

consider whether the fee or
payment is properly chargeable
for the services being provided
(or are you concerned that there
is a charge for something
;)?""extra

)(a

(ب) طلـــب إيصـــال يوضـــ ســـبب الـــدفع،
والتحقــــق مــــن أن الســــبب مشــــرو ؛
و

request a receipt which details
the reason for the payment, and
check that the reason is
legitimate; and

)(b

فــي حــال كانــت لــديك أي شــكوك حــول
الغايـــة مـــن الدفعـ ـة أو طبيعتهـ ـا ،يتعـــين
عليــــك االتصــــال بفريــــق األخالقيــــات
وااللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام
()compliance@almarai.com
للحصول علا مزيد من اإلرشادات.

if you are in any doubt about the
purpose or nature of the
& payment, contact the Ethics
Compliance
Team
(compliance@almarai.com) for
further guidance.

)(c

(أ)

(ج)

4-3-2

إذا ُ
طلـــب منـــك ســـداد مبلـــ يبـــدو أنـــع دفعـــة
تسهيل ،فيجب عليك:

If you are asked to pay a sum that
appears to be a Facilitation Payment,
you must:

أن تــــرفض الســــداد بشــــكل حــــازم وأن
تذكر بوضو أن هذا السلوك ينتهك:

Firmly decline and state clearly
that such conduct contravenes:

)(a

()1

أنظمـــــــة مكافحـــــــة الرشـــــــوة
والفســـــاد التـــــي تخضـــــع لهـــــا
الشركة؛ و

anti-bribery and corruption
laws which the Company
is subject to; and

)(i

()2

هذه السياسة.

this Policy.

)(ii

(أ)

(ب) أن تتصــــــل علــــــا الفــــــور بفريــــــق
األخالقيــــات وااللتــــزام لإلبــــالغ عــــن
المشـــــكلة .يجـــــب أن يكـــــون اإلبـــــالغ
األولـــــي شـــــفهيا (عبـــــر الهـــــات أو
بشــــــكل شخصــــــي) وســــــريا (لــــــيس
19

& immediately contact the Ethics
Compliance Team to report the
issue. The initial report should
be made verbally (over the
phone or in person) and
confidentially (not within "ear

)(b
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(ج)

5-3-2

علـــــا "مســـــمع" أي شـــــخص ُخـــــر
ير األشخاص الذين تبلغهم)؛ و

shot" of anyone other than those
you are reporting to); and

أن تتبـــــع علـــــا الفـــــور أي خطـــــوات
إضـــــــافية يطلـــــــب منـــــــك فريـــــــق
األخالقيــــــات وااللتــــــزام أن تتخــــــذها
(بمـــا فـــي ذلـــك ،علـــا األرجـ ـ  ،تقـــديم
تقريــــر مكتــــوب ،وإخطــــار الســــلطات
المختصــــة ،واتخــــاذ أي إجــــراء ُخــــر
ضــــروري فيمــــا يتعلــــق بــــأي جهــــات
خارجية معنية).

promptly follow any additional
& steps which the Ethics
Compliance Team request that
you take (including, potentially,
submitting a written report,
notifying the relevant authorities,
and taking any other action
necessary in respect of any
External Parties involved).

إذا علمـــــــت ،أو اشـــــــتبهت ،أن مـــــــوردا أو
عمــــيال أو وكــــيال أو زبونــــا قــــد عــــرض أو
اســــتلم (أو يفكــــر فــــي عــــرض أو اســــتالم)
دفعـــة تســـهيل ،فيجـــب عليـــك اتبـــا اإلجـــراء
الموض في الملحق  6أدناه.
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)(c

If you become aware, or suspect, that
a supplier, customer, agent or client
has offered or received (or is
considering offering or receiving) a
Facilitation Payment you must follow
the procedure outlined at Appendix 6
below.
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الملحةةةةة  :3إعطةةةةةةاء التعليمةةةةةةات للجهةةةةةةات
الخارجيةةةةةةة (اعتبةةةةةةارات مكافحةةةةةةة الرشةةةةةةوة
والفساد)

Appendix 3: Instructing External
Parties
(anti-bribery
and
)corruption considerations

3

1-3

مةةة هةةةي الجهةةةات الخارجيةةةة بموجةةةب هةةةذه
السياسة؟

Who are External Parties under the
?Policy

3.1

1-1-3

الجهــــــات الخارجيــــــة بموجــــــب السياســــــات
واإلجـــــراءات هـــــم أشـــــخاص "مرتبطـــــون"
بالشــــركة (أي يقومــــون بتقــــديم خــــدمات إلــــا
الشــــركة أو نيابــــة عنهــــا) .تشــــمل الجهــــات
الخارجيـــــة بالتـــــالي األفـــــراد أو المنظمـــــات
التـــي تتعامـــل معهــــا الشـــركة أثنـــاء عملهــــا،
بمـــــا فـــــي ذلـــــك علـــــا ســـــبيل المثـــــال ال
الحصـــــــــــر ،المـــــــــــوردين والمقـــــــــــاولين
والمستشـــــارين ومقـــــدمي الخـــــدمات المهنيـــــة
والشـــــركات المرتبطـــــة والممثلـــــين وجهـــــات
االتصــــــال التجاريــــــة وشــــــركاء المشــــــرو
المشـــــترك والـــــوكالء والهيئـــــات الحكوميـــــة
والعامة.

External Parties under the Policies
and
Procedures
are
persons
"associated" with the Company (i.e.
providing services to or on behalf of
the Company). External Parties will
therefore include individuals or
organisations that the Company
comes into contact with during the
course of its work, including but not
limited to suppliers, contractors,
advisors,
professional
service
providers,
associated
firms,
representatives, business contacts,
joint venture partners, agents, and
government and public bodies.

3.1.1

2-3

لمةةةةةةاذا مةةةة ة المهةةةة ة
الخارجية بهذه السياسة؟

الجهةةةةةةات

Why is it important that External
?Parties comply with the Policy

3.2

1-2-3

قــــانون الرشــــوة ببريطانيــــا لســــنة – 2010
وهـــــو أحـــــد األنظمـــــة التـــــي نهـــــد إلـــــا
االلتـــــزام بهـــــا مـــــن خـــــالل تطبيـــــق هـــــذه
السياســـــة ،-يـــــنص علـــــا جريمـــــة جديـــــدة
بحـــــق الشـــــركات والتـــــي بموجبهـــــا يمكـــــن
اعتبـــار الشـــركة مســـؤولة عـــن اإلخفـــا فـــي
منـــع الرشـــوة .هـــذا يعنـــي أنـ ـع يمكـــن اعتبـــار
الشـــــركة مذنبـــــة بارتكـــــاب جريمـــــة عنـــــدما
تقــــوم جهــــات خارجيــــة مرتبطــــة بالشــــركة -
أو تتصــــر نيابــــة عــــن الشــــركة -بتقــــديم أو
تلقـــي رشـــوة بقصـــد الحصـــول علـــا أعمـــال
أو الحفــــــاظ عليهــــــا لصــــــال الشــــــركة أو
لشـــــخص ُخـــــر (أو أي شـــــكل ُخـــــر مـــــن
أشــــــكال الميــــــزة التجاريــــــة) .وال يلــــــزم أن
تكـــــون الشـــــركة متورطـــــة بشـــــكل مباشـــــر
ونشـــــط ،ولكنهـــــا مـــــع ذلـــــك قـــــد تكـــــون
مسؤولة عن تصرفات الجهة الخارجية.

The UK Bribery Act 2010, as one of
the laws that we aimed to comply with
by applying this Policy, introduced a
new corporate offence whereby a
corporate entity can be held liable for
a failure to prevent bribery. This
means that the Company could be
found guilty of an offence where
External Parties associated with the
Company, or acting on the Company's
behalf, give or receive a bribe with the
intention of obtaining or retaining
business for the Company or
someone else (or some other form of
business advantage). The Company
need not be directly and actively
involved, but may nevertheless be
liable for the actions of the External
Party.

3.2.1

2-2-3

يعـــــد دفاعـــــا ضـــــد الجـــــرائم المؤسســـــاتية
بالنســــــــبة للشــــــــركة إثبــــــــات أن لــــــــديها
"إجـــــــراءات مناســـــــبة" مصـــــــممة لمنـــــــع
الجهـــــات الخارجيـــــة مـــــن المشـــــاركة فـــــي
الرشـــوة والفســـاد نيابـــة عـــن الشـــركة .لـــذلك
مـــــن الضـــــروري اتبـــــا هـــــذه اإلجـــــراءات
كلمـــا طلبنـــا مـــن الجهـــات الخارجيـــة (بشـــكل

It is a defence to the corporate offence
for the Company to show that it had
"adequate procedures" in place to
prevent External Parties participating
in bribery and corruption on behalf of
the Company. It is therefore
imperative that these Procedures are
followed whenever we ask (formally or
informally) External Parties to perform

3.2.2
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تلتةةةة ة
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رســــــمي أو يــــــر رســــــمي) أداء خــــــدمات
لصال الشركة أو بالنيابة عنها.

services for or on behalf of the
Company.

3-3

مةةةةا هةةةةي الخطةةةةوات التةةةةي يجةةةةب اتخاذهةةةةا
عند توجيه الجهات الخارجية؟

What steps should you take when
?instructing External Parties

3.3

1-3-3

عنــــدما يُطلــــب مــــن جهــــة خارجيــــة (ســــواء
بشــــــكل رســــــمي أو يــــــر رســــــمي) أداء
خـــــدمات نيابـــــة عـــــن الشـــــركة ،أو تمثيـــــل
الشــــركة أو مســــاعدتها بــــأي صــــفة كانــــت،
يتعين عليك:

When a External Party is asked
(formally or informally) to perform
services on behalf of the Company, or
represent/assist the Company in any
capacity whatsoever, you must:

3.3.1

أن تنظـــــــر فيمـــــــا إذا كـــــــان مـــــــن
المناســــــــب أو المســــــــمو إرســــــــال
نســــــخة مــــــن "توقعــــــات المراعــــــي
لمكافحــــــة الرشــــــوة والفســــــاد مــــــن
جانــــب الجهــــات الخارجيــــة" المتبعــــة
لـــد الشـــركة إلـــا الجهـــة الخارجيـــة.
يحتـــــــوي الملحـــــــق  9مـــــــن هـــــــذه
السياســـــة علـــــا نســـــخة مـــــن هـــــذا
المستند.

consider
whether
it
is
appropriate or permissible to
send the External Party a copy
of the "Almarai's Anti-Bribery
and Corruption Expectations for
External Parties". A copy of this
document is at Appendix 9.

)(a

(ب) أن تقــــوم بــــإجراء فحوصــــات العنايــــة
الواجبـــــة لتأكيـــــد ســـــمعة ومصـــــداقية
الجهة الخارجية؛

perform due diligence checks to
confirm the reputability and
;credibility of the External Party

)(b

(ج)

أن تأخــذ بعــين االعتبــار مخــاطر الرشــوة
والفســـاد فـــي الدولـ ـة التـــي توجـــد فيهـــا
الجهــة الخارجيــة .يمكــن االطــال علــا
قائمـــة بالـــدول "عاليـــة المخـــاطر" فـــي
صــفحة "مخــاطر الدولــة" علــا الشــبكة
الداخليــة للشــركة .إذا كانــت الدولــة ذات
مخـــاطر عاليـــة ،يجـــب أن تفكـــر فـــي
طلـــــب نســـــخة مـــــن سياســـــة الجهـــــة
الخارجيــة لمكافحــة الرشــوة والفســاد ،أو
الحصــول علــا تطمينــات أخــر حســب
الضرورة؛ و

consider the bribery and
corruption risk in the country in
which the External Party is
"based. A list of "high-risk
countries can be found on the
"Country Risk" page on the
Company's intranet. Where the
country is high-risk, you should
consider requesting a copy of
the External Party's anti-bribery
and corruption policy, or
obtaining other reassurances as
necessary; and

)(c

(د)

أن تأخـــــذ بعـــــين االعتبـــــار مخـــــاطر
الرشــــوة والفســــاد فــــي القطــــا الــــذي
تشـــارك فيـــع الجهـــة الخارجيـــة وتقيـــيم
مــــا إذا كانــــت هنــــاك حاجــــة إلتمــــام
المزيد من إجراءات التحقق.

consider the bribery and
corruption risk in the sector
which you are engaging the
External Party in and assess
whether any further checks
need to be completed.

)(d

(أ)
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عةةةةر
الملحةةةة  :4مةةةةاذا تفعةةةة إذا أ
و طلب من رشوة؟

1-4

يتعــــــين عليــــــك عــــــدم قبــــــول الرشــــــوة أو
عرضها أو دفعها.

You must not accept, offer or pay a
bribe.

2-4

إذا عُرضــــت عليــــك رشــــوة أو ُ
طلــــب مــــن
سدادها ،فيجب عليك:

If you are offered or asked for a bribe,
you must:

أن تـــرفض ســـدادها بشـــكل حـــازم وأن
تذكر بوضو أن هذا السلوك ينتهك:

Firmly decline and state clearly
that such conduct contravenes:

)(a

()1

أنظمـــــــة مكافحـــــــة الرشـــــــوة
والفســـــاد التـــــي تخضـــــع لهـــــا
الشركة؛ و

anti-bribery and corruption
laws which the Company
is subject to; and

)(iii

()2

هذه السياسة.

this Policy.

)(iv

(أ)

عليةةةة

Appendix 4: What to do if you are
?offered or asked for a bribe

4
4.1
4.2

(ب) أن تبلـــــ فـــــورا فريـــــق األخالقيـــــات
وااللتـــزام عـــن المشـــكلة علـــا البريـــد
االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
()compliance@almarai.com
 .يجــب أن يكــون اإلبــالغ األولــي شــفهيا
(عبــــر الهــــات أو بشــــكل شخصــــي)
وســريا (لــيس علــا "مســمع" أي شــخص
ُخر ير األشخاص الذين تبلغهم)؛ و

& immediately contact the Ethics
Compliance
Team
(compliance@almarai.com) to
report the issue. The initial
report should be made verbally
)(over the phone or in person
and confidentially (not within
"ear shot" of anyone other than
those you are reporting to); and

)(b

أن تتبـــــع علـــــا الفـــــور أي خطـــــوات
إضــافية يطلبهــا منــك فريــق األخالقيــات
وااللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام
()compliance@almarai.com
(بمــا فــي ذلــك ،تقــديم تقريــر مكتــوب إذا
لزم األمر).

promptly follow any additional
& steps which the Ethics
Compliance
Team
)(compliance@almarai.com
request that you take (including
submitting a written report if
necessary).

)(c

(ج)

3-4

قـــــد تكـــــون ظـــــرو عـــــرض الرشـــــوة أو
طلبهـــا أكثـــر دهـــاء ممـــا تظـــن (بمعنـــا ُخـــر،
أكثـــر دهـــاء مـــن مجـــرد قيـــام جهـــة خارجيـــة
بتقــــــديم مــــــدفوعات نقديــــــة مقابــــــل ميــــــزة
تجاريــــة) .تحتـــــوي القائمـــــة يـــــر الشـــــاملة
الخاصـــــــة بــــــــ "مؤشـــــــرات التعـــــــامالت
المشـــــبوهة" (أو مؤشـــــرات الرشـــــوة) فـــــي
الملحــــق  8علــــا أمثلــــة عــــن الطــــر التــــي
قـــد ت ُعـــرض بهـــا رشـــوة أو يـــتم طلبهـــا مـــن
خاللها.

The circumstances of being offered or
asked for a bribe may be more subtle
than you might think (i.e. more subtle
than a External Party offering a
monetary payment in return for a
business advantage). The nonexhaustive list of "red flags" (or bribery
indicators) at Appendix 8 contains
examples of ways in which you might
be offered or asked for a bribe.

4.3

4-4

إذا قبلــــت أو دفعــــت مبلغــــا أدركــــت الحقــــا
بأنـــــع قـــــد يرقـــــا إلـــــا مســـــتو الرشـــــوة،
فيجــــب عليــــك إخطــــار فريــــق األخالقيــــات
وااللتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام
()compliance@almarai.com
علــــا الفــــور والتمــــاس التوجيــــع والنصــــ

If you accept or make a payment that
you subsequently realise may amount
& to a bribe, you must notify the Ethics
Compliance
Team
)(compliance@almarai.com
immediately and seek guidance on the

4.4
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بشـــــأن الخطـــــوات التـــــي يجـــــب اتخاذهـــــا
لاللتــــــزام بالتشــــــريعات وحمايــــــة موقــــــ
الشركة.
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steps that must be taken to comply
with the legislation and protect the
Company's position.
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5

الملحةةة  :5مةةةاذا تفعةةة فةةةي حةةةا علمةةةت و
كانةةةت لةةةدي شةةةكو فةةةي جهةةةة خارجيةةةة
و موظفةةةةةةا قةةةةةةةد يكةةةةةةو متورطةةةةةةةا فةةةةةةةي
الرشوة؟

Appendix 5: What to do if you
know or suspect an External
Party or employee may be
?involved in bribery

5

1-5

إذا علمةةةةت و كانةةةةت لةةةةدي شةةةةكو فةةةةي
مةةةةةوردا و عمةةةةةيال و وكةةةةةيال و بونةةةةةا و
جهةةةةةة خارجيةةةةةة و موظفةةة ةا قةةةةةد يكةةةةةو
متورطا في الرشوة

If you know or suspect a supplier,
customer, agent, client, any
External Party or employee may be
involved in bribery

5.1

1-1-5

إذا أصـــــبحت علـــــا علـــــم بـــ ـأن مـــــوردا أو
عمــــــيال أو وكــــــيال أو زبونــــــا أو أي جهــــــة
خارجيــــة أو موظفــــا تــــورط  -أو قــــد يكــــون
متورطــــا فــــي الرشــــوة أو الفســــاد ،-فيتعــــين
عليك:

If you become aware that an
employee, a supplier, customer,
agent, client, any External Party or
employee is or may be involved in
bribery or corruption, you must:

5.1.1

أن تبلـــــ فـــــورا فريـــــق األخالقيـــــات
وااللتــزام عــن المشــكلة أو التوجــع إلــا
الموقـــــع االلكترونـــــي الـــــذي يســـــم
بــاإلبالغ عــن المخــاو بأمــان وســرية
ودون الكشـ ـ عـــن هويـــة المبلـ ـ عبـــر
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط

& immediately contact the Ethics
Compliance Team to report the
issue or use the Reporting
Website which allows the
reporting of concerns safely,
confidentially and anonymously
via
the
link
https://secure.ethicspoint.eu/do
main/media/en/gui/105024/inde
;x.html

)(a

(ب) أن ال تقـــــوم ،تحـــــت أي ظـــــر مـــــن
الظـــرو  ،بـــأي فعـــل أو قـــول للجهـــة
الخارجيـــــة أو الموظـــ ـ مـــــن شـــــأنع
أن يشــــــجع أو يســــــاعد أو يتغاضــــــا
(أو يمكــــــــن اعتبــــــــاره مشــــــــجعا أو
ُمســــاعدا أو متغاضــــيا) عــــن الســــلوك
المعني؛

not, under any circumstances,
do or say anything to an External
Party or employee which either
encourages,
assists,
or
condones (or could be seen as
encouraging,
assisting
or
condoning) the conduct in
;question

)(b

(ج)

عــــدم إثــــارة المشــــكلة مباشــــرة مــــع
الجهــــة الخارجيــــة أو الموظــــ (مــــا
لـــم يُطلـــب منـــك رفـــض تقـــديم رشـــوة
أو قبولهــــــا مباشــــــرة) حتــــــا يؤكــــــد
فريــــق األخالقيــــات وااللتــــزام علـــــا
الطريقــــة التــــي يجــــب عليــــك اتباعهــــا
للقيام بها؛

not raise the issue directly with
the an External Party or
employee (unless you are
required to refuse to give or
accept a bribe directly) until the
Ethics & Compliance Team
confirms the manner in which
;you should do so

)(c

(د)

أن تتبـــــع علـــــا الفـــــور أي خطـــــوات
إضــــافية يطلبهــــا فريــــق األخالقيــــات
وااللتزام؛ و

promptly follow any additional
& steps which the Ethics
Compliance Team requests that
you take; and

)(d

(هـ)

عــــــدم مناقشــــــة المســــــألة مــــــع أي
شــــخص ُخــــر خــــارج الشــــركة ،بمــــا
فـــي ذلـــك الجهـــات الخارجيـــة ،أو مـــع
الـــــزمالء بشـــــكل عـــــام (إال إذا كنـــــت

not discuss the issue with
anyone else outside the
Company, including External
Parties, or with colleagues in
general (unless you wish to
discuss the matter directly and in

)(e

(أ)

https://secure.ethicspoint.eu/
domain/media/ar/gui/105024
/index.html؛
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تر ــــب فــــي مناقشــــة األمــــر مباشــــرة
وبثقة مع مديرك المباشر).

Line

your

with

confidence
Manager).

2-5

إذا كنةةةت يةةةةر متتكةةةةد مةةة تةةةةورط مةةةةورد و
عميةةةة ة و وكيةةةة ة و بةةةةةةو و جهةةةةةةة
خارجيةةةةةة و موظةةة ة فةةةةةي الرشةةةةةوة (
مخاوفةةةةةة ال ترقةةةةةةةخ لالشةةةةةةةتباه بحصةةةةةةةو
الرشوة)؟

If you are unsure whether a
supplier, customer, agent, client,
any External Party or employee is
involved in bribery (i.e. your
concerns are less than a suspicion
?)of bribery

5.2

1-2-5

إذا لـــــم تكـــــن متأكـــــدا ممـــــا إذا كـــــان مـــــن
المحتمـــــــل تـــــــورط أحـــــــد المـــــــوردين أو
العمـــــــالء أو الـــــــوكالء أو الزبــــــــائن أو أي
جهــــة خارجيــــة أو المــــوظفين فــــي الرشــــوة،
أو يمثـــــل أحـــــد مخـــــاطر الرشـــــوة والفســـــاد
علــــا الشــــركة ،فيتعــــين عليــــك  -لمناقشــــة
مخاوفـــــك -اســـــتخدام الموقـــــع االلكترونـــــي
الــــذي يســــم لــــك بــــاإلبالغ عــــن مخاوفــ ـك
بأمــــان وســــرية ودون كشــــ هويتــــك مــــن
خــــــــــــــــــــــــــــالل الــــــــــــــــــــــــــــرابط

If you are unsure whether a supplier,
customer, agent, client, any External
Party or employee may be involved in
bribery, or present a bribery and
corruption risk to the Company,
discuss your concerns by using the
Reporting Website which allows the
reporting
of
concerns
safely,
confidentially and anonymously via
the
link
https://secure.ethicspoint.eu/domain/
media/en/gui/105024/index.html. Do
not discuss your concerns with any
external party (including the supplier,
customer, agent or client) or with
colleagues generally (unless you wish
to discuss the matter directly and in
confidence with your Line Manager).
The Ethics & Compliance Team can
advise on whether the issue should be
escalated and if further action should
be taken.

5.2.1

تنطبـــق القائمـــة يـــر الشـــاملة لــــ "مؤشـــرات
التعــــــــامالت المشــــــــبوهة" (أو مؤشــــــــرات
الرشـــــوة) فـــــي الملحـــــق  8بشـــــكل متســـــاو
علــــــــا مــــــــوردي الشــــــــركة وعمالئهــــــــا
ووكالئهــــا وزبائنهــــا .األمثلــــة الــــواردة فــــي
الملحــــق  8هــــي جميعهــــا ســــلوكيات تتطلــــب
منـــك اتبـــا اإلجـــراء أعـــاله إذا اشـــتبهت فـــي
ســـــلوك أي مـــــورد أو عميـــــل أو وكيـــــل أو
زبون.

"The non-exhaustive list of "red flags
(or bribery indicators) at Appendix 8
apply equally to suppliers, customers,
agents or customers of the Company.
The examples at Appendix 8 are all
behaviour which, if suspected of a
supplier, customer, agent or client,
require you to follow the procedure
above.

https://secure.ethicspoint.eu/d
omain/media/ar/gui/105024/in
 .dex.htmlال تنـــــــاقك مخاوفـــــــك مـــــــع أي

طـــر خـــارجي (بمـــا فـــي ذلـــك المـــورد أو
العميــــــل أو الوكيــــــل أو الزبــــــون) أو مــــــع
الــــزمالء بشــــكل عــــام (إال إذا كنــــت تر ــــب
فـــي مناقشـــة األمـــر مباشـــرة وبشـــكل ســـري
مـــــع مـــــديرك المباشـــــر) .يمكـــــن لفريـــــق
األخالقيــــــات وااللتــــــزام تقــــــديم المشــــــورة
بشـــأن مـــا إذا كــــان ينبغـــي تصـــعيد المســــألة
واتخاذ مزيد من اإلجراءات.

2-2-5
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5.2.2

6

الملحةة ة  :6كيفيةةةةة اإلبةةةةالك عةة ة
بالسياسة؟

1-6

اإلبالك ع االنتهاكات؟

1-1-6

إذا علمـــت بوجـــود إخـــالل بهـــذه السياســـة أو
اإلجـــــراءات ،أو كنـــــت تشـــــك فـــــي حـــــدو
إخالل بها ،فيجب عليك:

If you become aware of a breach of
this Policy or the Procedures, or
suspect that a breach may have
occurred, you must:

أن تبلـــ فريـــق األخالقيـــات وااللتـــزام
علــا الفــور بــذلك مــن خــالل اســتخدام
الموقــع االلكترونــي الــذي يتــي اإلبــالغ
عــــن المخــــاو بأمــــان وســــرية ودون
كشــــ هويــــة المبلــــ عبــــر الــــرابط

)(a

(أ)

إخةةةةال

https://secure.ethicspoint.eu/
domain/media/ar/gui/105024
 /index.htmlالخــــــــاص بالشــــــــركة

لإلبــــالغ عــــن أي إخــــالل أو انتهــــاك
مشتبع بع؛
(ب) أن تتبـــــع علـــــا الفـــــور أي خطـــــوات
قصـــــيرة األجـــــل قـــــد يطلـــــب منـــــك
فريــــــــق األخالقيــــــــات وااللتــــــــزام
اتخاذهـــا ،بمـــا فـــي ذلـــك تقـــديم تقريـــر
مكتوب إذا لزم األمر؛

Appendix 6: How to report a
?breach of the Policy

6

?Reporting a breach

6.1
6.1.1

immediately report this to the
Ethics & Compliance Team, by
using the Reporting Website,
which allows the reporting of
concerns safely, confidentially
and anonymously via the link
https://secure.ethicspoint.eu/do
main/media/en/gui/105024/inde
x.htmlof the Company to report
the breach, or suspected
;breach
promptly follow any short-term
& steps which the Ethics
Compliance Team may request
that
you
take,
including
submitting a written report if
;necessary

)(b

(ج)

عــــــدم اتخــــــاذ أي إجــــــراء ُخــــــر أو
إضـــــــافي حتـــــــا يؤكـــــــد فريـــــــق
األخالقيـــــــــات وااللتـــــــــزام علـــــــــا
الخطــــــوات التــــــي ينبغــــــي عليــــــك
اتخاذها؛

not take any further or additional
& action until the Ethics
Compliance
Team
has
confirmed the steps which
;should be taken

)(c

(د)

ال تنـــــــاقك اإلخـــــــالل أو االنتهـــــــاك
المشـــتبع بـــع ،مـــع أي شـــخص خـــارج
الشـــــركة ،بمـــــا فـــــي ذلـــــك الجهـــــات
الخارجيـــــة ،أو مـــــع الـــــزمالء بشـــــكل
عــــــام (إال إذا كنــــــت تر ــــــب فــــــي
مناقشــــــة األمــــــر مباشــــــرة وبشــــــكل
سري مع مديرك المباشر).

not discuss the breach, or
suspected breach, with anyone
outside the Company, including
External Parties, or with
colleagues in general (unless
you wish to discuss the matter
directly and in confidence with
your Line Manager).

)(d

2-1-6

ســــيقوم فريــــق األخالقيــــات وااللتــــزام بتقــــديم
المشــــورة بشــــأن خطــــة اســــتجابة ،بمــــا فــــي
ذلـــك مـــا إذا كـــان يجـــب التعاقـــد مـــع مستشـــار
خــــارجي إلجـــــراء تحقيـــــق داخلـــــي خـــــاص
وسري.

The Ethics & Compliance Team, will
advise on a response plan), including
whether to engage external counsel to
conduct a privileged and confidential
internal investigation.

6.1.2

2-6

إذا كنةةةت قلقةةةا بشةةةت اإلبةةةالك عةةة إخةةةال و
انتها مشتبه فيه؟

If you are concerned about
reporting a breach or suspected
?breach

6.2
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أولئـــــك الـــــذين يرفضـــــون قبـــــول أو تقـــــديم
رشـــــوة ،أو الـــــذين يفكـــــرون فـــــي إثـــــارة
مســـــائل أو اإلبـــــالغ عـــــن ســـــلوك شـــــخص
ُخـــــر (أو عـــــن اشـــــتباههم فـــــي ارتكـــــاب
مخالفــــات) ،يكونــــون فــــي بعــــض األحيــــان
قلقــــين بشــــأن التــــداعيات المحتملــــة .تهــــد
الشـــــــركة إلـــــــا تشـــــــجيع ثقافـــــــة الثقـــــــة
والصــــــراحة وســــــندعم أي شــــــخص يثيــــــر
مخـــاو حقيقيـــة بحســـن نيـــة بموجـــب هـــذه
السياســـة ،حتـــا لـــو تبـــين أنهـــم علـــا خطـــأ.
للحصـــــول علـــــا المزيـــــد مـــــن النصـــــائ
واإلرشـــادات ،يمكنـــك الرجـــو إلـــا سياســـة
الشــــركة الخاصــــة بــــاإلبالغ عــــن المخالفــــات
المنشــــورة علــــا الموقــــع الرســــمي للشــــركة
) ،(www.almarai.comأو االتصـــــــــــــــــال
بأحـــد أعضــــاء فريـــق األخالقيــــات وااللتــــزام
مـــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــالل
()compliance@almarai.com
الذي سيساعدك بكل سرية.

Those who refuse to accept or offer a
bribe, or who are contemplating
raising issues or reporting another's
conduct (or suspected wrongdoing),
will sometimes be concerned about
possible repercussions. The Company
aims to encourage a culture of trust
and openness and we will support
anyone who raises genuine concerns
in good faith under this Policy, even if
they turn out to be mistaken. For
further advice and guidance you can
refer to the Company's Policy for
Reporting Violations that is published
on the Company’s official website
(www.almarai.com), or otherwise
& contact a member of the Ethics
Compliance
Team
via
(compliance@almarai.com) who will
be able to support you in confidence.

6.2.1

3-6

إذا لةةة تكةةة متتكةةةدا ممةةةا إذا كةةةا قةةةد حةةةد
مخاوفةةةةةةةةةة ال ترقةةةةةةةةةةخ
إخةةةةةةةةةةال (
لالشتباه بحصو الرشوة)

If you are unsure whether a breach
may have occurred (i.e. your
concerns are less than a suspicion
)of bribery

6.3

1-3-6

إذا لـــم تكـــن متأكـــدا ممـــا إذا كـــان قـــد حـــد
إخـــــالل بالسياســـــة مـــــن عدمـــــع ،فاتصـــــل
بفريــــق األخالقيــــات وااللتــــزام مــــن خــــالل
البريـــــــــــــــــــــــــد اإللكترونـــــــــــــــــــــــــي
ال
(.)compliance@almarai.com
تنــــاقك مخاوفــــك مــــع أي طــــر خــــارجي
أو مــــع الــــزمالء بشــــكل عــــام (إال إذا كنــــت
تر ـــب فـــي مناقشـــة األمـــر مباشـــرة وبشـــكل
ســـري مـــع مـــديرك المباشـــر) .ســـيقوم فريـــق
األخالقيـــــات وااللتـــــزام بإبال ـــــك عمـــــا إذا
كــــان يتعــــين اإلبــــالغ عــــن المســــألة بشــــكل
رســــمي أم ال .إذا كــــان يتعــــين عليــــك تقــــديم
تقريـــــر ،يرجـــــا منـــــك اتبـــ ـا اإلجـــــراءات
الواردة في البند  1-6أعاله.
تعتبـــر القائمـــة يـــر الشـــاملة لــــ "مؤشـــرات
التعــــــــامالت المشــــــــبوهة" (أو مؤشــــــــرات
الرشـــــوة) فـــــي الملحـــــق  8جميعهـــــا أمثلـــــة
علـــــا حـــــاالت أو شـــــكوك يجـــــب اإلبـــــالغ
عنهـــا .ال تغطـــي القائمـــة كـــل حالـــة أو شـــك،
لــــذلك قــــد تحتــــاج إلــــا اإلبــــالغ عــــن أي
انتهــــاك أو اشــــتباه بانتهــــاك ال يــــرد ضــــمن
األمثلة المبينة في الملحق .8
تشـــجع الشـــركة المـــوظفين علـــا اتبـــا نهـــح
"اســـتباقي" لتحديـــد حــــاالت انتهـــاك السياســــة
الفعليــــة أو المشــــتبع فــــي حــــدوثها واإلبــــالغ
عنهـــا .لـــذلك ،يتعـــين عليـــك أن تســـعا إلـــا

If you are unsure whether or not a
breach of the Policy may have
& occurred, contact the Ethics
Compliance
Team
via
(compliance@almarai.com. Do not
discuss your concerns with any
external party or with colleagues
generally (unless you wish to discuss
the matter directly and in confidence
& with your Line Manager). The Ethics
Compliance Team will advise whether
or not the issue should be formally
reported. If you are required to make a
report, follow the Procedure at Clause
6.1 above.
"The non-exhaustive list of "red flags
(or bribery indicators) at Appendix 8
are all examples of instances or
suspicions which must be reported.
The list does not cover every instance
or suspicion, so you may need to
report a breach, or suspected breach,
which does not appear as an example
at Appendix 8.
The Company encourages staff to
take a "pro-active" approach to
identifying and reporting breaches or
suspected breaches of the Policy. You

6.3.1
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must, therefore, seek to identify issues
before they develop and escalate
them accordingly.
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تحديـــــد المســـــائل قبـــــل تفاقمهـــــا وأن تقـــــوم
.بتصعيدها وفقا لذلك
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الملحةةةةة  :7كيفيةةةةةةة االلتةةةةة ا بالتحقيقةةةةةةات
الخارجيةةةةة فةةةةي المسةةةةائ المتعلقةةةةة بالرشةةةةوة
والفساد؟

1-7

لماذا قد تخضع الشةةةةةةركة للتحقي ؟

be
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قـــد تصـــب الشـــركة هـــدفا للمجـــرمين الـــذين
قــــد يســــعون الســــتخدام خــــدماتنا لمســــاعدتهم
فــــــي ارتكــــــاب جــــــرائم ماليــــــة أو ســــــل
األموال المتولدة من الجريمة المالية.

The Company may become a target
for criminals who may seek to use our
services to help them commit financial
crime or launder the proceeds of
financial crime.

7.1.1

2-1-7

نتيجـــة لـــذلك ،قـــد تســـعا الجهـــات الحكوميـــة
المختصــــة إلــــا الوصــــول إلــــا المعلومــــات
والســــجالت الخاصــــة بنــــا للتحقيــــق فيمــــا إذا
كانــــــت أي جهــــــة خارجيــــــة أو عميــــــل أو
موظـــــ فــــــي الشــــــركة قــــــد ارتكــــــب أي
جريمة مالية.

As a result, relevant governmental
authorities may seek to access our
information and records to investigate
whether a External Party, customer or
employee of the Company has
committed a financial crime.

7.1.2

2-7

كيةةة ة يتعةةةةةي عليةةة ة االسةةةةةتجابة للتحقيةةة ة
الخارجي؟

How should you respond to an
?external investigation

7.2

1-2-7

علـــــا الـــــر م مـــــن أن الشـــــركة ملزمــــــة
بمســـــاعدة الجهــــــات الحكوميــــــة المختصــــــة
فــــي تحقيقاتهــــا وااللتــــزام بالنظــــام ،إال أننــــا
أيضـــــا نـــــدين لعمالئنـــــا وموردينـــــا بواجـــــب
الســــرية .ســــتحتاج الشــــركة وموظفوهــــا إلــــا
إدارة التزاماتهـــــا فـــــي المســـــاعدة وااللتـــــزام
والســـــــرية خـــــــالل أي تحقيـــــــق خـــــــارجي
تخضع لع الشركة.

Whilst the Company is obliged to
assist
relevant
governmental
authorities with their investigations,
and comply with the law, we may owe
our customers, suppliers a duty of
confidentiality.
Throughout
any
external investigation, the Company
and its employees will need to
manage these competing obligations.

7.2.1

2-2-7

فــــــي حالــــــة قيــــــام الجهــــــات الحكوميــــــة
المختصــــــــة و أو المحققــــــــين الحكــــــــوميين
بزيـــــارة الشـــــركة كجـــــزء مـــــن التحقيـــــق،
فيتيعن عليك االلتزام بالخطوات التالية:

If relevant governmental authorities
and/or government investigators visit
the Company as part of an
investigation, you must comply with
the following steps:

7.2.2

عةةةد التعامـــل مـــع أي جهـــة حكوميـــة
مختصـــة قبـــل رفـــع المســـألة أوال إلـــا
فريــق األخالقيــات وااللتــزام مــن خــالل
(.)compliance@almarai.com
ســــيقوم فريــــق األخالقيــــات وااللتــــزام
بتنســــيق اســــتجابة الشــــركة للتحقيــــق،
واإلشـــرا علـــا أي تفتـــيك أو تفاعـــل
مع تلك الجهات حسب الضرورة؛

do not engage with any relevant
governmental authorities before
first raising the matter with the
Ethics & Compliance Team via
(compliance@almarai.com).
The Ethics & Compliance Team
will co-ordinate the Company's
response to the investigation,
and oversee any inspection or
interaction with those authorities
;as necessary

)(a

(ب) عةةةد اإلفصـــا ألي جهـــة ثالثـــة علـــا
نحــــــو يحتمــــــل أن يخــــــل بــــــالتحقيق
(علـــــــا ســـــــبيل المثـــــــال ال تقـــــــم

do not make a disclosure to any
External Party which is likely to
prejudice the investigation (e.g.

)(b

(أ)
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(ج)
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باإلفصــــــا عــــــن حقيقــــــة التحقيــــــق
خارجيـــــــا حتـــــــا يؤكـــــــد فريـــــــق
األخالقيـــــات وااللتـــــزام أنـــ ـع يجـــــوز
لك أن تفعل ذلك)؛ و

do not communicate the fact of
the investigation externally until
the Ethics & Compliance Team
confirm that you may do so); and

عةةةةد إزالـــــة أو إتـــــال أو التالعـــــب
بالمســـــتندات التـــــي قـــــد تكـــــون ذات
صلة بالتحقيق.

do not remove, destroy, or
otherwise
tamper
with
documents which may be
relevant to the investigation.

)(c
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الملحةةةةةةةةةة  :8مؤشةةةةةةةةةةرات التعةةةةةةةةةةامالت
المشةةةةةةةةةةةبوهة :مؤشةةةةةةةةةةةرات الرشةةةةةةةةةةةوة
والفسةةةةةاد – الجهات الخارجية

Appendix 8: Red Flags: bribery
– and corruption indicators
External Parties

8

1-8

"مؤشـــــرات التعـــــامالت المشـــــبوهة" أدنـــــاه
هـــــي قائمـــــة يـــــر شـــــاملة للســـــيناريوهات
التــــي تشــــير إلــــا الرشــــوة والفســــاد والتــــي
يجــــب إبــــالغ فريــــق األخالقيــــات وااللتــــزام
بهـــــا .القائمـــــة هـــــي أل ـــــراض توضـــــيحية
فقــــــط وقــــــد يكــــــون هنــــــاك ســــــيناريوهات
أخــــر  ،يــــر مدرجــــة أدنــــاه يجــــب أيضــــا
اإلبالغ عنها.

The "red flags" below are a nonexhaustive list of scenarios which
indicate bribery and corruption. The
list is for illustrative purposes only and
there may be other scenarios, not
listed below, which should be reported
to the Ethics & Compliance Team.

8.1

2-8

إذا واجهــــت أيــــا مــــن هــــذه الســــيناريوهات،
أو أي مســــــــألة أخــــــــر تثيــــــــر لــــــــديك
المخــــــاو  ،فيرجــــــا االتصــــــال بفريــــــق
األخالقيات وااللتزام علا الفور:

If you encounter any of these
scenarios, or any other issue which
gives you cause for concern, please
contact the Ethics & Compliance
Team immediately:

8.2

حاالت عامة:
(أ)

General:

تصــــر جهــــة خارجيــــة علــــا تلقــــي
عمولـــة أو دفـــع رســـوم قبـــل االلتـــزام
بــــالتوقيع علــــا عقــــد معنــــا ،أو تنفيــــذ
وظيفة أو عملية حكومية لنا؛

an External Party insists on
receiving a commission or fee
payment before committing to
sign up to a contract with us, or
carrying out a government
;function or process for us

)(a

(ب) تطلـــب جهـــة خارجيـــة الســـداد نقـــدا أو
تـــــرفض تقـــــديم فـــــاتورة أو إيصـــــال
إلثبات الدفعة التي تم سدادها؛

an External Party requests
payment in cash or refuses to
provide an invoice or receipt for
;a payment made

)(b

(ج)

تطلـــب جهـــة خارجيـــة أن يـــتم الســـداد
إلـــا بلـــد أو موقـــع جغرافـــي مختلـــ
عـــن المكـــان الـــذي تقـــيم فيـــع الجهـــة
الخارجية أو تزاول أعمالها فيع؛

an External Party requests that
payment is made to a country or
geographic location that is
different from
where the
External Party resides or
;conducts business

)(c

(د)

تطلــــــب جهــــــة خارجيــــــة رســــــوما
إضـــافية يـــر متوقعـــة أو عمولـــة لــــ
"تســــهيل" خدمــــة مــــا .علــــا ســــبيل
المثـــال ،فـــي ســـيا أعمـــال المــــورد،
قـــد يـــتم طلـــب دفعـــة تســـهيل مـــن أجـــل
الحصـــــول علـــــا أرصـــــفة أو موقـــــع
منفذ أفضل؛

an External Party requests an
unexpected additional fee or
commission to "facilitate" a
service. For example, in the
context of a supplier, a
facilitation payment may be
requested in order to obtain
;berths or a better port location

)(d

(هـ)

تطلــــب جهــــة خارجيــــة إجــــراء دفعــــة
"لغـــــض البصـــــر" عـــــن االنتهاكـــــات
النظاميـــــة المحتملـــــة ،وقـــــد يحصـــــل
ذلــــك فــــي ســــيناريو يصــــعب عليــــك
فيـــع الحصـــول علـــا مشـــورة أو دعـــم
فوري؛

an External Party requests that
"a payment is made to "overlook
potential
legal
violations,
perhaps in a scenario where it is
difficult for you to obtain
;immediate advice or support

)(e
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(و)

تطلـــــب جهـــــة خارجيـــــة أو تحتـــــاج
اســــــــتخدام وكيــــــــل أو وســــــــيط أو
استشــــاري أو مــــوز أو مــــورد يــــر
معــــرو للشــــركة ،والــــذي ال يمكنــــك
التحقق من سمعتع ومصداقيتع؛

an External Party requests or
requires the use of an agent,
intermediary,
consultant,
distributor or supplier unknown
to
the
Company,
whose
reputation and credibility you are
;unable to verify

)(f

(ز)

إذا تنـــــاها إلـــــا علمـــــك أن الجهـــــة
الخارجيــــة تشــــارك فــــي ،أو قــــد تــــم
اتهامهـــــا بـــــالتورط فـــــي ،ممارســـــات
تجاريــــة يــــر ســــليمة .علــــا ســــبيل
المثـــال ،قـــد تعلـــم أن لجهـــة خارجيـــة
شــــــهرة فــــــي دفــــــع الرشــــــاو  ،أو
اشـــتراط دفـــع رشـــاو لهـــا ،أو لـــديها
ســـــــمعة لقيامهـــــ ـا ببنـــــــاء "عالقـــــــة
خاصة" مع الموظفين العامين؛ أو

you become aware that a
External Party engages in, or
has been accused of engaging
in, improper business practices.
For example, you may learn that
a External Party has a reputation
for paying bribes, or requiring
that bribes are paid to them, or
has a reputation for having a
"special relationship" with public
officials; or

)(g

( )

تطلـــب جهـــة خارجيـــة منـــك أن تـــوفر
وظيفـــــة ،بـــــأجر أو بـــــدون أجـــــر ،أو
أي ميــــزة تفضــــيلية أخــــر لصــــديق
أو قريـــــب مـــــع عـــــدم الر بـــــة فـــــي
اتبــــا إجــــراءات التوظيــــ المعتــــادة
المعمول بها لد الشركة؛

an External Party requests that
you provide employment, paid
or unpaid or some other
advantage to a friend or relative
and does not wish to go through
the
Company's
usual
;recruitment procedures

)(h

الهدايا والضيافة

Gifts and Hospitality

(ط)

تطلـــــب جهـــــة خارجيـــــة الحصـــــول
علـــا الترفيـــع أو الهـــدايا قبـــل بـــدء أو
مواصـــــلة المفاوضـــــات التعاقديـــــة أو
تقديم الخدمات؛

an External Party demands
entertainment or gifts before
commencing
or
continuing
contractual
negotiations
or
;provision of services

)(i

(ي)

أن تعـــــرض عليـــــك جهـــــة خارجيـــــة
هديــــة ســــخية بشــــكل يــــر عــــادي أو
كرم ضيافة ير اعتيادي؛

you are offered an unusually
generous
gift
or
lavish
;hospitality by a External Party

)(j

(ك)

أن تطلـــب منـــك جهـــة خارجيـــة تقـــديم
الضــــيافة لكنهــــا تطلــــب منــــك عــــدم
الحضور؛

you are asked to give hospitality
but the External Party requests
;that you do not attend

)(k

(ل)

أن يـــــــتم منحـــــــك الضـــــــيافة دون أن
يكون مان الضيافة حاضرا فيها؛

you are offered hospitality at
which the giver is not going to be
;in attendance

)(l

(م)

أن يُطلــــــب منــــــك مــــــن الضــــــيافة
لألشــــــــخاص المــــــــرتبطين بجهــــــــة
خارجيـــة (علـــا ســـبيل المثـــال أفـــراد
األســـرة) أو تقـــديم كـــرم ضـــيافة يـــر
عــــادي يمتــــد إلــــا أشــــخاص خــــارج
الشــــركة (علــــا ســــبيل المثــــال أفــــراد
األسرة)؛

you are asked to give hospitality
to persons related to a External
Party (for example family
members) or are offered
unusually generous hospitality
which extends to persons
beyond the Company (for
;)example family members

)(m
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الفواتير وشروط الدفع
(ن)

Invoicing and Payment Terms

أن تتلقـــا فـــاتورة مـــن جهـــة خارجيـــة
يظهــــر منهــــا أنهــــا معدلــــة أو يــــر
اعتياديـــــة .يمكـــــن إخفـــــاء الرشـــــاو
الصـــــغيرة بســـــهولة فـــــي مطالبـــــات
النفقـــــــات أو الفـــــــواتير باعتبارهـــــــا
مبال متنوعة أو ير محددة؛

you receive an invoice from a
External Party that appears to
be non-standard or customised.
Small bribes can be easily
hidden in expenses claims or
invoices as miscellaneous or
;unspecified sums

)(n

(س) تــــــرفض جهــــــة خارجيــــــة وضــــــع
الشروط المتفق عليها كتابة؛ أو

an External Party refuses to put
agreed terms in writing; or

)(o

إذا الحظـــت أنـــع تـــم إصـــدار فـــاتورة
إلينـــــا بمبلـــ ـ يبـــــدو كبيـــــرا مقارنـــــة
بالخدمـــة التـــي تـــم تقـــديمها مـــن جانـــب
جهـــة خارجيـــة وفقـــا للوصـــ المبـــين
في الفاتورة المذكورة.

you notice that we have been
invoiced for an amount that
appears large given the service
stated to have been provided by
the External Party.

)(p

( )

34

POL-LD-ABC-BI-01

9

الملحةةةةة  :9ملخةةةةةةا توقعةةةةةةات المراعةةةةةةي
لمكافحةةةةةة الرشةةةةةوة والفسةةةةةاد مةةةةة جانةةةةةب
الجهات الخارجية

تلتــــزم شــــركة المراعــــي وكــــل مــــن شــــركاتها الفرعيــــة
والشــــــركات التابعــــــة لهــــــا ،والتــــــي تمتلــــــك شــــــركة
المراعــــي فيهــــا نســــبة  %50مــــن حقــــو التصــــويت
أو التــــي تمتلــــك فيهــــا شــــركة المراعــــي حــــق الســــيطرة
("المراعةةةةةي") باالمتثـــــال ألنظمـــــة مكافحـــــة الرشـــــوة
والفســـــاد أينمـــــا كانـــــت المراعـــــي تـــــزاول أعمالهـــــا.
يلخـــــص هـــــذا المســـــتند مـــــا تتوقعـــــع المراعـــــي مـــــن
الجهات الخارجية التي تتعامل معها الشركة.
سياسة المراعي

Appendix 9: Summary of
Almarai's
Anti-Bribery
and
Corruption Expectations for
External Parties

9

Almarai Company and any of its subsidiaries
and affiliates , in which Almarai Company owns
50 percent of voting rights or which Almarai
)"Company has the right to control ("Almarai
are committed to compliance with anti-bribery
and corruption laws wherever it operates. This
document summarises Almarai's expectations
for External Parties instructed by the Almarai.
Almarai's Policy

تحظـــر المراعـــي علـــا أي شـــخص يعمـــل نيابـــة عنهـــا
تقـــــديم أو إعطـــــاء أي شـــــيء ذي قيمـــــة ألي شـــــخص
الكتســــاب ميــــزة تجاريــــة أو لحــ ـ شــــخص مــــا علــــا
القيـــــام بأعمـــــالهم أو التوظيــــ أو الواجبـــــات الرســـــمية
بشــــكل يــــر صــــحي  .تحظــــر سياســـتنا أيضـــا مــــن أو
تلقـــــي "مـــــدفوعات التســـــهيل" (مـــــدفوعات صـــــغيرة أو
هــــــدايا للمســــــؤولين الحكــــــوميين للتعجيــــــل بــــــإجراء
حكــــومي روتينــــي) .يُمنــــع منعــــا باتــــا مــــن أو اســــتالم
أي رشــــــوة أو مــــــدفوعات تســــــهيل ،ســــــواء بشــــــكل
مباشــــر أو يــــر مباشــــر ،بصــــر النظــــر عــــن حجــــم
الدفعة.

Almarai prohibits anyone working on its behalf
(or its customers' behalf) from offering or giving
anything of value to any person to gain a
business advantage or to induce a person to
carry out their business or employment or
official duties improperly. Our policy also
prohibits the giving or receiving of "facilitation
payments" (small payments or gifts to
government officials to expedite a routine
government action). The giving and receiving
of any bribe or facilitation payment, whether
directly or indirectly, is strictly prohibited
regardless of the size of the payment.

وبالمثـــــل ،تمنـــــع المراعـــــي أي شـــــخص يعمـــــل نيابـــــة
عنهـــا مـــن تقـــديم أو تلقـــي أي هديـــة تهـــد إلـــا التـــأثير
علــــا كيفيــــة قيــــام المتلقــــي بواجبــــع أو لتــــأمين ميــــزة
تجارية لشخص ُخر.

Similarly, Almarai prohibits anyone working on
its behalf (or its customers' behalf) from offering
or receiving any gift intended to influence how
the recipient carries out his or her duties or to
secure a business advantage for someone else.

توقعات المراعي
الغـــرض مــــن هـــذا المســــتند هـــو توضــــي مـــا تتوقعــــع
المراعي منك عندما تعمل نيابة عن المراعي:

Almarai's Expectations
The purpose of this document is to explain what
Almarai expects of you when you are working
on Almarai's behalf:

 .1مـــــــن الضـــــــروري أن تلتـــــــزم (أنـــــــت وأي
شــــخص يتصــــر نيابــــة عنــــك) فــــي جميــــع
األوقــــات بأنظمــــة مكافحــــة الرشــــوة والفســــاد
المعمــــول بهــــا وسياســــة المراعــــي كمــــا هــــو
موضـــ ـ أعـــــاله .ويمكنـــــك الحصـــــول علـــــا
نســــخة كاملــــة مــــن سياســــة المراعــــي العالميــــة
لمكافحة الرشوة والفساد عند الطلب.

1. It is imperative that you (and anyone
acting on your behalf) at all times comply
with
applicable
anti-bribery
and
corruption laws and Almarai's policy as
summarised above. A full copy of
Almarai's global anti-bribery and
corruption policy is available on request.

 .2يتعــين عليــك عــدم قبــول أو تقــديم (ســواء بشــكل
مباشــر أو يــر مباشــر) الهــدايا أو رحــالت الســفر
أو التســــلية أو الوجبــــات أو أي شــــيء ُخــــر ذو

2. You must not provide or accept (directly
or indirectly) gifts, travel, entertainment,
meals or anything else of value (whether

35

POL-LD-ABC-BI-01

قيمــة (ســواء كانــت ماليــة أو يــر ماليــة) إلــا أي
موظ ـ عــام أو أي شــخص ُخــر فــي وضــع يتــي
لــع اتخــاذ أو التــأثير علــا اإلجــراءات التــي تعطــي
األفضلية لك أو للمراعي.

financial or non-financial) to a public
official or anyone else in a position to
take or influence action favouring you or
Almarai.

 .3يتعــين عليــك عــدم مــن أو قبــول دفعــات التســهيل
(المـــدفوعات التـــي يـــتم ســـدادها إلـــا المـــوظفين
العـــامين لتســـريع اإلجـــراءات الروتينيـــة) ،بغـــض
النظــر عــن مــد صــغرها ،ســواء تــم ذلــك بشــكل
مباشــر أو يــر مباشــر ،مــن أجــل التــأثير علـــا
اإلجـــــراءات التـــــي تعطـــــي األفضـــــلية لـــــك أو
للمراعي.

3. You must not give or accept facilitation
payments (payments made to public
officials to expedite routine actions), no
matter how small, whether made directly
or indirectly, in order to influence action
favouring you or Almarai.

 .4كمـــــا أنـــــع يـــــر مصـــــر لـــــك بتقـــــديم أي
تبرعــــات خيريــــة أو تبرعــــات سياســــية نيابــــة
عن المراعي.

4. You are also not authorised to make any
charitable
donations
or
political
donations on behalf of Almarai.

 .5مـــــن المتوقـــــع أن تحـــــتفظ وتمســـــك بســـــجالت
وقيــــود ماليــــة دقيقــــة ومفصــــلة بشــــكل معقــــول
تعكـــــس المـــــدفوعات التـــــي تـــــتم بموجـــــب أي
عقد قمنا توقيعع معك ،وفيما يتعلق بع.

5. You are expected to keep and maintain
accurate and reasonably detailed books
and financial records that reflect
payments made under, and in
connection with, any contract we have
signed with you.

 .6تتوقـــع المراعـــي منـــك أن تقـــوم بتوصـــيل هـــذه
التوقعـــــات إلـــــا جميـــــع األشـــــخاص الـــــذين
ســــيؤدون خــــدمات لصــــال المراعــــي أو نيابــــة
عنهـــا بموجـــب العقـــد ،بمـــا فـــي ذلـــك أي مقـــاول
من الباطن.

6. Almarai
expects
that
you
will
communicate these expectations to all
those persons who will be performing
services for or on behalf of Almarai
under the contract, including any
subcontractors.
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