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السياسة العالمية لمكافحة الفساد
التحديث األخير 12 :نوفمبر 2021

 .1بيان السياسة

إن :Applus+
 .1تلتزم بتنفيذ األعمال بشكل قانوني وأخالقي ومهني في جميع أنحاء العالم
 .2تلتزم بضمان فهم مهنيي  Applus+والشركاء في المشاريع المشتركة والجهات الخارجية التابعة لها هذه السياسة ومواصلة العمل
بالنيابة عن شركة  Applus+بطريقة قانونية وأخالقية ومهنية.
.3

تلتزم بمكافحة الرشوة (بما في ذلك الرشوة التجارية) ،والعموالت ،والمدفوعات غير الالئقة أو غير القانونية ،والهدايا أو المساهمات،
وأي طريقة أخرى غير مناسبة للسعي إلى التمتع بمعاملة تفضيلية من المسؤولين الحكوميين أو العمالء أو المدراء أو المسؤولين أو
الموظفين في شركات أخرى أو أي شخص آخر.

 .4تلتزم باالمتثال لقوانين مكافحة الفساد ذات الصلة في البلدان التي تجري فيها أعماالً.
 .5تلتزم بمعالجة انتهاكات هذه السياسة على محمل الجد
 .6تلتزم بمواصلة التنفيذ الفعال لهذه السياسة بهدف تعزيزها.
يتعين على جميع مهنيي  Applus+والشركاء في المشاريع المشتركة الذين يعملون بالنيابة عن  Applus+والجهات الخارجية التابعة لها االمتثال
لهذه السياسة وي َّ
ُحظر عليهم عرض أي منفعة أو ميزة غير مبررة (الرشاوى أو العموالت أو غيرها من المدفوعات غير المشروعة) أو الوعد بها
أو تقديمها أو التماسها أو القبول بها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي شكل يتعلق بأعمال  ،Applus+األمر الذي يترتب عنه انتهاك التزامات
المتلقي .وسيعين  Chief Compliance Officerمهنيي  Applus+الذين سيحضرون التدريب حول هذه السياسة.
لن تتسامح  Applus+مع انتهاكات هذه السياسة ،كما يجب إبالغ  Chief Compliance Officerأو مسؤول االمتثال في القسم لدى Applus+
عن هذه االنتهاكات.
تعتمد  Applus+سياسة عدم االنتقام :لن يتعرض مهنيو  Applus+لألعمال االنتقامية جراء عمليات اإلبالغ الحسنة النية عن انتهاكات مشتبه بها
أو انتهاكات هذه السياسة أو نتيجة تعاونهم بموجب هذه السياسة.
إن  Chief Compliance Officerهو مالك هذه السياسة ويتحمل المسؤولية المطلقة عن تنفيذها واالمتثال لها .وسيكون Chief Compliance
 Officerمسؤوالً عن نشر الوعي حول هذه السياسة ضمن  .Applus+يرجى االتصال بـ  Chief Compliance Officerأو مسؤول االمتثال
في القسم لدى  Applus+إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه السياسة.
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