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 HARSCOالتزام 

، على ("HARSCO، والشركات التابعة لھا ("Harscoتحرص شركة  
إدارة وتعزیز نظام عملھا (الحلقة الخارجیة) وقیمھا (الحلقة الداخلیة) 
مع الوكالء والمقاولین واالستشاریین والموزعین والموّردین والبائعین 

 HARSCO(یُشار إلیھم إجماالً باسم "شركاء األعمال"). تنتظر شركة 
في قواعد من جمیع شرکاء األعمال وتحثھم علی تطبیق المبادئ الواردة 

السلوك (یُشار إلیھا فیما یلي باسم "السیاسة" أو "قواعد السلوك لشركاء 
") والتصرف بطرق تتسق مع السیاسة. HARSCOاألعمال لدى شركة 

عدم العمل أو التوقف عن العمل مع شركاء  HARSCOوقد تختار شركة 
 األعمال الذین ال یلبون ھذه التوقعات.

 
 

  

لطرح األسئلة  compliance@harsco.comعلى الموقع  HARSCOیُرجى التواصل مع قسم االمتثال العالمي واألخالقیات في شركة 
 المتعلقة بھذه السیاسة.

 نطاق ھذه السیاسة

سلوك والمعاییر األخالقیة التي تنطبق على جمیع شركاء أعمال وتحدد قواعد ال HARSCOتستند سیاستنا إلى قواعد السلوك في شركة 
HARSCO  .لیس المقصود من ھذه السیاسة أن تكون شاملة لجمیع متطلبات السلوك األخالقي والمھني التي یجب أن یتبعھا شركاء األعمال .

ورة في ھذه السیاسة لزیادة الوعي وضمان من شركاء األعمال تدریب موظفیھم بشكل مناسب على المبادئ المذك HARSCOتنتظر شركة 
 ممارسات تجاریة جیدة.

بالحق في إجراء مراجعات المتثال شركاء األعمال ومقاولیھم من الباطن للتحقق من التزام شركاء األعمال بھذه  HARSCOتحتفظ شركة 
 السیاسة.

 الرشوة والعموالت واالحتیال

ال یجوز دفع أي أموال أو أصول أو إقراضھا أو غیر ذلك في صورة رشاوى أو عموالت أو مدفوعات أخرى بھدف التأثیر على سلوك 
أو مسؤول حكومي.  یمكن أن تكون الرشوة أي شيء ذا قیمة یُقدم لشخص آخر للحصول على میزة تجاریة غیر  Harscoموظف في شركة 

قدیمھا بھدف التأثیر على قرار عمل، قد یتم اعتبارھا رشوة.  یجب أن یمتنع شركاء األعمال عن أي إجراء مستحقة.  أي غرض أو خدمة یتم ت
أو نظیر أو مسؤول حكومي بھدف الحصول على عمل، حیث ینتھك أي إجراء من ھذا  HARSCOمن شأنھ أن یقدم شیئًا ذا قیمة لموظف في 

 القبیل قوانین مكافحة الرشوة وھذه السیاسة.  

في حال وجود أي أسئلة حول األنشطة التفاعلیة مع المسؤولین الحكومیین، اتصل بقسم االمتثال العالمي واألخالقیات على 
 compliance@harsco.com.قبل اتخاذ أي إجراء 

 إبرام العقود المنطویة على المسؤولیة

من شركاء األعمال ومقاولیھم  HARSCOوتعزیزھا عند إبرام العقود. تنتظر شركة  Harscoالحفاظ على قیم  بضمان HARSCOتلتزم شركة 
 .HARSCOمن الباطن تطبیق مبادئ مماثلة عند إبرام العقود مع شركة 

تواطؤ مع مقدمي . یجب على شركاء األعمال عدم الHARSCOیجب على جمیع شركاء األعمال احترام التزاماتھم التعاقدیة مع شركة 
 العطاءات اآلخرین أو الموزعین أو الموّردین أو المقاولین، أو المشاركة في أي شكل آخر من أشكال السلوك المخل بالمنافسة.

 العنایة الواجبة

ویشمل ذلك إكمال جمیع النماذج الضروریة یجب أن یشارك كل شركاء األعمال في عملیة فحص العنایة الواجبة القائمة على المخاطر.  
 السجالت المالیة).   مثل:وتقدیم أي مستندات مطلوبة (
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 االمتثال للقوانین

یتضمن ذلك، على .  HARSCOیجب على شركاء األعمال االمتثال الكامل لجمیع القوانین واللوائح الساریة على أعمالھم وعالقتھم مع شركة 
لحصر: سبیل المثال ال الحصر، كل القوانین المعمول بھا واللوائح التي تُنّظم (أ) مكافحة الرشوة والفساد (بما في ذلك على سبیل المثال ال ا

(ب) تصدیر السلع قانون الممارسات الفاسدة في الخارج وقانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة وقانون الشركات النظیفة في البرازیل) 
ع؛ (و) والبیانات والبرامج والخدمات التقنیة وإعادة تصدیرھا ونقلھا؛ (ج) استیراد السلع؛ (د) العمالة والتوظیف؛ (ه) المعادن المؤججة للنزا

انین األمریكیة لمكافحة البیئة؛ (ز) العقوبات االقتصادیة وعملیات الحظر؛ (ح) حمایة البیانات، (ط) مكافحة الرق واالتجار بالبشر؛ (ي) القو
 المقاطعة؛ (ك) متطلبات المنافسة.  

 تضارب المصالح

. یجب على جمیع HARSCOقد ینشأ تضارب المصالح عندما یكون لشریك عمل مصلحة مھنیة أو شخصیة منافسة أثناء تنفیذ أعمال شركة 
ا یجب على شركاء األعمال ضمان أن جمیع المقاولین .  كمHARSCOشركاء األعمال تجنب أي تضارب في المصالح أثناء عملھم مع شركة 

 الفرعیین یتجنبون مثل ھذه المواقف.

ر أن یفصح عن الوضع فوًرا وخطیًا إلى فریق   یجب على أي شریك أعمال یشتبھ في حدوث تضارب مصالح فعلي أو محتمل أو ُمتصوَّ
 compliance@harsco.com.على  HARSCO) في شركة GCEاالمتثال العالمي واألخالقیات (

 )EHSالبیئة والصحة والسالمة ( 

نبغي من الُمتوقَّع أن یُنفّذ شرکاء األعمال جمیع األنشطة بما یتوافق مع جمیع قوانین ولوائح صحة وسالمة البیئة والموظفین ذات الصلة.  ی
ُمحتَمل للقوانین أو اللوائح أو ممارسات الشركة المتعلقة بالبیئة أو الصحة أو السالمة، أو طلبات فوًرا بأي انتھاك  HARSCOإبالغ شركة 

 انتھاك اإلجراءات المعمول بھا في مجال البیئة والصحة والسالمة.

 الھدایا والسفر واألنشطة الترفیھیة 

.  یُحَظر HARSCOال یُمِكن السماح أبدًا بالھدایا التي یمكن اعتبارھا بمثابة محاوالت للتأثیر بشكل غیر الئق على موظف یعمل لدى شركة 
قبول أو تقدیم أي شيء أكثر من الھدایا والوجبات والترفیھ البسیط من/إلى شركاء األعمال. تشمل الھدایا،  HARSCOعلى موظفي شركة 

المثال ال الحصر، البنود المادیة، وكذلك البنود غیر المادیة، مثل تذاكر األحداث، والخدمات، والخصومات الخاصة، وعروض على سبیل 
مقبولة، التوظیف، والقروض، وما إلى ذلك. وغالبًا ما تكون وجبات العمل العادیة وھدایا التقدیر الصغیرة، مثل سالل الھدایا في أوقات األعیاد 

. ال HARSCOى شركاء األعمال تجنب تقدیم ھدایا السفر، أو الوجبات المتكررة، أو الھدایا باھظة الثمن إلى موظفي شركة ولكن یجب عل
 یُسَمح أبدًا بأي ھدایا نقدیة أو ما یعادلھا، مثل بطاقات الھدایا.

 Harscoترفیھ، وذلك بالقدر الذي تدفع مقابلھ الخاصة بالسفر وال Harscoیجب أن تكون كل ھذه النفقات معقولة ومتسقة مع متطلبات سیاسة 
 نفقات شریك األعمال.

 

 

 

 حقوق اإلنسان وعمالة األطفال

نتوقع من شركاء األعمال مشاركتنا في التزامنا بحقوق اإلنسان:  معاملة األشخاص باحترام وكرامة؛ وتشجیع التنوع واختالف اآلراء 
 ھاج ممارسات مھنیة أخالقیة.والشمولیة؛ وتعزیز تكافؤ الفرص للجمیع؛ وانت

نطلب من شركاء األعمال الحرص على عدم استخدام العمل القسري، ویشمل ذلك عمالة األطفال والعمالة اإلجباریة واالسترقاق واالتجار  
 ل.في البشر، في أداء األعمال.  یشیر مصطلح "الطفل" إلى أي شخص تحت الحد األدنى للسن القانوني للعمل عند أداء العم

 الملكیة الفكریة 

التي یجب أن تشمل، على سبیل المثال ال الحصر،  HARSCOمن الُمتوقَّع أن یحمي شركاء األعمال جمیع حقوق الملكیة الفكریة التابعة لشركة 
ریة أو الملكیة جمیع براءات االختراع والعالمات التجاریة وحقوق الطبع والنشر واألسرار التجاریة والخبرات وغیرھا من المعلومات الس
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 HARSCO.   ال یحق لشركاء األعمال استخدام أي ملكیة فكریة أو معلومات الملكیة األخرى التي تعود إلى شركة HARSCOالتابعة لشركة 
 .   HARSCOدون إذن خطي ُمسبَق من شركة 

 اإلبالغ عن سوء السلوك

نوني أو غیر أخالقي أو أي انتھاك لھذه السیاسة إلی خط النزاھة من شرکاء األعمال اإلبالغ عن أي سلوك غیر قا HARSCOتنتظر شركة 
 .HARSCOفي شركة 

 compliance@harsco.comالبرید اإللكتروني:    •
 (اللغة اإلنجلیزیة؛ اللغات األخرى متاحة عبر الھاتف) 866.203.4957الھاتف:    •
 /http://compliance.harsco.com  الموقع اإللكتروني:   •

 
 HARSCOفي التحقیق في أي ادعاءات تتعلق بقواعد السلوك التي تتضمن شركة  HARSCOمن الُمتوقَّع أن یساعد شركاء األعمال شركة 

 وشریك األعمال.
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 إقرار 

، وأقر بأنھ یلزم على شریك األعمال االمتثال HARSCOبالنیابة عن شریك األعمال، أقر بأنني قرأت وفھمت قواعد سلوك شركاء أعمال 
 لھا.  

 HARSCOبالنیابة عن شریك األعمال، أقر بأنني فھمت أنھ یجب التواصل مع أي من أقسام االمتثال العالمي واألخالقیات التابعة لشركة 
 .  HARSCOأسئلة عن قواعد سلوك شركاء أعمال  بخصوص أي

إلى خط  HARSCOبالنیابة عن شریك األعمال، أقر بأنني فھمت أنھ یجب تقدیم بالغ باالنتھاكات المزعومة لقواعد سلوك شركاء أعمال 
 تتوقع التعاون مع أي تحقیق قد ینتج عنھ. HARSCOوأن شركة  HARSCOالنزاھة الخاص بشركة 

 

_______________________________________     _______________ 

 التاریخ      التوقیع (النائب عن شریك األعمال)

 

_______________________________________ 

 االسم المطبوع لممثل شریك األعمال ولقبھ

 

  _______________________________________  ____________________________ 

 Harscoقسم       اسم شریك األعمال

 

  .Harscoولجھة اتصالك بقسم  complianceduediligence@harsco.comیجب إعادة ھذا اإلقرار إلى العنوان 
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