
  

  

  

  

بصفتنا أحد موردي شركة ھاتف ليبيا نتعھد ونلتزم بعدم .............. .................................. ن شركةــــنح

أو استمالة أي من موظفي شركة ھاتف ليبيا أو من أقاربھم أو ممن لھم تأثير إجتماعي أو  محاولة إستقطاب

إقتصادي عليھم لغرض الحصول على إمتياز غير قانوني وغير مشروع ولتأكيد ھذا اإللتزام فإننا نقر ونقبل 

بإبالغ إدارة الشركة رسمياً بالجزاءات التالية في حال وقوع األعمال والتصرفات التي تستوجب تطبيقھا كما نتعھد 

بأي محاولة من موظفي الشركة أو أقاربھم أو من تربطه بھم مصالح إقتصادية، طلب أموال أو عينات مادية أو 

  خدمات من أي نوع كانت.

 -محاولة رشوة أحد موظفي الشركة: -1

حد أفراد أسرته أو عين مادي ذو قيمة مالية له مباشرة أو أل إھداءبعرض مبلغ مالي أو بصك أو بتمليك أو 

أقاربه أو أصدقائه أو ممن له عالقة أو مصالح إقتصادية كعمله الخاص ونحوه وذلك للحصول على إمتياز غير 

مشروع وغير قانوني كالفوز بالعطاءات أو أتمام عمليات اإلستالم للمشروعات أو المواد او التزوير في الحقائق 

تنفيذ اإللتزامات التعاقدية كالغش وعدم المطابقة في المواصفات أو والتستر على أي نوع من أنواع القصور في 

عدم إتمام اإلختبارات والتأخير في التنفيذ وما نحو ذلك من خالل قيامنا بھذا اإلجراء بصورة مباشرة عن طريق 

  مباشرة عن طريق طرف ثالث.أحد موظفينا أو بصورة غير 

  ضافة إلى قيمة المشروع أو التعاقد موضوع الرشوةمة سداد مبلغ عشرة مليون دينار ليبي إاالغر

 محاولة التقرب والتودد لموظفي الشركة: -2

وذلك من خالل عرض خدمات مادية أو معنوية كسداد فواتير العالج أو اإلقامة أو السفر وما في حكمھا أو 

توظيف أقاربه من الدرجة األولى أو تسھيل اإلجراءات والوساطة لدى طرف ثالث لصالح الموظف أو أحد أفراد 

خالل قيامنا بھذا اإلجراء بصورة مباشرة أسرته أو أصدقائه أو من تربطه معھم عالقة إجتماعية أو إقتصادية من 

 عن طريق أحد موظيفينا أو بصورة غير مباشرة عن طريق طرف ثالث.

  الجزاء: دفع مبلغ مليون دينار ليبي.

نتعھد بعدم إھداء موظفي الشركة أي مواد دعائية من أجھزة ومقتنيات أخرى وإن كانت تحمل شعارات  -3

 بشركة ھاتف ليبيا.شركتنا إال عن طريق العالقات العامة 

  الممثل القانوني للشركة

  .............................................االســم:        ..............................: االلكتروني البريد       

  .............................................التوقيع:        ..............................ال: ــــم النقــــــرق      

 .............................................: التاريخ        ..............................موقــع الشركـــة:       

  تعھــــد والـــــتزام أخالقــــي وقانونـــــي مـــن مـــــورد


