
 تأكيداً على التزامها بأخالقيات العمل

 ومكافحة العمل أخالقيات برنامجتعيد إطالق " "المقاولين اتحاد شركة"

 " الفساد

 "والذي ،تاإلنترن عبر اإللكتروني يالتعليم برنامجال بقوة فيتستثمر  "المقاولين اتحاد شركة 
 يىا أخالق وإجىرااا  سياسىا  على  العالمو األوسط الشرق منطقة في الموظفين آالف يدرب
 الفساد ومكافحةالعمل 

 "األعمىا  فىي والرشىوة الفسىاد مى  مطلقىا   التسىام  عدم نهج نتعتبر أ" المقاولين اتحاد شركة 
 أو خارجها العمل للنقاش سواا داخل بيئة قابل غير هو أمر الدولية

 االقتصىىادي للمنتىىد  التابعىىة الفسىىاد ضىىد الشىىراكة مبىىادرة فىىي وناشىىط فخىىور عضىىو الشىىركة 
 لألمىىىم العىىىالمي واالتفىىىاق ،" (Pearl Initiative)مبىىىادرة بيىىىر و" ،(PACI) العىىىالمي
 Transparency)الدوليىىة الشىىفافيةمنظمىىة و ، (UN Global Compact)المتحىىدة

International)  

 إطىالق إعىادةعىن  اليىوم "المقىاولين اتحىاد شىركة" أعلنت :2018أكتوبر ؛المتحدة العربية اإلمارات دبي،

 واإلمىارا  مىانع  سىلطنة ، بمىا فىي كلى  العىالم مسىتو  على  "الفسىاد ومكافحة العمل أخالقيا " برنامجها

 ضىمن اإلنترنىت عبىر التعليمىي اإللكترونىي هىذا البرنىامج وينىدر . القادمة األسابي  خال  المتحدة العربية

 مىن اآلالف البرنامج ، وسيساعدالدولية األعما  في الفساد م  مطلقا   التسام  عدم في الشركة سياسة إطار

 .العمل مكان في األخالقي غير والسلوك الرشوةحاال   كافحةتحديد وم عل الشركة  موظفي

 والشخصىية اإللكترونية العمل ورش من سلسلة تطويرل مهمة استثمارا  "شركة اتحاد المقاولين" وقدمت

الشىركة  وتعتبر هىذ . عالمي نطاق عل  المماثلة الجرائم من وغيرها والرشوة الفساد مكافحة في للمساعدة

 االقتصىىادي للمنتىىد  التابعىىة الفسىىاد ضىىد الشىىراكة مبىىادرة فىىي عضىىووال البنىىاا،العالميىىة الرائىىدة فىىي مجىىا  

 أسىا هىذا المبىدأ  ويعتبىر –العاملىة والقىو  الدوليىة الشىركا  مسؤولية جميى  للفساد التصدي أن ،العالمي

 ."(PACI) العالمي االقتصادي للمنتد  التابعة الفساد ضد الشراكة مبادرة برنامج "

 مى  يتوافى  بحيث الخليجي التعاون مجلس دو  في "الفساد ومكافحة العمل أخالقيا برنامج " تصميم تمو

 ممارسىىا قواعىىد ال العمىىل ورش وتتنىىاو . عمليىىا  األعمىىا  جميىى  فىىي الفسىىاد لمكافحىىة دوليىىةال المعىىايير

  .الفساد وأنشطة سلوك لمكافحة فعالة أدوا  وتوفر ،العمل أخالقيا وااللتزام ب

 العمىل أخالقيىا "ضىمن إطىار برنىامج التىي تنىدر   "بينالمىدر    تدريب"دورا   شهد  ،2017 عام فيو

 من موظفا   15 حيث شارك ،العمل الشخصية ورش في الموظفين من كبير عدد مشاركة "الفساد ومكافحة

 .ع مان سلطنة من 48و قطر، من 38و اإلمارا ، من 50و كازاخستان، من 65و اليونان،

 إطىالق إعىادة تعتىزم الشىركة ،رضىا موظفيهىامعىد   تحقيى  مسىتو  متميىز فىيفىي ها الباهر وعقب نجاح

 Idox)"أيىدوكس كىومبالينس"  شىىركة مىن تصىميم "الفسىاد ومكافحىىة العمىل أخالقيىا " برنىامج جلسىا 

Compliance)  القضىاا  لعبىة: الفسىاد مكافحىة تنشىيط إعادة برنامج" إعداد تمو. فعالة تدريبية وحدا  م

 سىلطنة فىي يىا  محل المئىا  كلى  فىي بمىا) العىالم حىو  ا  موظفى 6500 مىن أكثىر ليشىمل" الفساد شووح عل 

 عىام نهايىة قبىل اإلنترنىت عبىر تىدريبلمشىاركة فىي ا فرصىةب سىيحظون والىذين ،(اإلمىارا دولىة و مانع  

 .2019 عام فية الشخصي العمل ورش إل  التقدمكذل  و ،2018



 إلىى  أهميىىة ،"المقىىاولين اتحىىاد شىىركة" فىىي واإلنشىىااا  الهندسىىة قسىىم رئىىيس خىىوري، سىىامر السىىيد وأشىىار

بالنسبة لهذا  ،المخاطر عالية البلدان في السيما ،الفساد حاال  ومكافحة تحديد عل  موظفي الشركة تدريب

 البلىدان بعى  ونعتمىد فىي ،بالفسىاد مرتبطىة كبيىرة على  مخىاطر البنىاا قطاع ينطوي: "قا ، حيث القطاع

 ،احتيا  أو ،المصال  في تضارب أو، رشوة أو ،مؤامرة أي م  مطلقا   التسام  عدم سياسة نعمل فيها التي

 ."عملنا مكان في السلطة استخدام إسااة أو

إيىىدوكس ’ شىىركة مىىن بىىدعم نفتخىىر بالطالقىى  الىىذي اإللكترونىىي التعلىىيم برنىىامج حقىى "خىىوري:  وأردف

. وهىىم فخىىورون بمشىىاركتهم فىىي المسىىتهدفين المىىوظفين بىىين % 90 بلىى  رائىى  إنجىىاز معىىد  ،‘كىىومبالينس

فىي مكىان  لتطبيقهىا ومتحمسىون ،لفسىادوا الرشىوة مكافحىة سياسىا التعىرف على  الذي أتاح لهىم  البرنامج

 ".العمل

 تنطىىوي علىى  أن حتمىىلي   التىىي المواقىى  مىىن نىىةبي   علىى  أن يكونىىوا موظفينىىال نريىىد"خىىوري قىىائال :  وأضىىاف

 اتحىاد شىركة’من أجل أو  هممن أجلسواا ، الصحيحة القرارا  اتخاك عل مساعدتهم ل نسع ، كما رةوخط

 سيناريوها  للتعرف عل  للفرصة التي أتحناها لهم باالمتنان في البرنامج المشاركونيشعر و. ‘المقاولين

 أي حدوث حا  في التصرف تساعدهم عل  واضحة إرشادا  عل  والحصو  للخطر، تعرضهم قد معينة

تىدريب المىوظفين المعنيىين  . فمىن الضىروريعلى  الشىركة أو خارجهىا يشكل خطورة أخالقي غير سلوك

 الميىدانيين للمىوظفين يمكىنإك  ،األعمىا  مجىا  فىي األخالقىي غيىر والسىلوك والرشىوة الفساد مكافحة عل 

 ".عليها القضاا في والمساعدة الشركا  عل  المحتملة المخاطر تحديد

 اتحىىاد شىىركة"السىىبعة عشىىر لىى   التوجيهيىىة والمبىىاد  األساسىىية القىىيم مىىن الفسززاد مكافحززةب االلتزززا  ي عىىد  و

 التزامهىىايعكىىس  ممىىا الفسىىاد، مكافحىىة تصىىري الشىىركة ب الخاصىىة الممارسىىة وتتضىىمن قواعىىد. "المقىىاولين

 تزودهىىا ثالثىىة ا  أطرافى التىىزام الشىركة ليشىىملنطىىاق يتسى   كمىىا. العالميىة األعمىىا  فىىي الفسىاد علىى  لقضىاابا

 مكافحىة لقىوانين المتثىا ا آخىر ثالىثطىرف  وأي ،استشىاري وممثىل ،وكيل كلعل   يتوجبإك  ؛خدما بال

 .ينشطون في  الذي البلد في بها المعمو  الفساد

 أخالقيىا "برنىامج مكافحىة الفسىاد وتجىا  والتزامهىا  المقاولين"لمزيد من المعلوما  حو  "شركة اتحاد و

 www.ccc.netيرج  زيارة الموق  اإللكتروني:  ،"الفساد ومكافحة العمل

 –انته   -

 

  حول شركة اتحاد المقاولين:

وتعمىل  1952 الشىركا  العالميىة الرائىدة فىي مجىا  الهندسىة واإلنشىااا . تأسسىت عىام مىن "شركة اتحاد المقىاولين"تعتبر 

عامىا  فىي إدارة المشىاري  والهندسىة وخىدما  المشىتريا    65عل  مستو  عالمي. وتمتل  الشىركة خبىرة واسىعة تزيىد عىن

ألى  موظى   182حىوالي  ت الحاليعل  مستو  العالم، ويعمل لديها في الوق مشروعا   56  في واإلنشااا ، وتشارك حاليا  

 حو  العالم.

المسىتقلة، وأفريقيىا، وأسىتراليا، ودو   عمليا  اإلنشااا  التي تجريها الشركة عل  نطاق عالمي لتشمل رابطة الىدو  وتمتد

دو   وعمىىان وقطىىر والسىىعودية واإلمىىارا  العربيىىة المتحىىدة(، باإلضىىافة إلىى  مجلىىس التعىىاون الخليجىىي )البحىىرين والكويىىت

المقاولين" عددا  من أبىرز الشىركا  الهندسىية فىي العىالم، بمىا  شركة اتحاد" شركاا وتشمل قائمة. خر  في الشرق األوسطأ

"، سىىي جىي. جيى ."، و"تشىيودا كوربوريشىىن" "، وإيى  بىي بىىي "شىركة فلىور"، و"كىىي بىي آر"، و" و ،"بكتىل" فىي كلى 

 وغيرها. "، و"تكنيب"، و"سايبم"،هوكتي و" "،ثايسين كروب"، و"تيكنيكا  ريونيدا "، و"مجموعة لينديو"

http://www.ccc.net/


و ، "مطىار أبىوظبي الىدولي"، ومجمى  المطىار الجديىد فىي "دبي مو "وعملت الشركة عل  تطوير مشاري  ضخمة بما فيها 

وأبرا  سكنية، وفنىادق، ومحطىا  لتوليىد الطاقىة، الرياض"  مترو "مشروعتيرمنا " في مطار أبوظبي، و فيلد ميد و"مبن 

ومحطا  وشبكا  معالجىة الميىا  والصىرف الصىحي، وطىرق وجسىور، ومحطىا  صىناعية ومعالجىة وخطىوط أنابيىب فىي 

فىىي مبىىادرة الشىىراكة لمكافحىىة الفسىىاد التابعىىة للمنتىىد  االقتصىىادي  "شىىركة اتحىىاد المقىىاولين"مختلىى  أرجىىاا العىىالم. وتسىىاهم 

إلىى  جنىىب مىى  االتفىىاق العىىالمي لألمىىم المتحىىدة لضىىمان أخالقيىىا  العمىىل، وسياسىىا  مكافحىىة الرشىىوة والنمىىو  بىىا  العىىالمي، جن

 .المستدام في كافة عملياتها

 :مع التواصلة، يرجى يالستفسارات الصحاف
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