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 سعادة السيد عضو الهيئة العامة للغرفة المحترم

 األردن. –عّمان 

 

 17/3/2020لت من تاريخ للحاويات التي ُحمّ آلية إصدار الفواتير الموضوع:           

 والحاويات المراد تحميلها في ميناء العقبة

  

 

 تحية طيبة وبعد،

كتاب السادة  سخة عن  لسعادتكم ن    أرفقوأرجو أن  هديكم غرفة تجارة عمان أطيب تحياتها،  ت 

آلية  [ إعالمنا عن  والمتضمن 2020 /31/3والمؤرخ في  شركة ميناء حاويات العقبة

ّملت  إصدار الفواتير للحاويات التي       والحاويات المراد تحميلها  2020  /17/3من تاريخ  ح 

  ]على رسوم الحاويات أو بوالص الشحن  ومرفقه كتاب التعهد الخاص بمنح خصم استثنائي

 للتكرم باإلطالع والعلم.

 

 بقبول فائق اإلحترام، سعادتكموتفضلوا 

 

 
 مهـ.د/ل.

 

 





 
 

 

 

 

(1مرفق رقم )  

 مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد

 كتاب تعهد
 

ي يعمل بها            يؤدي ميناء حاويات العقبة  إن
ن السلطات القضائية التر افية ونزاهة وفقا لقواني  اعماله باحتر

ي الترصف إن سمعتنا وطبقا لقواعد السلوك الداخلية الخاصة به، 
اههفن ن ن مبنية  بتن كة وقيم العاملي  عىل قيمنا كشر

امنا بالممارسات التجارية األخالقية ال ن ن تطبق بحيث  الرشوة أو الفساد  تسامح مع أعماللدينا، و كجزء من التر
كة ميناء حاويات العقبة.  ي وعمالء ومقاولي ومسؤولي ومدراء شر

 هذه السياسات عىل جميع موظفن
 

كة ميناء حاويات العقبة إن أعمال الرشوة والفساد سواء فيما يتعلق بالرشوة  مع إطالقا" ال  تتسامح(  (ACTشر
ْ ذو قيمة( وتقديم الهدايا والضيافة ومدفوعات التسهيال )الدفع او العرض او الوعد بالدفع او تقدوهي  ي

 تيم شر
ة او رسوم لتشي    ع او تسهيل اداء عمل اعتيادي وهي  ض أن يتم)مدفوعات صغت  ي يفتر

ي والتر
بشكل  ا اداؤه وروتيتن

 .)  طبيعي
 

او مهمة. ان تعرف الرشوة عىل انها عرض او وعد او تقديم منفعة كمكافأة او كحافز لألداء غت  السليم لنشاط 
لواجب او لتوقعات ذات صلة بهذا الواجب.  "العمل او عدم القيام بالعمل يعتتر غت  مناسب اذا كان مخال

كة ميناء حاويات العقبة وإن وتتضمن المنفعة المال باي شكل والهدايا او اي منافع عينية أخرى،  وبشكل تدرك شر
ن او الشكرعىل اداء خدمة كانت  مدفوعات ولو   واضح ورصي    ح أن أي مدفوعات  ة أو هدايا تدفع لتحفت  صغت 

ي تسىم )مدفوعات التسهيالت( تندرج جميعها تحت مسىم الرشاوى وبالتالي فهي محظورة. 
 معينة والتر

 

ي الشخصية وكموقع مخول عن ) ---------------------------( االسم الكاملانا الموقع ادناه )
كةوبصفتر ( اسم الشر

كة ميناء حاويات العقبة   ------------------------------- ي من شر
ي حصلت عىل خصم استثنائ 

كة( اقر انتن )الشر
(ACT) ( المبلغوبمبلغ اجمالي) ----------------------------  عىل الرسوم المتعلقة بالحاوية/الحاويات ، ي

دينار اردئن
ي لم اقم بمنح أي شكل من اشكال المنافع -------------------------او بوليصة/بوالص الشحن 

وب  هذا أشهد انتن
كة ميناء بأي شكل سواءا كانت اموال  ي او ممثىلي شر

او هدايا او منافع اخرى من اي نوع ألي موظف من موظفن
 حاويات العقبة . 

 

 

ي 
كة ميناء حاويات العقبة )لأقر ان بالتناوب فإنتن ي  و   ACT)شر

ي بحفر
ي اتخاذ اي اجراء قانوئن

ي فن
كامل الحق القانوئن

ي  / 
امائر ن ي حال حدوث أي خرق اللتر

كة كامل المسؤولية والمساءلة القانونية فن كة وتحميىلي والشر او بحق  الشر
 المشار إليها أعاله. 

 

------------------------------------ :  خ                                                                                                                                                   التاري  

------------------------------------ :  موقع من قبل وبالنيابة عن    

------------------------------------ :  ع         ول بالتوقي           م المخ                      اس  

ك ------------------------------------ :  ة                                                       توقيع وختم الشر  

 


