
 

 

الهدايا والمنافع والضيافة 

تخلق دائرة البيئة واألراضي والمياه والتخطيط )DELWP( بيئات ومجتمعات مزدهرة 

 

 

 

توفّر سياساتنا وإجراءاتنا ثقة الجمهور في اتخاذنا للقرارات.

نحن ال نشجعكم على تقديم هدية أو منفعة أو ضيافة )عرض هدية( لموظفينا. ال يمكن لموظفينا قبول هدية قد تقوم بتعيير نزاهتهم أو 
نزاهة الدائرة. 

ّ

 السياسة

  
  

تلبي سياستنا وإجراءاتنا الحد األدنى من المسؤوليات إلدارة الهدايا والمنافع والضيافة. 

•)PDF, 612.5 KB( سياسة الهدايا والمنافع والضيافة
•)DOCX, 156.5 KB( سياسة الهدايا والمنافع والضيافة

َ 

ّ ِ ُ 

 

بيان خصوصية الجمع 

يبلغ موظفونا مديرهم المباشر بكل عرض هدية غير رمزي يتلقونه، حتى لو رفضوه.

نحن نجمع هذه المعلومات ونحتفظ بها ونستخدمها للمساعدة في ضمان فعالية سياستنا والوفاء بالتزاماتنا القانونية.

  

  

•)DOCX, 116.7 KB( بيان خصوصية الجمع

•)PDF, 34.4 KB( بيان خصوصية الجمع

ّسجل عروض الهدايا الواجب اإلبالغ عنها ِ 

ًّ

ّ

عروض الهدايا هي إما: 

 رمزية )غير مهمة، تافهة، وقيمتها أقل من 50 دوالرا(، أو •

 قابلة لإلبالغ عنها )غير رمزية(. •

يجب علينا: 

ّ ِ

 

 االحتفاظ بسجل لجميع عروض الهدايا الواجب اإلبالغ عنها •

 نشر نسخة مجهولة الهوية تتوافق مع قوانين الخصوصية.•

ِ

 ّ ِ 
 ّ ِ 

 ّ ِ 

 

 

تدوينات سجل الهدايا والمنافع والضيافة: 

•)PDF, 445.4 KB( 20-2019 السجل الخارجي للهدايا والمنافع والضيافة
•)KB PDF, 461.2( 19-2018 السجل الخارجي للهدايا والمزايا والضيافة

•)PDF, 431.9 KB( 18-2017 السجل الخارجي للهدايا والمزايا والضيافة

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0027/427644/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0029/427646/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0019/325801/Privacy-collection-statement.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/325802/GBH-Privacy-collection-statement.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/482339/DELWP-GBH-public-register-2019-20.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0028/427645/Register-of-reportable-gifts-2018-19-FINAL.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/333816/Register-of-reportable-offers-2017-18.pdf
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ّ

ّ

ّ ّ ّ ُ

ّ ّ

تجنبوا تقديم العروض 

تجنبوا تقديم عروض الهدايا التي ال يمكن لموظفينا قبولها. 

على سبيل المثال: لديكم مصلحة في قرار عمل من المرجح أن يتخذه الموظف أو يؤثر عليه. 

إذا كنتم شركاء تجاريين )مثل مورد أو مقدم عطاء(، فقد تسري عواقب إذا كنتم تتصرفون على نحو مخالف لما يلي: 

ّ ّ

 

ّ ّ 
ّ ّ

 

 سياستنا •

 أي مدونة لقواعد سلوك موردي حكومة والية فيكتوريا. •

تجنبوا تقديم عروض متعددة

إذا قدمتم عدة عروض، فقد يؤدي التأثير الكلي إلى إثارة مشكالت تتعلق بالنزاهة. 

مزيد من المعلومات 

 ُ 

 

ّ
َ 

  

 

integrity@delwp.vic.gov.auلمزيد من المعلومات حول سياستنا، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى

وكاالتنا 

لدى وكاالتنا التزامات مماثلة بشأن عروض الهدايا. تقدم On Board نموذجية سياسة ونموذج تصريح وتسجيل. كما أن لديها 
. المجالس والحوكمة - الهدايا والمنافع والضيافةمالحظات إرشادية. قوموا بزيارة 

 إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، يرجى االتصال بخدمة )Translating and Interpreting Service (TIS للحصول على 
مساعدة في الترجمة الكتابية والترجمة الفورية. اتصلوا بـ TIS National على الرقم 450 131  )داخل أستراليا( أو قوموا بزيارة 

www.tisnational.gov.au 

mailto:eintegrity@delwp.vic.gov.au
https://www.delwp.vic.gov.au/doing-business-with-us/gifts-benefits-and-hospitality
http://www.tisnational.gov.au/
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