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بالنسبة لنجاح أحد العناصر األساسیة لاإلخالص والنزاهة و الشفافیة منالسلوك المسؤول أخالقیا على أساسیعد 

لبیریللي .

، والتي تركز على خدمةشركتناثقافةلهذه القیم األساس تشكل و  كل یوم. في كل منا ملتزم بالدفاع عن قیمنا إن 

ممثلة لیس فقط من كونها، "المتمیزة"األصولأحد أیضا هىثقافتنا فإن هذا السبب ولسوق. قطاعات المتمیزة من الال

وعملیات اإلنتاج، ولكن أیضا من خالل سلوكنا .خالل منتجاتنا

تمییز أنفسنا ، مع فیهاالبلدان التي لدینا وجود بالتوافق مع قواعدلعملنحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن لدینا مسؤولیة ل

التي نعمل أعمالنا ، من خالل الترویج لها في المجتمعاتتصدیر القیم التي تتخلل قادرة علىكإحدى المؤسسات ال

فیها.

.بهاحدثیالتي قد واألسالیبه، أشكالو ، هسیاقاتمیع محاربة الفساد و رفضه في جة بتلتزم بیریللي مخلصو 

مر في ستیصالح السلوك المثالي یجب أن  في والتعبیر علنا،بیئات حیث مخاطر الفساد الكامنةالوقوف على الإن 

.نزاهتنالدینا: ثمن األهدف إلى حمایة األصل یوالذي  ،التزامنا الیوميتمییز 

 هاالمبادئ والمسؤولیات التي تؤیدو  یحدد القیم هذا "العالیةبرنامج النزاهة -"برنامج االمتثال لمكافحة الفساد  إن

بیریللي في مكافحة الفساد.
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مكافحة الفسادبیریللي لنهج 

قوانین واألنظمة والمعاییر و المبادئ لاالمتثال لمع ،األعمالفي تعزیز السلوك األخالقي والمسؤول بتلتزم بیریللي 

وجود فیها.في البلدان التي لدیهانشطتها أعلى  تنطبقالتوجیهیة التي 

1UNاإلتفاق العالمي لألمم المتحدةمبادئ بیریللي أقرتوقد  Global Compact الدولیةالشفافیةمنظمة تؤیدكما

(TI)2.

 والذي العالمي،اإلتفاقفي  منظمة الشفافیة الدولیة و المبادئ المنصوص علیهاالمؤسسات التجاریة بوفقا لمبادئ 

مكافحة ب اؤكد التزامهتبیریللي ، فإن بما في ذلك االبتزاز والرشوةمحاربة الفساد بكل أشكاله،بلشركات تتعهد ابموجبه

هذا  إعداد"البرنامج" ) . وقد تم " (یشار إلیه أیضا فیما یلي باسمالعالیة" النزاهةبرنامجخالل تنفیذمنالفساد

تكرر هذا التقییمیسوف و  مخاطر الفساد. تعرض لخاص بالتقییم مختلفة، بما في ذلك أنشطة البرنامج على أساس 

.الكافیةالتوعیةو  تثقیفالبرامج حدید، فضال عن تهو منع هورصدخطر الفسادبشكل دوري لتقییم

مواصلة تعزیز سیاسة " مكافحة الفساد " التيي لمعیار إطار " في ضوء وضع العالیةد برنامج " النزاهةاعتمتم إوقد 

، وبعد ذلك مع برامج ة و قواعد السلوكالمهنأخالققواعد  من خاللمع مرور الوقت، أوال تنفذها بیریلليكانت 

برنامج -231هو المرسوم التشریعي أحد األمثلة بیریللي ( بها نماذج في مختلف البلدان التي تعمل محددة و 

.)االمتثال المطبق على الشركات االیطالیة للمجموعة

لى االلتزامات التالیة :" ع العالیةویستند برنامج " النزاهة

التزام مكافحة الفساد :

مثل حیثما یكون، أو حتى ر أو شكل، أو في أي والیة قضائیةأي ستاتحتمجموعة بیریللي مع الفساد تهاونلن ت

هذا السبب، ول  في المحاكم.علیه الطعنال یتم ، أو عنهمتجاوزأو في الممارسة العملیة، النشاط مقبوالالنوع من هذا

للقواعد ، التي یمكن أن تشكل خرقا منافعمن الغیرهام هدایا مجانیة  أو یقانون تقدعلى المخاطبین في هذا الیحظر 

.مجرد سمعتها "بمجموعة بیریللي أوبتضر، لجمهورنمت إلى علم ا، أو ربما ، إذا هاتعارض معتأو 

مبادئ السلوك-المهنةأخالققواعد 

، أو في أي ، أو شكلالطرقمن طریقة مع الفساد بأي تهاونعدم البغایات ، تلتزم مجموعة بیریللي لتحقیق هذه ال

(المؤسسات التجاریة)عالم األعمالنخراطإھدف الىیانھ .المتحدةاألممي تروج لھذالالعملھو برنامجالمتحدةالعالمي لألمماالتفاق 1
، ومعاییر العمل، وحمایة البیئة،حقوق اإلنسان:المجاالت التالیةالتي تغطيالمبادئ العشرةمن خالل اعتماد

.الفسادومكافحة
الفساد مكافحة و تتمثل مھمتھا فيھادفة للربح،حكومیة وغیرجمعیة غیرھي)(TIشفافیة الدولیة منظمة ال2

مستوى الفساد في العدید من یمثل ملخص، وھو مؤشر السنويCPIكات الفساد مدرمؤشر  بتصنیفوتقوم المنظمة في جمیع أنحاء العالم. 
.العالمفي جمیع أنحاءالبلدان
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.مالحقة قضائیاغیر كانت ، أو متجاوز عنهاو أمثل هذه األنشطة، ب احو سمكان م، أو حتى إذا والیة قضائیة

حقوق ، والبیئةالسیاسة المسؤولیة االجتماعیة للصحة المهنیة والسالمة و 

 إعطاء ،مع ممثلي الشركات اإلیطالیة وغیر اإلیطالیة معالقاته، خاللمدونة السلوك مإلیه ترسلمن أیحظر على

لهؤالء الممثلین (أو ألفرادبها دو وع، أو  تقدیم إما مباشرة أو عن طریق وسیط، أخرىمنافعأو  سلع أي أموال أو 

مذكور لا قدرال یكونحیثبالمحلیین ... ) خارج العالقات التجاریة والمؤسسیة العادیة، ئهم شركااو  أقاربهم، وأأسرهم 

یة أونطباع بسوء نترك إعلى سبیل حصول على منافع غیر مستحقة، أو و السلع أو المنافع األخرى للأالمال، من

لألفراد  بها، دو وعتقدیم أو لمنافع، أو غیرها من االسلع وأالمال في أي حال ، یحظر إعطاءو .  عدم اإلنصاف

حیث من  ملواجباتهم الرسمیة أو التزاماته اانتهاكتمثل قیام بأعمال البغرض القیام/ اإلغفال عن  أعالهین المذكور 

.ي ینتمون إلیهلذ، وبالتالي التسبب في ضرر للكیان ااألمانة والدقة

السوقفي  مدونة السلوك بشأن المسائل المؤسسیة واالتصاالت

االمتثال للقانون :بااللتزام

باالمتثال للقوانین واألنظمة،مجموعةلل ةالمهنأخالق لقواعد، وفقا مدونة قواعد السلوكمن أرسلت إلیهمیلتزم 

مع أي شخص ال ،اإلستمرار فیها أو ا،في عالقة مع و شر ال یجوز اللشركة. و تعمل بها االمعمول بها في البلدان التي 

المبدأ.ینوي احترام هذا

غیروالمدونة السلوك بشأن العالقات مع الموضوعات الداخلیة 

:طراف المقابلةلألاالختیار الدقیق 

]تها مصلحلو / أو  عنهاو / أو نیابةالشركةسمللعمل بإمرءوسینتعیین ینبغي أن تتضمن نصوص عقود  ... ]

عدم االمتثال لهذا یخول المعتمدة من قبل الشركة. و األخالقيلسلوكمبادىء المتثال إدراج بند محدد یتطلب اال

لشركة إنهاء العالقة التعاقدیة.لمحدد الالشرط 

و / أو عنها و / أو نیابةالشركةسمبإتصرف لل بشكل عامأي طرف ثالث و  جمیع االستشاریین والموردینیتم تحدید 

تعین على فإنه یختیارهم، إعند و   و الحكم المستقل .واإلستقالل المهنيمع الحیاد التام ،م و اختیاره، اتهمصلحل

تنفیذ على  و القدرة  ،التنظیمیةمهاراتال الكفاءة و السمعة، و االستقالل، وهم من حیث تقییماإلعتناء بالشركة

.وفي الوقت المناسببشكل صحیحبها  همفلیتكیتم تزامات التعاقدیة والمهام التي لإلا

والغیرمدونة السلوك بشأن العالقات مع الموضوعات الداخلیة 

:طراف المقابلةاألدقیق لنشاط الرصد ال

العملبدون أي استثناء، و لشركة دائما، ل اتخدممن یقدمون جمیع االستشاریین وغیرهم میلتزم 
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قواعد أي الموضوعة من قبل الشرعیةاالمتثال الكامل لجمیع مبادئ العدالة و و النزاهة و االجتهاد،  نمفي إطار 

  .هممن قبلفي حالة إعتمادها ألخالق المهنة

الغیرة السلوك بشأن العالقات مع مدون

تحدید البیانات المحاسبیة :بااللتزام 

التأكد من أن كل بسلطاتهم ، اجباتهم و ضمن نطاقاإلداریة ، كجزء من و و ة یالمحاسباألقسام رؤساء یلتزم 

المعامالت:

 تحقق منه؛لیمكن إثباته / او  ومخولمشروع وعادل ، تتم بشكل

 التخویالت اتخاذ القرارات، و یتم التحقق من صحیح ومستمر ، وذلك إلتاحة الفرصة لبشكل یتم تسجیلها

التنفیذ ؛ات وعملی

لتعرف على أولئك الذین او  هاوأسبابالمعاملة خصائصبتحدید في أي وقت، تسمح،الوثائق التي مدعومة ب

 .هاقیدقتو ها لیسجأو بت، ئهاأداأو قاموا ب،ذاتهاوا بالمعاملة أذن

ة السلوك بشأن المسائل المؤسسیة واالتصاالت في السوقمدون

افق مع هذه المبادئ.التو بیریللي  امعهعمل تتي بیریللي واألطراف الثالثة الینبغي على موظفي 

السیاق التنظیمي2

في السنوات األخیرة، تم سن العدید من التدابیر على الصعیدین الوطني والدولي لمحاربة الفساد.

فرض عقوبات أكثر شدة من أي وقت مضى على أشكالیقوم بعلى الصعید العالمي، فإن االتجاه التنظیمي ف

ستراتیجیة عالمیة للحد إ إلى تحدیدهذه بدورها وتهدف التي تستند إلى االتفاقیات و المعاهدات الدولیة. ، و الفساد

الخالفات القائمة بین النظم القانونیة الوطنیة المختلفة.من

الموظفین العمومیین ولكن قوانین التي تعاقب لیس فقط فسادال، تبنت العدید من الدول بالفعل في هذا السیاق

أیضا الفساد بین أطراف من القطاع الخاص.

تخضع ،دولة 160و تعمل في أكثر من )S.p.Aآند سي (بیریللي & تتحكم فیها كمجموعة متعددة الجنسیات و 

:علیها القیام باالتي بیریللي لقوانین العدید من البلدان التي تحظر 
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األجانبأو ین اإلیطالیاإلدارة العامة من ممثلي ل أي أموال أو هدایا أو منافع أخرىبتقدیم  عرض أو وعد ،

مهامهم الرسمیة ( الفسادبتعلق ما یأداء عمل أوتجاهل أو عن طریق وسیط ، لدفعهم إلى إما مباشرة

 ؛النشط في القطاع العام )

،أخرى منافع أي أموال أو هدایا أوبتقدیمعرض أو وعد طرف ثالث ، إما مباشرة أو عن طریق وسیط

في القطاع الخاص ) ؛نشطالفساد ال( مالواجبات المسندة إلیهبتعلق ما یلدفعهم لتجاهل أو أداء عمل 

 غفال أو، إما مباشرة أو عن طریق وسیط، إلالغیرمن هدایا أو منافع أخرى أو  ،أموالأي طلب أو تلقي

في القطاع الخاص ) .تعلق بالمهام المسندة ( الفساد السلبيما یأداء عمل

و لعقوبات ،اال یمكن إصالحهو  ،سمعتهاتمس بیریللي ألضرار جسیمة یعرض هذه القواعد أیضا إن أي انتهاك ل

.فیهافعل الفسادارتكب التيا في البالد المعمول بهالمحلیة ، حتى بغض النظر عن القوانین و األنظمة ةمحدد

بیریللي فيلنشطة التجاریة فرض حظر كامل على جمیع األإلى  ،في بعض الحاالت، قد تؤدي هذه العقوباتبل 

ذلك البلد.

"العالیةبرنامج " النزاهة3

األهداف ونطاق التطبیق3.1

الذي یقوم على رفض أي عمل من ،"العالیةمكافحة الفساد من خالل برنامج " النزاهة بیتجلى التزام بیریللي 

مع التعهد القطاعین العام والخاص ، مباشرة وغیر المباشرة ، في كل منأعمال الفساد ، في جمیع أشكاله ال

مكافحة الفساد.قوانین المتثال لجمیع القوانین، بما في ذلك با

بواسطة بیریللي .قیاسي لسیاسات مكافحة الفساد المعتمدةتوفیر إطار دف هذه الوثیقة إلىوته

  هوتنفیذالبرنامج عتماد إإجراءات 3.2

، S.p.Aآند سي من مجلس إدارة بیریللي "العالیة" النزاهة-مكافحة الفسادبرنامج اإلمتثال لبعد اعتماد

التيجمیع تلك األطراف نسبة للالحال باوكذلك -في جمیع أنحاء العالم، بیریللي موظفي جمیع على ینطبق فإنه 

أو التي لدیها عالقات تجاریة أو عالقات تعاقدیة ،تها مصلحلو / أو  عنهاو / أو نیابةبیریللي سم بإتعمل 
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قراءة هذا طراف ) . وبالتالي، یتعین على جمیع هذه األ"المسلم إلیهم ـ"ــیشار إلیهم فیما بعد بـأخرى مع بیریللي (

.على اإلنترنتبیریلليشركةالشبكي لموقع ال البرنامج على

، في حینینالحالیالموظفینستهدف تعلى مستوى المجموعة  اإلعالمو  محددة للتدریبوسیتم التخطیط لبرامج

."العالیةالنزاهةبرنامج "لى عتم تعیینهم حدیثا یجمیع الموظفین الذین یجب أن یوقع 

الشركة إلجراءات و ، ون بهاعملیائح المعمول بها في البلدان التيقوانین واللو متثال للاإل المرسل إلیهمیجب على و 

والمشاركةااللتزاممن خالل، في هذه الوثیقةالمعینة مبادئ ال ما یجب علیهم تقدیم و تجسید. كتهاوأنظم

.فعالبشكل مجموعةالنجاح  دعمییمكن أن أخالقیا فقطفالسلوك المسؤول .ینالیومی

برنامج تخضع لموافقة مجلس اإلدارة بیریللي .الأي تعدیالت على إن 

اإلبالغ عن المخالفات3.3

ال تسمح بأية لشركل إنفتاحیةثقافة بیریللي االمتثال للمبادئ الواردة في هذه الوثیقة عن طریق تشجیعتشجع 

برنامج " النزاهةها بالمشتبه فیأو الممكنة االنتهاكات عن  شكل من أشكال االنتقام ضد أولئك الذین یبلغون

."العالیة

، مدفوعاتللحصول على أو غیر مباشرأي طلب مباشراالبالغ عن المرسل إلیهمفي أي حال ، یجب على و 

ین، آخر أقاربه أو مستفیدین بالنسبة للفرد أو نافع ممساعدة شخصیة أو غیرها من ال، أو رحالت أو هدایا ، وأ

وفقا لسیاسة اإلبالغ عن المخالفات ، و تحدیدابیریلليالقائمة لدى إلبالغ عن المخالفات اوفقا إلجراءات 

.ethics@pirelli.com:التي یمكن الحصول علیها عن طریق الكتابة إلىو المجموعة، ب

االنتهاكات3.4

أخرى قواعدي ألبرنامج أو الوقعت أثناء تنفیذ انتهاكات بشك أو معرفة لدیهم الذین ،المرسل إلیهمینبغي على 

وفقا ، المتاحةمكافحة الفساد، اإلبالغ عنها باستخدام القنوات واألدوات لقوانین ولوائح أو انتهاكات ،بیریلليل

).عن المخالفاتاالبالغ موقع الشركة ( سیاسة التي تم إصدارها و نشرها علىلإلجراءات 

في العمل بأي شكل من األشكال نتیجة ألنه ضدهتمییزال أو وقفه عن العملأي شخص أو وال یجوز فصل 

.أي تقریر بحسن نیة بشأن انتهاك لوائح بیریلليتقدم ب

ضد أي شخص و تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ اإلجراءات المناسبةالمبلغین ةبیریللي عدم الكشف عن هویوتضمن 
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.فیما یتعلق بهذا البرنامجبتقاریر لالبالغ عن مخالفات، ضد أولئك الذین تقدموابه االنتقام أو یهدد قوم بی

، التأدیبيالشركة نظام فرضها یالعقوبات التي تطبیق ببیریللي تقوم سوف فٕاذا كان قد تم انتهاك هذا البرنامج، و 

عمل فیها تئح المعمول بها في البلدان التي واللوا تفاقات المفاوضة الجماعیة واإلجراءات و القوانینوفقا ال

.بیریللي

والتوعیةتثقیفال 3.5

في البلدان الساریة معرفة و االمتثال لمحتویات هذه الوثیقة وقوانین مكافحة الفساد الواجب بالمرسل إلیهمیلتزم 

أي مخاطر من قرارات مسؤولة و االقتراب بشكل مناسب یساعدهم ذلك على إتخاذ ، بحیث فیهاون عملیالتي 

.أداء واجباتهم الخاصةمجرى فساد قد تنشأ في

  برنامجبجمیع الموظفین إخطار ینبغي وتشجع برامج التثقیف والتوعیة الكافیة : و تدعم بیریللي إن

 .ةالالحقة ) وٕاتاحته على الشبكة الداخلیة للشرك هتعدیالت( و " العالیة" النزاهة

 ادمكافحة الفسولوائحالقوانین الدولیةبوالتدریب لضمان اإللمام المحليالنشرتهدف أنشطة،

.المبادرات األخرى المتخذة لمعالجة قضایا مكافحة الفسادومحتویات هذه الوثیقة، وجمیع

 فیما یتعلق الشركة و  دوارهم فيوفقا أل ،یتم تحدیدهموتستهدف أنشطة التدریب الموظفین الذین

خطر الفساد.لتعرضهم ب

ینالتدقیق و التطویر المستمر 3.6

، العالیةبرنامج النزاهة تطبیق المبادئ و األنظمة المعمول بها فيلاالمتثال الدعم القسم الوظیفي المختص بوفر ت

.باستمرارمخاطر الفسادرصد و 

" النزاهة برنامج فرضها یي واألنظمة التمبادئلل نشطالاالمتثال بتدقیق ورصد بیریللي ل التدقیق الداخليقسم ویقوم 

في جمیع شركات المجموعة .بانتظامیتم إجراؤها " خالل عملیات التدقیق التي العالیة

العقوبات3.7

في البلدان التي تعمل فیها.مكافحة الفسادقوانین ولوائح نتهك هذه المبادئ و تي تال یاتبیریللي في السلوكال تنخرط 
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توخاهایق العقوبات التي یتطبببیریللي تقوم ، من هذا القبیلمسؤوال عن انتهاكإعتبار أحد المرسل إلیهمإذا تم ف

إنهاء الخدمة.صل إلى ت، والتي قد المطبقالنظام القانوني / التعاقدي

المناطق الحساسة4

، ومدونة قواعد السلوك واللوائح قواعد أخالق المهنةاالمتثال للقواعد التي سبق أن وردت في المرسل إلیهمى یجب عل

هذه وتؤدي مخاطر المحتملة. لعرضة لالاإلدارة المنسقة للمناطق بالداخلیة ، واالمتثال للمبادئ التالیة التي تسمح

.ممارسات الفساد الممكنةالذي یمنع ة، و مراقبالو ة دار واإل تنظیمللیهدف نظامتحدید إلىالتدابیر 

المختلفةشركائها في مجال األنشطة التجاریة بیریللي من الخبرة و المؤهالت الفنیة لتتحقق ، عن ذلكبغض النظر و 

عمل أو یحتفظون بعالقات، أو الذینتهامصلحلو / أو  عنهاو / أو نیابةالشركة سم بإلموظفین وكل من یعمل ل (

قضائیة یة تحقیقات أو أحكام أل اإلقرار بكونهم غیر خاضعینطلب منهمت، وكذلك قات تعاقدیة أخرى معها)عال

.بممارسات فاسدةمتعلقة 

مدعومة تكون و السجالت المحاسبیة المالئمة، من خالل موثقة عالوة على ذلك، یجب أن تكون جمیع األنشطة 

من قبل هامستوى معقول من التفصیل، ویمكن تأكیدوبیع المعامالت الوثائق التي تعكس إلى حد ما جمب

الدقیقة.یةمراجعة الحسابال

المناطق الحساسة التالیة :رصد الحظر المفروض على الممارسات الفاسدة أمر أساسي و مهم بشكل خاص فيإن 

خارجیونالمتعاقدون الالوسطاء و 4.1

متطلبات یستوفوایجب أن ، والذین 3متعاقدین خارجیینعلى وسطاء و بها،لدعم األنشطة الخاصة، بیریلليتعتمد 

الوسطاء و المتعاقدین الخارجیین على عالقاتها معوتستند الصدق والنزاهة المهنیة المعترف بها من قبل بیریللي . 

المبادئ التالیة :

اثنین أو أكثر منبین/ یعملون معالذین هم على اتصالاألشخاصإلى  المتعاقدون الخارجیون" و وسطاء ال" یشیر مصطلح3

یة االستشار الشركات أون و الخبراء االستشارین، و و والممثلوكالء،ون العتبر ی فهم الوثیقة،هذه  ألغراض المقابلة.  والتجاریة االطراف 

.االمتیازق والممنوحون حوالشركات التابعة ن من الباطنو والمتعاقد نو ن الخارجیو المتعاقدو ، ونالبائعن و و والموزع
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 التشغیل  راء(إجالحالیة ة جراءات الشركإلالعالقات مع الوسطاء وفقا أن تدار ینبغيOP GE G 07-

 . ةالخدمات المهنی و نو االستشاری-2008سبتمبر 

من قبل أشخاص ، والمنفذة یتم اختیار الوسطاء و المتعاقدین الخارجیین على أساس عملیة الفرز األولیة

االمتثال للوائح بیریللي.وب،مفوضةودرایة و سلطة مستقلحكم لدیهم 

 والتحقق منها، كما تطلب منهم االقرار هؤالء الوسطاء،لوالخبرة التقنیة بدراسة الخبرات السابقة بیریللي وتلتزم

.بممارسات فاسدةمتعلقة قضائیة یة تحقیقات أو أحكام أل خاضعینلم یكونوا بكونهم 

ومن بینها بنود معینة تم تصمیمهاعلى التعاقد حتوي یمعاییر بیریللي القائمة، و كتابة، وفقا لیتم التعاقد ،

بیریللي .أقرتها شركة التزامات مكافحة الفساد التي بالطرف المقابلعلى متثال االفرض 

مبادئ بما یتفق مع،سلوك العملالنخراط فيالمتعاقدین الخارجیین اوسطاء و الخالل تعاونهم، یطلب من  و

اإلنهاء الفوري للعقد.یؤدي إلى نتهاك هذه المبادئ قدإن إبیریللي. لالمهنیة األخالق

 التي تسمح بالتحقق المالئمة، و ة یالمحاسبوثائق الللطرف المقابل على قیمة التعاقد المدفوعةستندتیجب أن

 العقد. من اتساق الخدمة مع بنود

 االتفاقات التعاقدیة المبرمة مع بو الوثائق المحاسبیة والوثائق ذات الصلة،نتائج عملیة االختیاریتم إیداع

وتخزینها وفقا للوائح بیریللي.تسجیلها الطرف المقابل و 

العالقات مع اإلدارة العامة4.2

أفعال أو االمتناع عن كلالمرسل إلیهم، یجب على العامة ( الموظفین العمومیین )العالقات مع اإلدارةما یتعلق بفی

.هؤالء الموظفینإلفسادقد تمثل حتى مجرد محاولة منهم غفال حاالت إ

 مثل العمومیینالعالقات االقتصادیة مع المسؤولین عناالحتفاظ بسجالت موثقة المرسل إلیهمیجب على)

، الخ ) .العامةؤدیها اإلدارةت، والتعویض عن الخدمات التي نفقات الترفیه

 مباشرة أو عن طریق وسیط،ینعمومیین الموظفأحد الأي طلب یقدم من قبل عن یجب اإلبالغ فورا،

ألحد أو  هلصالحمنافعمساعدة الشخصیة أو غیرها من الأو و رحالت أهدایا  وأمدفوعات للحصول على

أعمالمن أجل تأدیة/ عدم تأدیة ،لمستفید آخرأن تعطى أو و الشركاء المحلیین،أاألقارب  وأاألسرة أفراد 

مجموعة .، وذلك إلى القسم الوظیفي المختص باالمتثال في النیابة عن بیریللي

 عضاء ألغراض مؤسسیة ألیتم منحها الضیافة ) مصروفات (بما في ذلك إكرامیات أي عن خطار اإلیجب

بیریللي و / أو التي تنطوي اإلدارة العامة (مثل المشاركة في المناسبات التي ترعاهاین بمتصلأشخاص  أو

تقویم بیریللي ، الخ) تقدیم، 1الفورموال لمثال : المشاركة في على تكالیف محملة على بیریللي، على سبیل ا

المسؤول عن الشؤون المؤسسیة.إلى مكتب الشركةوذلك 

وظفین العمومیین في جمیع الحاالت.لملإكرامیات ویجب اإلبالغ عن سبب إعطاء 
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اإلكرامیات و نفقات الترفیه4.3

المؤسسیة والتجاریة األغراض فقط من أجل 4تحمل نفقات الترفیهتو  اإلكرامیاتبیریللي تمنح 

المهنة لقواعد أخالققوانین والممارسات التجاریة و ل، وفقا للوائح المجموعة و دائما وفقا لیةالتسویقو 

  . ةمعروفتلك القواعد  تإذا كان -عالقات  كیانات تربطها بها/شركاتل

لتشغیل لاإلجرائي للحكمیجب أن تدار اإلكرامیات و نفقات الترفیه امتثاال-OP GE G 10–

و على وجه التحدید فیما یتعلق بالمعاییر المرجعیة التالیة. نفقات الترفیه،اإلكرامیات و والخاص ب

بهافي المناطق التي تعمل المعتادة / المألوفة األعمال التجاریة ات ممارسبیریللي ال تتجاوزإن 

هدف لتشجیع أداءتالتي ربما ایا هدسمح بأي شكل من التوال  " كرامیاتعطي هذه " اإلتعندما 

بیریللي .تقوم بتوریطمن األنشطة المحددة التي أي أو إغفال 

قیمة معتدلة إلى الموظفین العمومیین وفقا للمعاییر ذات أخرى مفیدة موادهدایا أو یمكن إعطاء

اإلدارة و كما هو موضح بالتفصیل في قسم العالقات مع ، 5مجموعةمستویات الالمحددة في 

العامة " .

 مكتب الشركة المسؤول عنإلى ت مسبقا من قبل المدیر اإلقلیمي تنازالأي عن خطار اإلیجب

التي نفقات الترفیه  وكرامیات التنازل عن اإلبال یسمح بأي حال من األحوال و الشؤون المؤسسیة. 

تشغیل و / أو ال ةالعادیمجاملةالوعالقات یة والتجاریة، والتسویق،المؤسسیةتتصل بالعالقات ال 

منافع على  تهدف إلى الحصول ابأنه انطباعترك إت،ذلكالتي، خالفا للنشاط التجاري، و لالعادي 

.أو منحهاغیر مستحقة

 قیمتھا تتعدىعلى اإلطالق منافع أو الهدایا أو أي كرامیات قبول اإلبال یسمح لموظفي بیریللي

أي وسیلة ( المتعاقدین الخارجیین ، بأنشطة الشركة بمعتدلة من األشخاص ذات الصلة ال القیمة

منافع على  تهدف إلى الحصول ابأنه انطباعمما یترك إو غیر ذلكوالشركاء ، والعمالء، الخ ) 

.أو منحهاغیر مستحقة

 إبالغأو إكرامیات خارج الحاالت المسموح بها منافع أولئك الموظفین الذین یحصلون على وعلى

 .ةعلى أساس إجراءات الشرك همإنصافقیم یي سوف ذالمشرف المباشر و مكتب االمتثال، وال

 تسجیلها و  ،و الترفیهبمصروفات اإلكرامیات المتعلقة والتفویضات وثائق المحاسبة ینبغي إیداع

وتخزینها وفقا للوائح بیریللي.

4
والضیافة Pzeroمنتجاتو  اإلطارات (بما في ذلكمجانالغیر لمقدمة منفعةأو خدمة أوأي بند :الترفیه نفقات و  اإلكرامیاتیقصد ب

والتنظیم. الكفاءة من حیث الفردة نشطأالذات و  صورة إیجابیة عننقلمن أجلالرحالت) و 

).كمدونة قواعد السلو كما هو محدد في، في إیطالیایورو250(بلد إلى آخرمنمعتدلةال قیمةالحد یختلف 5
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األنشطة الترویجیةو  ةایالرعأنشطة 4.4

العالمة التجاریة  مإقرار إسمن أجل تعزیز 6الرعایة واألنشطة الترویجیةأنشطة بیریللي في تشارك 

 هذكر ما تم  هومن وراء تلك األنشطة أن الهدف المنشود ضمان المرسل إلیهمعلى و  . ومقامهابیریلليل

  فقط.

OP-التشغیلإلجراء وفقا  الترویجیةالرعایة واألنشطة أنشطة یجب أن تدار  GE G –2013مایو -29

معاییر المرجعیة التالیة:للواالمتثال على وجه التحدید -الرعایةأنشطة إدارة والخاص ب

 بستوفيالذي و معھ، الترویجیةاألنشطة الرعایة و إعداد أنشطة یمكن  الذيالمقابل الطرف د یحدبتبیریللي تقوم

فرض امتثالتعلى الشروط التي التعاقد حتوي یو  ،كتابةمعه و یتم التعاقد متطلبات الصدق والنزاهة المهنیة. 

.على عاتقها االلتزام بهابیریلليأخذت لتزامات مكافحة الفساد التي الالطرف المقابل 

 وتخزینها وفقا تسجیلها و  ،الطرف المقابلمع الوثائق المحاسبیة والوثائق المتعلقة باالتفاقات المبرمة ینبغي إیداع

للوائح بیریللي.

التبرعات والمساهمات و المدفوعات للمجتمع الخارجي4.5

المؤسسات والجمعیات الخاصة و  ،األشخاص الطبیعیین واالعتباریینلصالح7الخیریةاألنشطةمن العدید بیریللي دعم ت

.لمستفیدینلاألهداف المؤسسیة تحقیق المشاریع أو السعي لدعم في ضوء ،والعامة

OP-لتشغیل لحكم اإلجرائي لمدفوعات للمجتمع الخارجي وفقا لوال والمساهماتالتبرعاتیجب أن تدار و  GE G

المرجعیة إلى المعاییرالنظر بالخارجي، و تحدیدا للمجتمع والمدفوعات والمساهمات التبرعاتوالخاص ب–25

التالیة:

األعمال التجاریةلتعزیزلخلق فرصیتم تنظیمها أنشطة حدث أو أيعلى أنها األنشطة الترویجیة، و ة الرعایأنشطة یتم تعریف6

.بیریلليل والعالمة التجاریة

والجمعیاتوالمؤسسات االعتباریین أو شخاص الطبیعیین) لألالنقدیة والعینیةوبالتالي (األصولمنمنحة أي "مساهمةال"المقصود بالــ7

علیم تمجال التعمل في و ،على المستوى الوطنيعلى األقل،بهاواالعترافوالثابت خبراتها)غیر الهادفة للربحو الهادفة ؛ ةوالخاص ةلعام(ا

تثقیفالقطاعات والبیئة و حقوق اإلنسان، وتعزیزالعمل الخیري/، والثقافة، والریاضة، والبحث واالبتكار، والتضامن االجتماعي والتدریب

.البیئي
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 لسلطة اخبرات و الحكم المستقل والمن المساهمات و التبرعات من قبل األطراف الذین لدیهمستفیدین المیتم تحدید

بیریللي.إجراء المفوضة ، على النحو المنصوص علیه في 

 االتفاقات المبرمة مع بوالوثائق المحاسبیة، و الوثائق ذات الصلةستفیدین الم اتالتحلیالت واختیار یتم إیداع

ل وتسجیلها و تخزینها وفقا للوائح بیریللي .الطرف المقاب

الموارد البشریة4.6

مبادئ عدم ، في جملة أمور، مع8لبیریلليالموارد البشریةمن قبل إدارة التوظیف واالختیار عملیةتوافقت

نتائج القرار النهائي  كونالتي تهدف إلى ضمان و  و الحكم المستقل ،واإلستقالل المهنيالتمییز والحیاد المطلق 

السوقبقدرة تنافسیة  له اعرضو یتضمن محل اإلختیار،شغل هذا المنصب لتأهیال ختیار األفراد األكثرتؤدي إل

، مع ضمان المساواة في الحصول على فرص العمل.المرجعیة

OPالتشغیل إلجراءاالمتثالمع تحدیدا عملیة التوظیفیجب أن تدارو  PA G –2005ینایر -05

هذه  ألداء یةاالستقاللالمهنیة ومؤهالتال یستوفونفراد من قبل أ-معهمالتعاقدتعیین الموظفین و والخاص ب

.المهمة

:اإلقرار بما یلي المرشحین، یتعین على واللوائح المعمول بهاوفقا للقوانین

؛الموظفین العمومیینربطهم بعالقات قد ت يأ 

؛ضدهمالنهائیة الصادرة اإلجراءات القضائیة 

غیر مشروعةتتعلق بأنشطةضدهمالمدنیة والجنائیةمحاكمصادرة من الإجراءات  أي.

تیسیرال مدفوعات4.7

مدفوعات  دفعبسمحتال  اوبالتالي، فإنهم.  في جمیع أنحاء العالمؤسسات التجاریة لل المثاليالسلوكتعززبیریلليإن 

والتي نواعاأل جمیعمنافع من الالمدفوعات و ، أي مباشر أو غیر مباشرسواء بطریق9هاقبول أو ،هاعرضالتیسیر، أو 

.ینأطراف خارجیمن قبلاإللزامیةالخدمات أداء تسریعتهدف إلى

، بما في )والموظفینكل من المدیرین (موظفین جددتوظیفالتي تؤدي إلىالمراحل من األنشطة و أنها مجموعةه العملیة بیتم تعریف هذ8

.المنحمتلقي والمتدربین و العمال المؤقتین ذلك

یتعین التي "الحكومیةالروتینیة األنشطة "تسریع أو لتسهیللموظفین العمومیینبأنها ما یتم دفعه لعات التسهیالتمدفو یتم تعریف9

أو غیرهاالتصاریح والتراخیصإصدار:، على سبیل المثالمثلشركةال نیابة عنبالفعل بهالقیام ا
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ومسئول قسم المباشر المشرفیجب إخطار ، هاعرضتم  أو بمنحها عدتم الو  وأ لتیسیر،ما ل دفعة طلبتم ٕاذا و 

 .على الفور االمتثال

معلومات ال اتتدفق5

یجب أن ، تهومكافحالفساد منع مجموعة فيلعلى نحو فعال ل ابرنامج االمتثال لمكافحة الفساد مفیدلكي یكون 

في الوقت المناسب، ، ولمعرفة وتحدید الحاالت األكثر أهمیةمعلومات محددةل اتعلى تدفقمرجعي الطار اإلیحتوي 

بیریللي، و على وجه الخصوص:بها التي تعمل البلدان في مختلف 

 كافحة الفساد واللوائح في البالد: التعدیالت و التغییرات األخیرة في قوانین مالنظامیة/القانونیةالتغیرات ،

 ؛الوافيتحلیل غراض المفیدة ألال غییرات الرئیسیة و إلحاق الوثائقتسلیط الضوء على التخاللمن

لوحداتعلى النحو المتوخى/ المتصور، مع اخطط التدریب واالتصاالت ، توافق:و التوعیةتثقیفال

حول القوانین واللوائح المعمول بها لمكافحة الفساد، مفصلةمعلومات لنشر وتوفیرالتنظیمیة المخولة

الفساد ؛المتخذة لتنفیذ تدابیر دفاعیة ضدوثیقة، و غیرها من التدابیر ال ومحتویات هذه

في مفیدة المتصلة بأنشطة مكافحة الفسادال من التجاربتقاریر أو غیرها ال:  الفاتاإلبالغ عن المخ 

 ؛الحساسة أو في مناطق أخرىلمناطقا

الفساد .: نتائج المراجعة و / أو غیرها من األنشطة التي تهدف إلى منع وكشف مخاطرعملیات التدقیق

، وتوفیرللعملأوامر أخرىالتأشیرات أوك، حكومیةوثائق، وٕاعداد رسمیةالوثائق من ال

،الخطرة/السلع القابلة للكسرحمایة أو، للبضائعالتفریغ/والتحمیلوالطاقة والمیاهلكیةاالتصاالت السلكیة والالسخدمات

.في البالدالبضائععبوربإتفاق  أداءبالمتعلقةعملیات التفتیش التخطیط ل


