
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكافحة الفساد

 "هةزاالن" برنامج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 فبرایر :النشر خیتار



2 / 16 
 

 المحتويات

 3 ................................................................................................... نهج بیریللي لمكافحة الفساد  1

 6 ................................................................................................................السیاق التنظیمي  2

 7 .............................................................................................................. برنامج "النزاهة"  3

 7 .............................................................................................. ونطاق التطبیق األهداف  3.1

 7 ..................................................................................... إجراءات اعتماد البرنامج وتنفیذه  3.2

 7 ................................................................................................. اإلبالغ عن المخالفات  3.3

 8 .............................................................................................................. نتهاكاتاال  3.4

 8 ....................................................................................................... التثقیف والتوعیة  3.5

 9 .................................................................................................. األدوار والمسؤولیات  3.6

 9 ............................................................................................................... العقوبات  3.7

 10 ............................................................................................................ المناطق الحساسة  4

 10 .................................................................................. والمتعاقدون الخارجیونالوسطاء   4.1

 12 .......................................................................................... العالقات مع اإلدارة العامة  4.2

 12 .......................................................................................... اإلكرامیات ونفقات الترفیه  4.3

 13 ................................................................................ أنشطة الرعایة واألنشطة الترویجیة  4.4

 14 .............................................................................. للمجتمع الخارجي المقدمة المساهمات  4.5

 15 ...................................................................................................... الموارد البشریة  4.6

 15 .................................................................................................... مدفوعات التیسیر  4.7

 15 ............................................................................................................ تدفقات المعلومات  5

  



3 / 16 
 

 للي لمكافحة الفسادينهج بير    1

 یعد السلوك المسؤول أخالقیًا على أساس من اإلخالص والنزاهة والشفافیة أحد العناصر األساسیة للنجاح بالنسبة لبیریللي

ونحن نعتقد اعتقاًدا راسًخا بأن لدینا مسؤولیة للعمل بالتوافق مع قواعد البلدان التي لدینا وجود فیها، مع تمییز أنفسنا 

 حدى المؤسسات القادرة على تصدیر القیم التي تتخلل أعمالنا، من خالل الترویج لها في المجتمعات التي نعمل فیها.كإ

 وتلتزم بیریللي مخلصةً بمحاربة الفساد ورفضه في جمیع سیاقاته، وأشكاله، واألسالیب التي قد یحدث بها.

ر علنًا في صالح السلوك المثالي یجب أن یستمر في تمییز والوقوف على البیئات حیث مخاطر الفساد الكامنة، والتعبی

 التزامنا الیومي، والذي یهدف إلى حمایة األصل األثمن لدینا: نزاهتنا.

برنامج النزاهة هذا یحدد القیم والمبادئ والمسؤولیات التي تؤدیها بیریللي في  –إن "برنامج االمتثال لمكافحة الفساد 

 الفساد. مكافحة

بیریللي بتعزیز السلوك األخالقي والمسؤول في األعمال، مع االمتثال للقوانین واألنظمة والمعاییر والمبادئ تلتزم 

 التوجیهیة التي تنطبق على أنشطتها في البلدان التي لدیها وجود فیها.

شفافیة الدولیة كما تؤید منظمة ال UN Global Compact 1وقد أقرت بیریللي مبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة

(TI)2. 

ریة بمنظمة الشفافیة الدولیة، والمبادئ المنصوص علیها في االتفاق العالمي، والذي بموجبه اوفقًا لمبادئ المؤسسات التج

د من تتعهد الشركات بمحاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك االبتزاز والرشوة، فإن بیریللي تؤكد التزامها بمكافحة الفسا

)یشار إلیه أیًضا فیما یلي  2013منذ عام  تهالذي تبن وهو البرنامج  ،واالستمرار في تحدیثه "یذ برنامج "النزاهةخالل تنف

باسم "البرنامج"(. وقد تم إعداد هذا البرنامج على أساس أنشطة مختلفة، بما في ذلك تقییم خاص بالعرض لمخاطر الفساد. 

خطر الفساد ورصده ومنعه فضاًل عن تحدید برنامج التثقیف والتوعیة یتكرر هذا التقییم بشكل دوري لتقییم  وسوف

 الكافیة.

الذي یقدم  "نظام إدارة مكافحة الرشوة" ISO 37001 المواصفة الدولیةفي ضوء الذي تم تحدیثه  ،"برنامج "النزاهة إن

الفساد" التي كانت بیریللي تنفذها  مواصلة تعزیز سیاسة "مكافحةمبادئ توجیهیة لمنع الفساد وتعقبه ومجابهته، یهدف إلى 

 من خالل قواعد أخالق المهنة وقواعد السلوك، وبعد ذلك مع برامج محددة ونماذج في مختلف مع مرور الوقت، أوالً 

برنامج االمتثال المطبق على الشركات  – 231البلدان التي تعمل بها بیریللي )أحد األمثلة هو المرسوم التشریعي 

 وعة(.اإلیطالیة للمجم

  

                                                           
هو برنامج العمل الذي تروج له األمم المتحدة. إنه یهدف إلى انخراط عالم األعمال )المؤسسات التجاریة( من خالل اعتماد  االتفاق العالمي لألمم المتحدة 1

 المبادئ العشرة التي تغطي المجاالت التالیة: حقوق اإلنسان، ومعاییر العمل، وحمایة البیئة، ومكافحة الفساد.
 
غیر حكومیة وغیر هادفة للربح، وتتمثل مهمتها في مكافحة الفساد في جمیع أنحاء العالم. وتقوم المنظمة بتصنیف ( هي جمعیة TI) منظمة الشفافية الدولية 2

 السنوي، وهو مؤشر ملخص یمثل مستوى الفساد في العدید من البلدان في جمیع أنحاء العالم. CPIمؤشر مدركات الفساد 
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 :على االلتزامات التالیة "یقوم برنامج "النزاهة

 مكافحة الفساد:بلتزام اال

لن تتهاون مجموعة بیریللي مع الفساد تحت أي ستار أو شكل، أو في أي والیة قضائیة، أو حتى حیثما یكون مثل هذا 

الطعن علیه في المحاكم. ولهذا السبب یحظر النوع من النشاط مقبواًل في الممارسة العملیة، أو متجاوز عنه، أو ال یتم 

على المخاطبین في هذا القانون تقدیم هدایا مجانیة أو غیرها من المنافع التي یمكن أن تشكل خرًقا للقواعد، أو تتعارض 

 ربما، إذا نمت إلى علم الجمهور، تضر بمجموعة بیریللي أو بمجرد سمعتها". معها، أو

 مبادئ السلوك –قواعد أخالق المهنة 

لتحقیق هذه الغایات، تلتزم مجموعة بیریللي بعدم التعاون مع الفساد بأي طریقة من الطرق أو شكل أو في أي والیة 

 حتى إذا كان مسموًحا بمثل هذه األنشطة، أو متجاوز عنها، أو كانت غیر مالحقة قضائیًا. قضائیة أو

 

 سالمة والحقوق والبيئةسياسة المسؤولية االجتماعية للصحة المهنية وال

یحظر على من أرسلت إلیهم مدونة السلوك، خالل عالقاتهم مع ممثلي الشركات اإلیطالیة وغیر اإلیطالیة، إعطاء أي 

باشرة أو عن طریق وسیط، أو تقدیم وعود بها لهؤالء الممثلین )أو ألفراد أسرهم أو موال أو سلع أو منافع أخرى، إما مأ

( خارج العالقات التجاریة والمؤسسیة العادیة، بحیث یكون القدر المذكور من وغیر ذلك ،المحلیینشركائهم  أقاربهم، أو

المال أو السلع أو المنافع األخرى للحصول على منافع غیر مستحقة، أو على سبیل ترك انطباع بسوء نیة أو عدم 

 ه، أو تقدیم وعود بها، لألفراد المذكورین أعالاإلنصاف. وفي أي حال، یحظر إعطاء المال أو السلع أو غیرها من المنافع

بغرض القیام/اإلغفال عن القیام بأعمال تمثل انتهاًكا لواجباتهم الرسمیة أو التزاماتهم من حیث األمانة والدقة، وبالتالي 

 التسبب في ضرر للكیان الذي ینتمون إلیه.

 مدونة السلوك بشأن المسائل المؤسسية واالتصاالت في السوق
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 االلتزام باالمتثال للقانون:

یلتزم من أرسلت إلیهم مدونة قواعد السلوك، وفًقا لقواعد أخالق المهنة للمجموعة، باالمتثال للقوانین واألنظمة المعمول 

في البلدان التي تعمل بها الشركة. وال یجوز الشروع في عالقة ما، أو االستمرار فیها، مع أي شخص ال ینوي احترام  به

 مبدأ.هذا ال

 مدونة السلوك بشأن العالقات مع الموضوعات الداخلية والغير

 االختيار الدقيق لألطراف المقابلة:

وسین للعمل باسم الشركة و / أو نیابة عنها و / أو لمصلحتها ] ... [ إدراج ؤینبغي أن تتضمن نصوص عقود تعیین مر

من قبل الشركة. ویخول عدم االمتثال لهذا الشرط المحدد  بند محدد یتطلب االمتثال لمبادئ السلوك األخالقي المعتمدة

 للشركة إنهاء العالقة التعاقدیة.

یتم تحدید االستشاریین والموردین وأي طرف ثالث بشكل عام للتصرف باسم الشركة و / أو نیابة عنها و / أو لمصلحتها، 

ند إختیارهم، فإنه یتعین على الشركة اإلعتناء بتقییمهم واختیارهم مع الحیاد التام، واالستقالل المهني والحكم المستقل. وع

من حیث الكفاءة والسمعة، واالستقالل، والمهارات التنظیمیة، والقدرة على تنفیذ اإللتزامات التعاقدیة والمهام التي یتم 

 تكلیفهم بها بشكل صحیح وفي الوقت المناسب.

 والغيرمدونة السلوك بشأن العالقات مع الموضوعات الداخلية 

 الرصد الدقيق لنشاط األطراف المقابلة:

یلتزم جمیع االستشاریین وغیرهم ممن یقدمون خدمات للشركة دائًما، ودون أي استثناء، بالعمل في إطار من النزاهة 

واالجتهاد، واالمتثال الكامل لجمیع مبادئ العدالة والشرعیة الموضوعة من قبل أي قواعد ألخالق المهنة في حالة 

 إعتمادها من قبلهم.

 مدونة السلوك بشأن العالقات مع الغير

 االلتزام بتحديد البيانات المحاسبية:

 یلتزم رؤساء األقسام المحاسبیة واإلداریة، كجزء من واجباتهم وضمن نطاق سلطاتهم، بالتأكد من أن كل المعامالت:

 تتم بشكل مشروع وعادل، ومخول ویمكن إثباته  / التحقق منه؛ -

تسجیلها بشكل صحیح ومستمر، وذلك إلتاحة الفرصة لیتم التحقق من اتخاذ القرارات، والتخویالت وعملیات یتم  -

 التنفیذ؛

مدعومة بالوثائق التي تسمح، في أي وقت، بتحدید خصائص المعاملة وأسبابها والتعرف على أولئك الذین أذنوا  -

 .هابالمعاملة ذاتها، أو قاموا بأدائها، أو بتسجیلها وتدقیق

 مدونة السلوك بشأن المسائل المؤسسية واالتصاالت في السوق
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 فق مع هذه المبادئ.اینبغي على موظفي بیریللي واألطراف الثالثة التي تعمل معها بیریللي التو

 

 السياق التنظيمي    2

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

فعلى الصعید العالمي، فإن االتجاه التنظیمي یقوم بفرض عقوبات أكثر شدة من أي وقت مضى على أشكال الفساد، والتي 

تستند إلى االتفاقیات والمعاهدات الدولیة. وتهدف هذه بدورها إلى تحدید إستراتیجیة عالمیة للحد من الخالفات القائمة بین 

 ختلفة.النظم القانونیة الوطنیة الم

في هذا السیاق، تبنت العدید من الدول بالفعل القوانین التي تعاقب لیس فقط فساد الموظفین العمومیین ولكن أیًضا الفساد 

 بین أطراف من القطاع الخاص.

دولة، تخضع بیریللي  160( وتعمل في أكثر من S.p.Aوكمجموعة متعددة الجنسیات تتحكم فیها بیریللي & آند سي )

 العدید من البلدان التي تحظر علیها القیام باآلتي:لقوانین 

  عرض أو وعد بتقدیم أي أموال أو هدایا أو منافع أخرى لممثلي اإلدارة العامة من اإلیطالیین أو األجانب، إما مباشرة

 (؛امعن طریق وسیط، لدفعهم إلى تجاهل أو أداء عمل ما یتعلق بمهامهم الرسمیة )الفساد النشط في القطاع الع أو

  عرض أو وعد طرف ثالث، إما مباشرة أو عن طریق وسیط، بتقدیم أي أموال أو هدایا أو منافع أخرى لدفعهم لتجاهل

 أداء عمل ما یتعلق بالواجبات المسندة إلیهم )الفساد النشط في القطاع الخاص(؛ أو

  طریق وسیط، إلغفال أو أداء عمل ما طلب أو تلقي أي أموال، أو هدایا أو منافع أخرى من الغیر، إما مباشرة أو عن

 یتعلق بالمهام المسندة )الفساد السلبي في القطاع الخاص(.

إن أي انتهاك لهذه القواعد أیًضا یعرض بیریللي ألضرار جسیمة تمس سمعتها، وال یمكن إصالحها، ولعقوبات محددة، 

التي ارتكب فعل الفساد فیها. بل قد تؤدي هذه  حتى بغض النظر عن القوانین واألنظمة المحلیة المعمول بها في البالد

 بعض الحاالت، إلى فرض حظر كامل على جیمع األنشطة التجاریة لبیریللي في ذلك البلد. العقوبات، في
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 "برنامج "النزاهة    3

 األهداف ونطاق التطبيق 3.1

"، الذي یقوم على رفض أي عمل من أعمال الفساد، في برنامج "النزاهةیتجلى التزام بیریللي بمكافحة الفساد من خالل 

جمیع أشكاله المباشرة وغیر المباشرة، في كل من القطاعین العام والخاص، مع التعهد باالمتثال لجمیع القوانین، بما في 

 مكافحة الفساد.ذلك قوانین 

 واسطة بیریللي.وتهدف هذه الوثیقة إلى توفیر إطار قیاسي لسیاسات مكافحة الفساد المعتمدة ب

 إجراءات إعتماد البرنامج وتنفيذه    3.2

، فإنه ینطبق على جمیع موظفي S.p.Aلمكافحة الفساد من مجلس إدارة بیریللي آند سي  ""النزاهةبعد اعتماد برنامج 

أو نیابة عنها و/ أو وكذلك الحال بالنسبة لجمیع تلك األطراف التي تعمل باسم بیریللي و / -بیریللي في جمیع أنحاء العالم، 

أخرى مع بیریللي )یشار إلیهم فیما بعد بـ"المسلم إلیهم"(.  لمصحلتها، أو التي لدیها عالقات تجاریة أو عالقات تعاقدیة

 وبالتالي، یتعین على جمیع هذه األطراف قراءة هذا البرنامج على الموقع الشبكي لشركة بیریللي على اإلنترنت.

حددة للتدریب واإلعالم على مستوى المجموعة تستهدف الموظفین الحالیین، في حین یجب أن وسیتم التخطیط لبرامج م

 ".برنامج "النزاهةیوقع جمیع الموظفین الذین یتم تعیینهم حدیثًا على 

ل إلیهم اإلمتثال للقوانین واللوائح المعمول بها في البلدان التي یعملون بها، وإلجراءات الشركة رسویجب على الم

عینة في هذه الوثیقة، من خالل االلتزام والمشاركة الیومیین. فالسلوك موأنظمتها. كما یجب علیهم تقدیم وتجسید المبادئ ال

 المسؤول أخالقیًا فقط یمكن أن یدعم نجاح المجموعة بشكل فعال.

 دارة بیریللي.إإن أي تعدیالت على البرنامج تخضع لموافقة مجلس 

 لفاتاإلبالغ عن المخا    3.3

تشجع بیریللي االمتثال للمبادئ الواردة في هذه الوثیقة عن طریق تشجیع ثقافة انفتاحیة للشركة ال تسمح بأي شكل من 

 ".ببرنامج "النزاهةأشكال االنتقام ضد أولئك الذین یبلغون عن االنتهاكات الممكنة أو المشتبه فیها 

عن أي طلب مباشر أو غیر مباشر للحصول على مدفوعات، أو هدایا،  غوفي أي حال، یجب على المرسل إلیهم االبال

مستفیدین آخرین، وفقًا إلجراءات اإلبالغ رحالت، أو مساعدة شخصیة أو غیرها من المنافع بالنسبة للفرد أو أقاربه أو  أو

عة، والتي یمكن الحصول علیها عن المخالفات القائمة لدى بیریللي، وتحدیًدا وفقًا لسیاسة اإلبالغ عن المخالفات بالمجمو

 .pirelli.com@ethicsعن طریق الكتابة إلى: 
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 االنتهاكات    3.4

ینبغي على المرسل إلیهم، الذین لدیهم شك أو معرفة بانتهاكات وقعت أثناء تنفیذ البرنامج أو ألي قواعد أخرى لبیریللي، 

باستخدام القنوات واألدوات المتاحة، وفقًا لإلجراءات التي تم انتهاكات لقوانین ولوائح مكافحة الفساد، اإلبالغ عنها  أو

 إصدارها ونشرها على موقع الشركة )سیاسة االبالغ عن المخالفات(.

وال یجوز فصل أي شخص أو وقفه عن العمل أو التمییز ضده في العمل بأي شكل من األشكال نتیجة ألنه تقدم بأي تقریر 

 یللي.بحسن نیة بشأن انتهاك لوائح بیر

یقوم  ي شخصأوتضمن بیریللي عدم الكشف عن هویة المبلغین وتحتفظ لنفسها بحق اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد 

 بالغ عن مخالفات، فیما یتعلق بهذا البرنامج.باالنتقام أو یهدد به ضد أولئك الذین تقدموا بتقاریر لإل

بتطبیق العقوبات التي یفرضها نظام الشركة التأدیبي، وفقًا وإذا كان قد تم انتهاك هذا البرنامج، فسوف تقوم بیریللي 

 التفاقات المفاوضة الجماعیة واإلجراءات والقوانین واللوائح المعمول بها في البلدان التي تعمل فیها بیریللي.

 تخاذ إجراءات تأدیبیة معه لقیامه باآلتي:تقام من موظف أو التمییز ضده أو اال یجوز االن

 الشتباه فيلوجود خطر جسیم  ،بناًء على أسباب منطقیة ،في نشاط افترض معه الموظف رفض المشاركة 

 رشوة، تلقي

  تفید بوجود محاولة الحصول على رشوة أو الحصول أسباب منطقیةأبلغ أو قدم تقاریًرا بحسن نیة، بناًء على ،

 علیها بالفعل أو القیام بخطوات حالیة نحو تلقیها.

 والتوعيةالتثقيف     3.5

یلتزم المرسل إلیهم بواجب المعرفة واالمتثال لمحتویات هذه الوثیقة وقوانین مكافحة الفساد الساریة في البلدان التي 

یعملون فیها، بحیث یساعدهم ذلك على إتخاذ قرارات مسؤولة واالقتراب بشكل مناسب من أي مخاطر فساد قد تنشأ في 

 مجرى أداء واجباتهم الخاصة.

  



9 / 16 
 

 ببرنامج "النزاهةریللي تدعم وتشجیع برامج التثقیف والتوعیة الكافیة: وینبغي إخطار جمیع الموظفین إن بی "

 .على الشبكة الداخلیة للشركة هالالحقة( وإتاحت ه)وتعدیالت

  تهدف أنشطة النشر والتدریب لضمان اإللمام المحلي بالقوانین الدولیة ولوائح مكافحة الفساد، ومحتویات هذه

 الوثیقة، وجمیع المبادرات األخرى المتخذة لمعالجة قضایا مكافحة الفساد.

 أنشطة التدریب الموظفین الذین یتم تحدیدهم، وفًقا ألدوارهم في الشركة وفیما یتعلق بتعرضهم لخطر  فوتستهد

 الفساد.

 األدوار والمسؤوليات    3.6

ستراتیجیًا في االلتزام الكامل بهذه ا ، دوًراالنزاهةعن  المسؤولینالموظفین  مجموعة تدعمها، لبیریلليتلعب اإلدارة العلیا 

 قیم الواردة في هذه السیاسة.السیاسة، وضمان التزام جمیع موظفي بیریللي والمتعاونین معهم بها، واتساق سلوكهم مع ال

الدعم لتطبیق  تقدیمبومنع الفساد، على النزاهة عن الحفاظ المسؤولین عن النزاهة، المسؤولین مجموعة الموظفین  قومی

وتوفیر التدریب والنصیحة لموظفي  ورصد مخاطر الفساد باستمرار ،"النزاهة"المبادئ واألنظمة المعمول بها في برنامج 

 .بیریللي في كل ما یتعلق بمكافحة الفساد

" خالل زاهةمبادئ واألنظمة التي یفرضها برنامج "النبتدقیق ورصد االمتثال النشط لل ویقوم قسم التدقیق الداخلي لبیریللي

 عملیات الدقیق التي یتم إجراؤها بانتظام في جمیع شركات المجموعة.

 العقوبات    3.7

 ال تنخرط بیریللي في السلوكیات التي تنتهك هذه المبادئ وقوانین ولوائح مكافحة الفساد في البلدان التي تعمل فیها.

النظام  نص علیها، تقوم بیریللي بتطبیق العقوبات التي ینوعالمرسل إلیهم مسؤواًل عن انتهاك من هذا الفإذا تم إعتبار أحد 

 .التعاقد معه إلى إنهاء وقد یصل األمر، الساريالقانوني / التعاقدي 
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 المناطق الحساسة    4

المهنة، ومدونة قواعد السلوك واللوائح یجب على المرسل إلیهم االمتثال للقواعد التي سبق أن وردت في قواعد أخالق 

للمبادئ التالیة التي تسمح باإلدارة المنسقة للمناطق العرضة للمخاطر المحتملة. وتؤدي هذه التدابیر  الداخلیة، واالمتثال

 إلى تحدید نظام یهدف للتنظیم واإلدارة والمراقبة، والذي یمنع ممارسات الفساد الممكنة.

حقق بیریللي من الخبرة والمؤهالت الفنیة لشركائها في مجال األنشطة التجاریة المختلفة وبغض النظر عن ذلك، تت

ظون بعالقات عمل أو عالقات )للموظفین وكل من یعمل باسم الشركة و / أو نیابة عنها و / أو لمصحلتها، أو الذین یحتف

تحقیقات أو أحكام قضائیة متعلقة بممارسات  تعاقدیة أخرى معها(، وكذلك تطلب منهم اإلقرار بكونهم غیر خاضعین ألیة

 فاسدة.

المحاسبیة المالئمة، وتكون مدعومة بالوثائق  تعالوة على ذلك، یجب أن تكون جمیع األنشطة موثقة من خالل السجال

 التي تعكس إلى حد ما جمیع المعامالت وبمستوى معقول من التفصیل، ویمكن تأكیدها من قبل المراجعة الحسابیة الدقیقة.

 إن رصد الحظر المفروض على الممارسات الفاسدة أمر أساسي ومهم بشكل خاص في المناطق الحساسة التالیة:

 وسطاء والمتعاقدون الخارجيونال    4.1

 ق، والذین یجب أن یستوفوا متطلبات الصد3تعتمد بیریللي، لدعم األنشطة الخاصة بها، على وسطاء ومتعاقدین خارجیین

 والنزاهة المهنیة المعترف بها من قبل بیریللي. وتستند عالقاتها مع الوسطاء والمتعاقدین الخارجیین على المبادئ التالیة:

وكذلك طلب  ،متعلقة بطلب البضائع والخدماتالشركة ال قواعدللقانون وتحكمها تدار العالقات مع الوسطاء وفقًا  نبغي أن

 .الخدمات واستشارة المحترفین

  یتم اختیار الوسطاء والمتعاقدین الخارجیین على أساس عملیة الفرز األولیة، والمنفذة من قبل أشخاص لدیهم

 مفوضة، وباالمتثال للوائح بیریللي.حكم مستقل ودرایة وسلطة 

 والتحقق منها، كما تطلب منهم االقرار ءوتلتزم بیریللي بدراسة الخبرات السابقة والخبرة التقنیة لهؤالء الوسطا ،

 بكونهم لم یكونوا خاضعین ألیة تحقیقات أو أحكام قضائیة متعلقة بممارسات فاسدة.

 اط المشمول في التعاقد أو وفقًا للقیمة أو أهمیة/حساسیة البضاعة قد یقوم بعض األطراف الخارجیة، وفقًا للنش

 الموردة، ببعض إجراءات الحیطة بهدف اختبار النواحي األخالقیة،

  

                                                           
ى األشخاص الذین هم على اتصال مع / یعملون بین اثنین أو أكثر من األطراف التجاریة المقابلة. یشیر مصطلح "الوسطاء والمتعاقدون الخارجیون" إل 3

دون الخارجیون وألغراض هذه الوثیقة، فهم یعتبرون الوكالء، والممثلون، والخبراء االستشاریون أو الشركات االستشاریة والموزعون والبائعون، والمتعاق

 ات التابعة والممنوحون حق االمتیاز.والمتعاقدون من الباطن والشرك
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  یتم التعاقد كتابة، وفقًا لمعاییر بیریللي القائمة، ویحتوي التعاقد على بنود معینة تم تصمیمها، ومن بینها فرض

 بالتزامات مكافحة الفساد التي أقرتها شركة بیریللي. االمتثال على الطرف المقابل

 م، یطلب من الوسطاء والمتعاقدین الخارجیین االنخراط في سلوك العمل، بما یتفق مع مبادئ هوخالل تعاون

 األخالق المهنیة لبیریللي. إن إنتهاك هذه المبادئ قد یؤدي إلى اإلنهاء الفوري للعقد.

 مدفوعة للطرف المقابل على الوثائق المحاسبیة المالئمة، والتي تسمح بالتحقق من یجب أن تستند قیمة التعاقد ال

 اتساق الخدمة مع بنود العقد.

  یتم إیداع نتائج عملیة االختیار، والوثائق المحاسبیة والوثائق ذات الصلة باالتفاقات التعاقدیة المبرمة مع الطرف

 ي.المقابل وتسجیلها وتخزینها وفقًا للوائح بیریلل

المرحلة التي تلي بنود أحكام  وهي في إطار العالقة مع الوسطاء والموردین، تكون إدارة المدفوعات في غایة األهمیة،

 :، والسیماالمجموعة

 بما فیها المعاییر المتعلقة بمكافحة غسیل األموال،والدولیةلمعاییر المحلیة االمتثال الكامل ل ، 

  القیام بها، ألسباب اقتصادیة مثبتة، مع دول خارج المحیط اإلقلیمي/غیر الرصد الكامل ألي عملیات دفع یجب

 ،4متعاونة

 السماح بالدفع الیدوي أو الدفع المتزاید بالعمالت النادرة 

  تحدیث المعلومات البنكیة الخاصة بالموردین بعد تأكید هویة الطرف المقدم للطلب )ویسمى ذلك بعملیة

 .احتیالعملیات /ال داعي لها سالمة الطلب وتجنب التعرض لمدفوعات"( بغرض التأكد من االستعالم"

  

                                                           
الدولیة  والمحددة من قبل المؤسسات والهیئاتالتي تعمل بها إلى القوائم السوداء المعمول بها في المناطق الجغرافیة  شركةیجب أن تشیر كل  4 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-القائمة في الرابط  تسريأو الحكومات المحلیة )لالتحاد األوروبي،  المؤهلة
 list_en-eu-commonإلیطالیا، تسري القائمة في الرابط: 

377-aggiornato-elenco-list-black-https://www.guidafisco.it/paesi.) 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_enK
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_enK
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_enK
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 اإلدارة العامة عالعالقات م    4.2

فیما یتعلق بالعالقات مع اإلدارة العامة )الموظفین العمومیین(، یجب على المرسل إلیهم االمتناع عن كل أفعال أو حاالت 

 الموظفین. إغفال قد تمثل حتى مجرد محاولة منهم إلفساد هؤالء

 یجب على المرسل إلیهم االحتفاظ بسجالت موثقة عن العالقات االقتصادیة مع المسؤولین العمومیین )مثل ،

 ، والتعویض عن الخدمات التي تؤدیها اإلدارة العامة، الخ(.هدایا، والنفقات الترفیه

  أو عن طریق وسیط للحصول یجب اإلبالع فوًرا عن أي طلب یقدم من قبل أحد الموظفین العمومیین، مباشرة

على مدفوعات أو هدایا أو رحالت أو مساعدة الشخصیة أو غیرها من المنافع لصالحه أو ألحد أفراد األسرة أو 

األقارب أو الشركاء المحلیین، أو أن تعطي لمستفید آخر، من أجل تأدیة/ عدم تأدیة أعمال نیابة عن بیریللي، 

 متثال في المجموعة.وذلك إلى القسم الوظیفي المختص باال

 اإلدارة العامة  موظفي)بما في ذلك مصروفات الضیافة( یتم منحها ألغراض مؤسسیة ل ونفقات ترفیه هدایا أي

المشاركة في المناسبات التي ترعاها بیریللي و / أو التي تنطوي على تكالیف محملة على بیریللي، على  )مثل،

 منخفضةیجب أن تكون، كقاعدة، ( وغیر ذلكقدیم تقویم بیریللي، ، ت1سبیل المثال: المشاركة في الفورموال 

فقط ونفقات الترفیه.  هدایامتسقة مع بنود لوائح الشركة المتعلقة بالأن تكون بموافقة اإلدارة العلیا وتتم قیمة وال

عن الحد كن التنازل كون من الممفي حاالت خاصة متوافق علیها )كالفعالیات العامة والزیارات المؤسسیة( ی

  األعلى باإلدارة العامة. للمسؤولیناألدنى للقیمة بالنسبة 

و/أو  هدایاللموظفین العمومیین، فإن الشركة التي تمنح ال ونفقات الترفیه لهدایا، بالنسبة لفي جمیع األحوالو

  نفقات الترفیه یجب علیها إبالغ أصحاب السلطة بأسباب النفقات.

 الترفيهاإلكراميات ونفقات     4.3

فقط من أجل األغراض المؤسسیة والتجاریة والتسویقیة، وفقًا للوائح  5تمنح بیریللي اإلكرامیات وتتحمل نفقات الترفیه

إذا  -المجموعة ودائًما وفقًا للقوانین والممارسات التجاریة ولقواعد أخالق المهنة لشركات / كیانات تربطها بها عالقات 

 كانت تلك القواعد معروفة.

  

                                                           
والضیافة  Pzeroقصد باإلكرامیات ونفقات الترفیه: أي بند أو خدمة أو منفعة مقدمة للغیر مجانًا )بما في ذلك اإلطارات ومنتجات ی    5

 من حیث الكفاءة والتنظیم. تناأنشطوعن  اوالرحالت( من أجل نقل صورة إیجابیة عن
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 لوائح المجموعة الحالیة والتي تحدد قواعد التصرف في  بنود بالتوافق معونفقات الترفیه  هدایایجب أن تدار ال

على وجه التحدید فیما یتعلق بالمعاییر حالة الحصول على هدایا ولیس فقط مع الهدایا المقدمة بهذا الشأن ولكن 

 :المرجعیة التالیة

  األعمال التجاریة المعتادة / المألوفة في المناطق التي تعمل بها عندما تعطي أ( إن بیریللي ال تتجاوز ممارسات

 هذه "اإلكرامیات".

  ب( ال تسمح بیریللي بأي شكل من الهدایا التي ربما تهدف لتشجیع أداء أو إغفال أي من األنشطة المحددة التي

 تقوم بتوریط بیریللي.

  المحددة في  قواعدقیمة معتدلة إلى الموظفین العمومیین وفقًا للیمكن إعطاء هدایا أو مواد أخرى مفیدة ذات

 العالقات مع اإلدارة العامة"."مستویات المجموعة وكما هو موضح بالتفصیل في قسم 

  یجب اإلخطار عن أي تنازالت مسبقًا من قبل المدیر اإلقلیمي إلى مكتب الشركة المسؤول عن الشؤون

)المقدمة والتي تم الحصول   األحوال بالتنازل عن اإلكرامیات ونفقات الترفیهالمؤسسیة. وال یسمح بأي حال من 

التي ال تتصل بالعالقات المؤسسیة، والتجاریة، والتسویقیة وعالقات المجاملة العادیة و / أو التشغیل  علیها(

منافع غیر مستحقة أو  انطباًعا بأنها تهدف إلى الحصول على العادي للنشاط التجاري، والتي، خالفًا لذلك، تترك

 منحها.

 اإلكرامیات والغرض منها في حاالت سماح معینة وبقیمة مقدرة لإلكرامیة وتشترط رفع لوائح بیریللي  قبلت

 تقریر إلى المختصین بالمراقبة في حاالت اإلكر امیات التي تتجاوز القیمة الطبیعیة.

  خارج الحاالت المسموح بها إبالغ المشرف على أولئك الموظفین الذي یحصلون على منافع أو إكرامیات

 المباشر وكتب االمتثال، والذي سوف یقیم إنصافهم على أساس إجراءات الشركة.

  ینبغي إیداع وثائق المحاسبة والتفویضات المتعلقة بمصروفات اإلكرامیات والترفیه، وتسجیلها وتخزینها وفقًا

 للوائح بیریللي.

 الترويجيةأنشطة الرعاية واألنشطة     4.4

من أجل تعزیز إقرار اسم العالمة التجاریة لبیریللي  6تشارك بیریللي في أنشطة الرعایة واألنشطة الترویجیة

 المرسل إلیهم ضمان أن الهدف المنشود من وراء تلك األنشطة هو ما تم ذكره فقط. ومقامها. وعلى

  

                                                           
أو أنشطة یتم تنظیمها لخلق فرص لتعزیز األعمال التجاریة والعالمة  یتم تعریف أنشطة الرعایة واألنشطة الترویجیة، على أنها أي حدث 6

 لبیریللي. التجاریة
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واالمتثال على وجه التحدید بنود لوائح بیریللي المتعلقة بالموقف یجب أن تدار أنشطة الرعایة واألنشطة الترویجیة وفقًا ل

 للمعاییر المرجعیة التالیة:

  تقوم بیریللي بتحدید الطرف المقابل الذي یمكن إعداد أنشطة الرعایة واألنشطة الترویجیة معه، والذي یستوفي

التعاقد على الشروط التي تفرض امتثال متطلبات الصدق والنزاهة المهنیة. ویتم التعاقد معه كتابة، ویحتوي 

 الطرف المقابل اللتزامات مكافحة الفساد التي أخذت بیریللي على عاتقها االلتزام بها.

 .تتوقف مبادرات الرعایة على شروط محددة، تتمایز وفقا لقیمة المبادرة وتقییم الهدف منها وأثرها المتوقع 

  الوثائق المحاسبیة والوثائق المتعلقة باالتفاقات المبرمة مع تفیدین وأنشطة التحلیل واختیارات المسینبغي إیداع

 الطرف المقابل، وتسجیلها وتخزینها وفقًا للوائح بیریللي.

 للمجتمع الخارجي المقدمةالمساهمات     4.5

لصالح األشخاص الطبیعیین واالعتباریین،  المقدمة للمجتمع الخارجي 7تدعم بیریللي العدید من األنشطة الخیریة

 والمؤسسات والجمعیات الخاصة العامة، في ضوء دعم المشاریع أو السعي لتحقیق األهداف المؤسسیة للمستفیدین.

وتحدیًدا بالنظر إلى  الساریة وائح بیریلليویجب أن تدار التبرعات والمساهمات والمدفوعات للمجتمع الخارجي وفقًا لل

 المرجعیة التالیة: المعاییر

  یتم تحدید المستفیدین من المساهمات والتبرعات من قبل األطراف الذین لدیهم الحكم المستقل والخبرات والسلطة

للمجتمع الخارجي المساهمات المقدمة تخضع و المفوضة، على النحو المنصوص علیه في إجراء بیریللي.

 عملیة سماح محددة تختلف حسب قیمة المبادرة،ل

  یتم إیداع التحلیالت واختیارات المستفیدین والوثائق المحاسبیة، والوثائق ذات الصلة باالتفاقات المبرمة مع

 الطرف المقابل وتسجیها وتخزینها وفقًا للوائح بیریللي.

  

                                                           
 
( لألشخاص الطبیعیین أو االعتباریین ات/خدماتأو في شكل حیاز العینیة وأالنقدیة  سواءً ) وسیلة للمساهمة"المساهمة" أي بمصطلح المقصود  7

ي مجال التعلیمالوتعمل في  صاحبة الخبرة المثبتة والسمعة المحترمة والمعترف بها على المستوى المحلي والدولي، والمؤسسات والجمعیات
 ، والتضامن االجتماعي، وتعزیز حقوق اإلنسان والبیئة وقطاعات التثقیف البیئي.، وسالمة الطرقالثقافة، والریاضةفي ، وواألكادیمي
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 الموارد البشرية    4.6

جملة أمور، مع مبادئ عدم التمییز والحیاد ، في 8تتوافق عملیة التوظیف واالختیار من قبل إدارة الموارد البشریة لبیریللي

المطلق واالستقالل المهني والحكم المستقل، والتي تهدف إلى ضمان كون نتائج القرار النهائي تؤدي الختیار األفراد 

األكثر تأهیاًل لشغل هذا المنصب محل االختیار، ویتضمن عرًضا له قدرة تنافسیة بالسوق المرجعیة، مع ضمان المساواة 

 ي الحصول على فرص العمل.ف

 -بتعیین الموظفین والتعاقد معهم  ةوالخاص الساریةبیریللي  اتتدار عملیة التوظیف تحدیًدا مع االمتثال إلجراء  نویجب أ

 من قبل أفراد یستوفون المؤهالت المهنیة واالستقاللیة ألداء هذه المهمة.

 المرشحین اإلقرار بما یلي:وفقًا للقوانین واللوائح المعمول بها، یتعین على 

 أي عالقات قد تربطهم بالموظفین العمومیین؛ 

في اإلدارة العامة خالل آخر سنتین )في هذه الحالة یتطلب األمر سرعة إبالغ مجموعة الموظفین ألي دور  مشغله

 عن النزاهة للقیام بالتحقیقات الالزمة(. المسؤولین 

 مدفوعات التيسير    4.7

السلوك المثالي للمؤسسات التجاریة في جمیع أنحاء العالم. وبالتالي، فإنها ال تسمح بدفع مدفوعات  إن بیریللي تعزز

سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر، أي المدفوعات والمنافع من جمیع األنواع والتي  9التیسیر، أو عرضها، أو قبولها

 .ریلليبی تهدف إلى تسریع أداء الخدمات اإللزامیة من قبل أطراف خارج

جموعة الموظفین وإذا تم طلب دفعة ما للتیسیر، أو تم الوعد بمنحها أو تم عرضها، یجب إخطار المشرف المباشر وم

 .عن النزاهة المسؤولین

 

 تدفقات المعلومات    5

یحتوي اإلطار لكي یكون برنامج االمتثال لمكافحة الفساد مفیًدا على نحو فعال للمجموعة في منع الفساد ومكافحته، یجب أن 

المرجعي على تدفقات لمعلومات محددة لمعرفة وتحدید الحاالت األكثر أهمیة، وفي الوقت المناسب، في مختلف البلدان التي تعمل 

 وجه الخصوص: بیریللي، وعلى

 ،من  التغیرات النظامیة/القانونیة: التعدیالت والتغییرات األخیرة في قوانین مكافحة الفساد واللوائح في البالد

 خالل تسلیط الضوء على التغییرات الرئیسیة وإلحاق الوثائق المفیدة ألغراض التحلیل الوافي؛

                                                           
 .المدیرین(والمتدربین و العمالة المؤقتةبما في ذلك ) مجموعة من األنشطة والمراحل التي تؤدي إلى توظیف موظفین جددیتم تعریف هذه العملیة بأنها  8
 
عن  ام بها بالفعل نیابةیتم تعریف مدفوعات التسهیالت بأنها ما یتم دفعه للموظفین العمومیین لتسهیل أو تسریع "األنشطة الروتینیة الحكومیة" التي یتعین القی 9

من الوثائق الرسمیة، وإعداد وثائق حكومیة، كالتأشیرات أو أوامر أخرى للعمل، وتوفیر  وغیرها الشركة مثل، على سبیل المثال: إصدار التصاریح والتراخیص

لخطرة، التخطیط لعملیات التفتیش المتعلقة خدمات االتصاالت السلكیة والالسلكیة والطاقة والمیاه والتحمیل / التفریغ للبضائع، أو حمایة السلع القابلة للكسر / ا

 بأداء بإتفاق عبور البضائع في البالد.
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  التثقیف والتوعیة: توافق خطط التدریب واالتصاالت، على النحو المتوخي/ المتصور، مع الوحدات التنظیمیة

مكافحة الفساد، ومحتویات هذه المخولة لنشر وتوفیر معلومات مفصلة حول القوانین واللوائح المعمول بها ل

 الوثیقة، وغیرها من التدابیر المتخذة لتنفیذ تدابیر دفاعیة ضد الفساد؛

  اإلبالغ عن المخالفات: التقاریر أو غیرها من التجارب المفیدة المتصلة بأنشطة مكافحة الفساد في المناطق

 الحساسة أو في مناطق أخرى؛

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

 

 

 

 

 


