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 تمهيد
 
 

ي  وقامت بتحديثه    2014منذ عام  الفساد  مجموعة بوي    غ برنامج امتثال لمكافحة    صاغت
  9  لمراعاة قانون  2017عام  فز

 . "2سابان قانون " المسىم 2016كانون األول/ديسمتر 

 

 ل
ا

ي استكماًل
نامج  ، أردنا  لميثاق األخالف  ي  و أن يتطور  لهذا التر

ز   االعتبار أحدث اللوائح يأخذ فز أكتر واقعية    كي يصبح   والقواني 
 وعملية. 

 

ي فرنسا وحول العالم و تقدمات بالفعل  الفساد  مكافحة  ، أحرزت  2017  منذ عام
ي    أكتر رصامة  ةمتطلبات السلطباتت  فز

فز
يعات  تأثت     تحت، ال سيما  هذا المضمار   من نوعه  انتهاك  المحتملة ألي  لعواقباف  إلقليمية. ا  نا خارج حدودبعض التشر

ة للغايةباتت   حد من قدرة  نافذة و   بالسجن  أحكامو   باهظةغرامات  من  ،  رؤسائها أو معاونيها أو  للمجموعة    سواء  خطت 
 إلخ. و   ،وكذلك التمويل الخاصةمنها و لعامة ا المرافقالمجموعة عىل الوصول إىل 

 

وري ي  إذن من الضز
مها بدقة. يتبناها و  وأن الفساد مكافحة أن يفهم الجميع القواعد المطبقة فز  يحت 

 

ورة أساسية  و .  الفساد عن أي عمل من أعمال   بطبيعة الحال   تمتنع مجموعتنا  يجب أن يكون رفض أي ممارسة فاسدة رصز
 . ومعاونومدير  رئيس لكل 

 

وري أن  مسئولبشكل خاص إىل ال  والمدراء   الرؤساءنلفت انتباه   ي هذا المجال. من الضز
ية الخاصة الملقاة عىل عاتقهم فز

هوأن    ا السلوك هذ  ميثاقيقرأوا بعناية محتوى   ز    يهتموا بنشر   له   وأن يضمنوا التنفيذ الفعالمعاونيهم  عىل نطاق واسع بي 
ي ينص عليها والرقابة والتدارك واالمتثال لقواعد الحظر  ي  الت 

 والعالم عىل حد سواء.  فرنسا ، فز

 

ي تحظر    ال تساومبوي    غ    أن مجموعة  المعاونونيدرك  يجب أن  و  ي االمتثال للقواعد الت 
ي  ي  ،. لهذا السببالفساد فز

تدريب  نبغز
ز  جميع   ء، يجب أن يعرفوا أنه يمكنهمو .  الفساد عىل مكافحة  المعاوني  ي

 أعمال، عندما يجدون أنفسهم أمام  قبل كل سر
ين  عىل رؤسائهم، االعتماد  فساد  ي  سئوىلي موعىل    المباشر

ي  فروع   األخالقيات فز
 يجدر   ال معاون  فالالمجموعة.  تخصصهم وفز

ك ي مثل هذه الحالة.  أن يت 
 بمفرده فز

 

 اوليڤييه روسا        مارتان بوي    غ 

 مدير عام المجموعة      رئيس مجلس اإلدارة 

 

 

 

  



 

 ميثاق سلوك مكافحة الفساد  • بويغ • 2

 

 تعريف المصطلحات 
 
 

.  استغالل النفوذ:   يمكن كالرشوة أن يكون معروًضا أو متلق 
المعروض:  • النفوذ  آخر    استغالل  ض عىل شخص  المفت  أو  ي 

الحقيق  نفوذه  باستخدام  ما  مطالبة شخص  هو 
ة أو قرار.  ز  وبمقابل بغرض الحصول منه عىل مت 

•   : . استغالل النفوذ المتلقى  هو قبول ممارسة التأثت  شخصًيا أو التماس مقابل ما بغرض التأثت 
 

 .الممثلون المنتدبون للكيانات المشكلة للمجموعة الرؤساء: 

 

كة بوي    غ  فروع التخصص:  ي هذه الوثيقة إىل شر
وكل من فروع تخصص المجموعة، أي بتاري    خ هذا    Bouygues SA  تشت  فز

 )قسم   Colas وكوالس  Bouygues Immobilier وبوي    غ للعقارات Bouygues Constructionالميثاق: بوي    غ للبناء 
 )قسم االتصاالت(  Bouygues Telecom)قسم اإلعالم( وبوي    غ لالتصاالت  TF1أنشطة البناء( وقناة 

 .()قسم الطاقات والخدمات Equansوإيكوانس  

 
 أن يتخذ شكل رشوة معروضة أو رشوة متلقاة. للفساد يمكن   الفساد: 
ي فرنسا أو المهجر، لشخص طبيغي أو    الرشوة المعروضة:  •

ة عىل اإلطالق، فز ز هي منح أو الموافقة عىل منح أي مت 
  بغرض مرتبط بمنصبه    ما   ، بحيث يؤدي هذا األخت  أو يمتنع عن أداء عملمن القطاع العام أو الخاص  اعتباري،

. تكون الجريمة موصوفة حت  لو لم ت ي
ة  متعزيز مصالح الطرف الراسر ز وري  و .  لها المخطط  نح المت  ليس من الضز

 نية احتيالية لمالحقة الجريمة ومعاقبتها. وجود  إثبات 

وط المذكورة أعاله.  الرشوة المتلقاة:  • ي الشر
ة تستوفز ز  هي قبول أو التماس أي مت 

 

ة ل "سيطرة"    الكيانات:  ة أو غت  مباشر ، الخاضعة مباشر ي ي يحكمها القانون الفرنسي واألجنتر كات والمؤسسات الت  جميع الشر
 المجموعة. فروع تخصص 

 
بوي    غ    المجموعة:  كة  إىل شر ،    Bouygues SAتشت   ي الفرنسي واألجنتر القانون  يحكمها  ي  الت  والكيانات  كات  الشر وجميع 

ة ل   ة أو غت  مباشر كة بوي    غ أو  الخاضعة مباشر ي تسيطر عليها شر كات المحاصة الت  كة بوي    غ )بما فيها الشر فروع  "سيطرة" شر
ز    أو الكيانات(. التخصص   من قانون    L233-16و  L233-3يتفق مفهوم "السيطرة" مع المعتز المقصود بأحكام المادتي 

 سواء. التجارة الفرنسي ويشمل بالتاىلي "السيطرة القانونية" و"السيطرة الفعلية" عىل حد 
 

 .يحدد كل فرع تخصص مفهوم "المدير" المنطبق عىل نطاقه وفق طبيعة عملياته وأنشطته المدراء: 
 

كة بوي    غ   مسئول األخالقيات ومسئول االمتثال:  ي كل فرع تخصص ولدى شر
ز باسم المجموعة فز   مسئول األخالقيات معي 

الفساد  ي وميثاق سلوك مكافحة 
الميثاق األخالف  المكلف بنشر وتنفيذ  ي 

القانونز المدير  المبدأ  المساهمة، وهو من حيث 
 وبرامج االمتثال وسياسات المجموعة. يمكنه االعتماد عىل مسئول امتثال مكلف بالتنفيذ العمىلي لتلك الموضوعات. 

 
 وظائف عامة بما فيهم: يضطلعون باألشخاص المنتخبون أو الذين  : ون الرسميونمسئولال

ز كوكالء أو  األشخاص الموظفون أو المستخدمون   • من قبل إدارة وطنية أو إقليمية أو محلية، أو من قبل   منتدبي 
 لتلك اإلدارة، أو من قبل سلطة إدارية مستقلة، ةتابع مؤسسة

 ة عامة،واألشخاص الموظفون أو المستخدمون من قبل مؤسس  •

 والمرشحون لمنصب عام بمجرد إعالنهم عن ترشحهم،  •

 وقادة األحزاب السياسية، •

ي المنظمات العامة الدولية.  •
 وموظقز
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ام المجموعة بمكافحة الفساد .1 ز  التى
 
 

ز أو  ،  مواستغالل النفوذ بجميع أشكاله  الرشوةتدين مجموعة بوي    غ   ي القطاع العام أو الخاص، أكانوا معروضي 
ز سواء فز   متلقي 

ز  ي فرنسا أو ومرتكبي 
 المهجر.  فز

 

ي  يرد  كما  و 
ي فز

واستغالل النفوذ والجرائم ذات الصلة عىل أنها مخالفة للقيم    الرشوة، تعتتر المجموعة أعمال  ميثاقها األخالف 
، فإن المجموعة تطبق سياسة   م بها. بالتاىلي ز ي تلت  كة والمبادئ األخالقية الت  ا"  المشت 

ً
ي    إزاء"عدم التسامح إطالق

أي خرق فز
 خضع إلجراءات تأديبية. تجعله ي هذا المجال، و 

 

ره يتر له ما  الفساد  ام ضد  ز االلت  الدولية  انتهاك، خاصة وأن أي  هذا  الوطنية و/أو  ز  عىل  ولو جرى  حت     ،للوائح والقواني 
.  رؤسائها ومعاونيها كون له عواقب وخيمة للغاية عىل المجموعة و ت  ، يمكن أنزهيد   مبلغاقتض عىل  الصعيد المحىلي أو  

مثل هذا االنتهاك  من المرجح أن تؤدي  نافذة بالسجن عىل الرؤساء،  وإصدار أحكام  المحتملة  غرامات  الضافة إىل دفع  باإل ف
 إىل: 

 
 ،العامة والخاصة المرافقالحد من قدرة المجموعة عىل الوصول إىل  •

   أصولها الحد من قدرة المجموعة عىل ممارسة أعمالها )مصادرة  و  •
ا

 ، (تهاأنشط  بعض  أو تقييد ، وقف  مثل

ز والمستثمرينو  • ي وسوق التأمي 
وط وصول المجموعة إىل االئتمان المضفز  ، تشديد شر

،  سلًبا عىل أثت  تالفوضز داخلية و بتسبب وال • ز  و المعاوني 

ار بص •  ورة المجموعة بشكل دائم. اإلرصز
 

قانون   ي 
المنصوص عليها فز امات  ز االلت  الفساد وتحديث    2016ل/ديسمتر  كانون األو   9لمراعاة  الشفافية ومكافحة  حول 

ي 
، قامت المجموعة بمراجعة برنامج االمتثال لمكافحة  1"(2اسم "قانون سابان  يىلي بما    الحياة االقتصادية )المشار إليه فز

 . هذا  سلوك مكافحة الفساد واستبدلته بميثاق  2017الفساد لعام 

 

ي فرنسا وال ب  والعقا  رصد والكشف وال والتدارك    اإلعالمتدابت     الجديد   ا الميثاقحدد هذي
ي مجال مكافحة الفساد فز

  ،مهجر فز
 .2تنفيذها داخل المجموعة   الواجب

 

ي ما يخصه  أكتر تقييًدا  أو يتبتز قواعد    هذه المبادئ   أن يكمليجوز لكل فرع تخصص  
ي هذا  فز

الميثاق،  من تلك الواردة فز
  لتصديق أو القواعد األكتر رصامة    اإلضافاتهذه  وتخضع    به أو خصوصيات أنشطته.   ةالخاصالمخاطر    خارطةبحسب  
 أخالقيات المجموعة.  مسئول

  

 
 من قانون سابان 2، 17وتحديًدا المادة  1

ا
 . 2، أوًل

كاء وإذا تعذر فرض االمتثال لهذا الميثاق، يطلب من  2 كة كيان تابع للمجموعة وأحد الشر كة محاصة يتحكم فيها بصفة مشت  ي حال وجود شر
فز

يك أن يتعهد تعاقدًيا  ي الميثاقالشر
ام معايت  تكون بحد أدنز مكافئة للمعايت  الواردة فز  . باحت 
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 ميثاق السلوكجمهور  .2
 
 

ي المجموعة ومدراءها
وع   1ينطبق ميثاق السلوك هذا عىل جميع معاونز ي سياق أنشطتهم وبغض النظر عن الكيان أو المشر

فز
 . ي  أو البلد المعتز

 

ام  تلق  ضمن نطاقه    موجود   أن كل كيانمن    فرع تخصصل  تأكد كي ام به    ميثاق السلوك ويعمل عىل احت  ز ي فرنسا  االلت 
فز

 والمهجر. 

 

 أشكاله.  عىل اختالفأيًضا عن مكافحة الفساد  مسئوللمجموعة لمعاون كل 

 

ا، تتوقع المجموعة من أصحاب المصلحة   ً ز  الذين تتعامل معهم  أخت  ز من الباطن والمقاولي  )العمالء والموردين والمقاولي 
ز والوسطاء( االمش  ي حددها ممكافئة  معايت  أن يطبقوا ركي   . ا السلوك هذ يثاقلتلك الت 

 

 

  

 
كاء وإذا تعذر فرض االمتثال لهذا الميثاق، يطلب من  1 كة كيان تابع للمجموعة وأحد الشر كة محاصة يتحكم فيها بصفة مشت  ي حال وجود شر

فز
ام معايت  تكون بحد أدنز مكافئة للمعا  يك أن يتعهد تعاقدًيا باحت  ي الميثاق. الشر

 يت  الواردة فز
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 كلنا معنيون .3
 
 

امات رؤساء المجموعة ومدراءها  .1 ز  التى
 

ام  يعد  ز ورًيا لنشر ومدراءها المجموعة  رؤساء الت  ز ن قبل جميع ال بنيه مالسلوك وت ميثاقأمًرا رصز  . معاوني 

 

ز عنمسئولجعلهم    2ن  اأن قانون سابال سيما و   ،الرؤساء أهم قدًرا يعتتر دور  و  الفساد   صياغة  ي    وتنفيذ نظام لمكافحة 
 .1تحت طائلة العقوبات الشخصية  وذلك  عىل وجه الخصوص برنامج امتثال، يتضمن

 

 سلوًكا مثالًيا من خالل: أن يحتذوا من جميع رؤسائها ومدراءها  المجموعة تنتظر  ،لهذا السبب
 

 ،لجرائم ذات الصلةارتكاب  االمتناع عن أي ممارسة للفساد أو  •

 و  ،الموضحة أدناه اإلعالم والتدارك  تحديد تدابت   •

ي كشف ومعاقبة أي  •
 السلوك.  ميثاقخالف معاون يالمشاركة فز

 

ام  هتم رؤساء المجموعة وأبرز مدراءها  ي ز ز مع    مسعاهم  يجددون و .  خطًيا بإضفاء الطابع الرسىمي عىل هذا االلت  كل عامي 
ات  ي قد تطرأ عىل مراعاة التغيت  ،  اللوائح الت  ز . الجهالصادرة عن توصيات الو والقواني   ات الرقابية وأعىل المعايت 

 

 
وطأبرز   نظام مكافحة الفساد شر

 
ط أساسي الصفة المثالية للهيئة اإلدارية   ي    لدى  ا السلوك هذ  يثاق: أنتم سفراء مشر

 المجموعة وأصحاب المصلحة. معاونز

 
ا  طبيق سياسة "عدم التسامحعليكم تلتحقيق هذه الغاية،  

ً
أو الكيان الذي    فرع التخصص" تجاه الفساد داخل  إطالق

فون عليهت  أخالقية. تساؤالت عن أي  فيه أن يعتر معاون كل ضمن ليتهيئة مناخ من الثقة كما يتوجب عليكم   . شر
 

 

ز  .2 امات المعاوني  ز  التى
 

وتحت طائلة تعريض نفسه للعقوبات من هذا المنطلق  عن مكافحة الفساد بجميع أشكاله.    مسئولكل معاون للمجموعة  
 ، يحظر عليه: الجنائية منها ال سيما 

 
ي  •

 و ، سيطعتر و أو  ةمباشر ، رسىمي  مسئولأو  جهة خاصةارتشائه أو رشوة  أي ممارسة تتمثل فز

وتبييض    3عىل المصالحبغت  وجه  االستيالء  و   2إخفاء المحسوبيةو ارتكاب جرائم شبيهة بالفساد )استغالل النفوذ   •
 إلخ(. و  4ل الما

 
 . 2من قانون سابان  5و  4، 17انظر المادة  1
ز وبغرامة قدرها  ":  من قانون العقوبات  14- 432بموجب المادة   2 ز    00030.يحكم بالحبس لمدة سنتي  أو شخص    لسلطة العامةليورو عىل أمي 

ي رسىمي أو   بتنفيذ مهام ممثل الدولة أو مست  شؤونها أو وكيلها، والمجمعات المحلية،  مكلف بمهمة المرافق العامة أو شخص يضطلع بمنصب انتخانر
كات المختلطة المحلية أو أي شخص   كات المختلطة ذات المصلحة الوطنية المكلفة بمهمة المرافق العامة والشر والمؤسسات العمومية، والشر

ه أو محاولته توفت    ر للغت  عن طريق عقد مخالف لألحكام القانونية والتنظيمية  يعمل لحساب إحدى األطراف المذكورة، مقابل توفت  امتياز غت  متر
ي ما بينهم"

ي إنابات الخدمات العامة وضمان المساواة فز
ي المرافق العامة وفز

ز فز ي هدفها ضمان حرية مشاركة المرشحي   . السارية والت 
ز قيام "يعاقب عىل : من قانون العقوبات 12-432بموجب المادة  3 مكلف بمهمة المرافق العامة أو شخص يضطلع  أو شخص  للسلطة العامةأمي 

ي رسىمي   ي ببمنصب انتخانر
ي مؤسسة أو صفقة  بشكل مباشر أو غت  مباشر بمصلحة  االحتفاظ    أو   أخذ أو تلق 

مهمته داخلها زمن الوقائع  كانت  ما فز
ها أو تصفيتها أو تسديدها بصفة كاملة أو جزئًيا  مع يورو    000. 500غرامة قدرها  بلمدة خمس سنوات و  بالحبس  ،  االهتمام بحراستها أو تسيت 

 . "إمكانية رفع المبلغ لغاية ضعف الحصيلة الناشئة عن الجرم
ير الزائف لمنشأ السلع أو المداخيل "من قانون العقوبات:    1-324بموجب المادة   4 تبييض المال هو القيام بأي وسيلة من الوسائل بتسهيل التتر

ة.   ة أو غت  مباشر ي جلبت له منفعة مباشر ي عملية استثمار  العائدة إىل مرتكب الجناية أو الجنحة، والت 
ويعتتر تبييًضا للمال أيًضا تقديم المساعدة فز

ة أو تحويل سلعة مباشر إخفاء  لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها   أو  بالحبس  التبييض  يعاقب عىل  أو جنحة.  ناتجة عن جناية  ة  أو غت  مباشر
 . "يورو  375.000
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ي هذا الشأن
دواعي الحيطة والحذر يومًيا    ا يراعو وأن  ا  السلوك هذ  ميثاقيتبنوا  أن  من جميع معاونيها  المجموعة    تنتظر ،  فز
ي   التبض و 

 م. ست  أنشطتهفز

 

ي تعنيها  لتحديات  ل أصحاب المصلحة  إدراك  من أجل ضمان  و  والمقاولون من الباطن العمالء والموردون  مكافحة الفساد )الت 
المش  والوسطاءار والمقاولون  يكون  عىل    عمل(،  ام  المعاونون  هؤالء    عالقتهم احت  االمتثاللمع  داخل    معايت   السارية 

 لمجموعة. ا
 

 
ي الصدارة 

 فز

 
األول   وكالء  مأنت لك  المتثال ل  الخط  تتيح  أن  . يجب  ي  م  اليومي الت  ي متناولكمالمجموعة  تضعها  األدوات 

اإلجابة عن    فز
 الفساد ومكافحته.  بكشفالمتعلقة  مأسئلتك

 
ي االتصال ب  أي شكوك أو أسئلة،ساورتكم  إذا  و مع ذلك  

ددوا فز   مسئول بالقانونية أو    اإلدارة أو بكم المباشر  مسئولال تت 
 مجموعة. ال و فرع التخصص أ أخالقيات مسئول بأو حت    ،االمتثال

 

 

 االمتثال / األخالقيات . دور وظيفة 3
 

 .األمانةالمجموعة الوسائل الالزمة لمكافحة انتهاكات تتخذ 

 

ف   ي  األخالقيات عىل    مسئوليشر
يتلق   و   لفرع التخصصوظيفة األخالقيات/االمتثال، وهو من حيث المبدأ المدير القانونز

 متثال عند االقتضاء(. اال  مسئول) معينةفرق  دعًما من 

 

 : األخالقيات/االمتثالوظيفة من أبرز مهام  
 

ي   تنظيم •  ، السلوكيثاق نشر وتطبيق معمليت 

ز تقديم المشورة لل و  •  و  رتبطة بالميثاق،بشأن األمور الم معاوني 

اح • رها  الميثاق، واإضافات أو رسوم توضيحية إىل    اقت  ي تتر   . نشاط فرع التخصصخصائص  بعد تقييم المخاطر  لت 
 أخالقيات المجموعة عىل تلك اإلضافات.  مسئولويصدق 

 

ي كل  
بانتظام لفحص القضايا المتعلقة    اللجنة  جتمع. تمجلس اإلدارةلتابعة    م إنشاء لجنة لألخالقياتفرع تخصص، تفز

ي  ت. كما  المعمول بهوكشفه  الفساد    حظر باألخالقيات وتقييم نظام   ي تحديد قواعد السلوك أو خطط العمل الت 
ساهم فز

ز يجب أن تلهم سلوك   . الرؤساء والمعاوني 
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 يوًما بعد يوم مكافحة الفساد  .4
 
 

 التدارك  .1
 

 اإلعالم 

 

انت لل   عىل   متاح دوًما فإن الميثاق    السلوك،ميثاق  عىل    كل رئيس ومعاونالتعرف األمثل لضمان  ل مجموعة  شبكة اإلنت 
ي تخصص، و فرع  كل ول  فروع التخصص. تقرها بشت  الوسائل األخرى الت 
 

ي يحددها منوفًقا  و يتحقق كل فرع تخصص بانتظام   اطات الت  ام المجموعة بمكافحة الفساد الميثاق  أن محتوى    لالشت  ز والت 
ز للجميع.   عىل سبيل المثال: و جميع المعلومات المفيدة ألنشطتهم لرؤسائه ومعاونيه   رسلويمعروفي 

 
ي تتطلب جميع المالحظات ال • ي مكافحة الفساد عناية خاصة مكرسة للممارسات الت 

 ،فز

أو   • التنبيهات  الوجميع  الرصد  و تدابت   ي 
السلطالقانونز )توصيات  الفساد  مكافحة  يعات  تشر بشأن   اتتنظيىمي 

ي أشع وقت ممكنالنصوصعديالت تو السوابق القضائية و 
 و  ،( فز

ي جميع المعلومات حول   •
ي   بالجانبما يتعلق   نزاهة أصحاب المصلحة فز

، وعند االقتضاء  لفرع التخصص القانونز
 التوريد الخارجية المتخصصة. و  ةخدمات االستشار 

 

ا، يبذل كل ً   ه من الباطن ومقاولي  هالدرجة األوىل ومقاولي  ه منقصارى جهده لضمان امتثال عمالئه ومورديفرع تخصص    أخت 
ز و  كائه ووسطامستشاريه المشاركي   كافئة. تطبيق معايت  ملالسلوك أو  ميثاق ل  ،ئهوشر

 

 التدريب 

 

ي يكل فرع تخصص نظام تدريب يضع  
ي يعمل فز  نظام: يتضمن هذا الو .   إطارها تالءم مع أنشطته والمناطق الجغرافية الت 

 
نتوحدة   • ز ، مخصصة لجميع  تدريب إلزامي عتر اإلنتى لوائح  السلوك وال   يثاق. تركز هذه الوحدة عىل مالمعاوني 

ي مجال 
ز المنطبقة فز  مكافحة الفساد. والقواني 

لوجهنوعية    تدريبوحدة   • مخصصة  وجًها  ز  لل،  والمعاوني  لمخاطر رؤساء  تعرًضا  واستغالل  الرشوة    األكتر 
 .1النفوذ

 

 المتابعة التعاقدية 
 

ز عىل   ي يجب أن تدرج فيها فرع تخصص أن يحدد   كليتعي   بنود مكافحة الفساد.   مًيا اإلز العقود الت 
 

ط شبيه  ويتوجب  ي المستندات التالية: كحد أدنز إدراج شر
 فز

 
اكة و ا • ي تنطوي عىل مخاطر الفساد )مثل اتفاقيات الشر كات المحاصة  اللعقود الت  ي   العملدعم    عقود و شر   الخت 

كة مستهدفة وعقود الوس أو الرعاية التجارية    طاء(،وعقود استحواذ شر

ام الفردي  و  • ز ي سياق    لمعاونعقد العمل أو االلت 
ي يضطلع بها معرض فز تم   مثل معاونر الفساد )اطخمل  المهام الت 

وعفرع ية مسئولتكليفه ب يات(،بأو   وظيفة تجاريةب أو  ،أو كيان أو مشر  و  قسم مشت 

وعقسم عن كيان أو  مسئول الللرئيس لصالحيات الممنوحة  لتفويض  • امات مالية أو   ،أو مشر ز أو مخول بتقديم الت 
يات. ب  أداء مهمة داخل قسم مبيعات أو مشت 

 

 
ض  عىل سبيل المثال،   1 ز )راجع أحدث المؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية  فيها  ال يتعدى  ىل بلدان  إ إرسالهم  المعاونون المفت  خمسي 

ي الملحقله توفر مالفساد الدركات مؤشر لم
 . (2 رقم رابط فز
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 الكشف  .2
 

ي تسمح ب  المجموعة العديد من األدوات  وضعت ي هذا  منذ مراحله األبأنشطتها  الخاصة    كشف مخاطر الفساد الت 
وىل. فز

ورة عمليات التحقق من االمتثال تجرى الصدد،   وع كبت  أو نشاط بالضز  أو موقع جديد.  مستجد عند إطالق أي مشر
 
 

 
 

 

 خارطة مخاطر الفساد 

 

تعرض كياناته للطلبات    مخاطر وتصنيف  تحديد وتحليل  مخصصة ل  ،للمخاطر مستنبطة    خارطةيضع كل فرع تخصص  
ي االعتبار   ر ومما تأخذه خارطة المخاطالفساد.  المرتبطة بالخارجية  

ي تمارس    ،فز قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية الت 
 . ارطةلحاجة المحتملة لتحديث الخلتقييم ويجري كل عام فيها الكيانات أنشطتها.  

 
 تقييم الغت  

 
كائه عموًما عمالئه ومورديه من الدرجة األوىل ووسطايتبع كل فرع تخصص إجراءات لتقييم وضع   بالنظر إىل خارطة    ،ئه وشر

ي شؤون  المخاطر ال
ي تم وضعها فز الفساد. يجب أن تكون هذه التقييمات فعالة ومفصلة وموثقة ومحدثة وفًقا لمستوى  ت 

 طور العالقة. المرتبطة بالغت  وبت المخاطر 
 

كة المستهدفة   تحليل مخاطر الشر

 

كة مستهدفة أو استحواذ أو استيعاب لتحليل صارم مسبق   ط المجموعة أن يخضع أي اندماج مع شر  الفساد.   لمخاطر تشت 

كشف مخاطر 
الفساد

خارطة 
مخاطر 
الفساد

تحليل 
مخاطر 
الشركة 
المستهدفة

تقييم الغت  
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: نقاط يجب مراعاتها  تقييم الغت 

 
المثال و أتحليل مخاطر    يشمل كاء عىل سبيل  الشر أو    لمخاطر بالنظر إىل خارطة احد  التخصص  الموضوعة من فرع 

ي   : الكيان المعتز
 

 ،وبيئتهمعرفة ماضيه  •

ز والمستفيدين رؤسائه أبرز عىل و مساهميه هيكل التعرف عىل   •  ، 1الفعليي 

ز مسئولمع اللتعرف عىل عالقاته المحتملة السغي ل • ز ي   ، الرسميي 

 قيد المتابعة،مازالت قضائية أو أي إجراءات  األمانةلخرق  بحقه صدرت تحديد أي إدانات •

 و  ،لديه تحديد العنارص الرئيسية لنظام مكافحة الفساد  •

 . القائم توثيق جميع مراحل التحليل •

 
ي حال إجراء تفتي تطلبها السلطات منكم سهذه النقاط 

 ش. فز
 

 

 توثيق عملية صنع القرار  .3
 

السلوك، وال سيما    ميثاقبتنفيذ    المتعلقةميع الوثائق  تالئم جرشفة  لألسياسة    فرع تخصصتنفذ اإلدارات القانونية لكل  
 تم إجراؤه.   ذيتحليل المخاطر الالغت  و  مخاطر الفساد وتقييمخارطة 

 

ير كل كيان فرع تخصص/ليجب أن تتيح هذه األرشفة لكل   ز  ست  أعماله وفًقا للوائح تتر  المعمول بها.  والقواني 

 

ة زمنية كافية ال تقل عن خمس سنوات.   يتم االحتفاظ بهذه المستندات لفت 
 

 والتقييم  الرصد  .4
 

ي ميثاق السلوك  تكون 
طعالة فالقواعد والمبادئ المنصوص عليها فز  رصدها وتقييمها وتحسينها بانتظام.  شر

 

  وضع انتظام العمليات و   أن يضمنا مجموعة  تابع لل ية التشغيلية لكيان  مسئولبالما  عهد إليهكل رئيس ومدير  قع عىل عاتق  ت
 مستوى المجموعة أو فرع التخصص.   عىل ا الضوابط المناسبة واستخدام وسائل التقييم المتاحة لهم

 

 : وتقييمه السلوكيثاق تطبيق م رصد  عدة مستويات من  فرع تخصصينفذ كل 
 

ز يقوم جميع   المستوى األول:  • يعات المعمول بها. المعاوني   بمراقبة امتثال أنشطته للتشر

•  : ي
الثانز ي كلتتأكد    المستوى 

الداخلية فز الذاتية بشكل صحيح    فرع تخصص من  الرقابة  التقييمات  عد  وتتنفيذ 
االمتثال عىل تقرير الرقابة الداخلية هذا    مسئولاالمتثال. يعتمد    مسئولاألخالقيات و   مسئول  إىل   يرفع  ا تقريرً 

ي يثاق  إبالغ عن تنفيذ ملصياغة   ي تمت مواجهتها    المرتقبةأو تلك    ،طرأت  السلوك والتحسينات الت  والصعوبات الت 
ي    تنفيذها. يجدر وخطط العمل الت 

الثالث:   • ي المستوى 
فز التدقيق  إدارة  منتظمة    تنفذ  تدقيق  مهام  بوي    غ  كة  التخصص وشر أن فروع  من  للتحقق 

وفرع التخصص    السلوك وإطار الرقابة الداخلية للمجموعةيثاق  عمليات المجموعة يتم تنفيذها وفًقا لمبادئ م
إىل  ترفع  .  واء سحد  عىل   الداخىلي  التدقيق  تقرير  فرع    مسئولو األخالقيات    مسئولاستنتاجات  ي 

فز االمتثال 
ي  وكذلك إىل لجنة األخالقيات. التخصص والمجموعة، 

 السلوك عند االقتضاء. يثاق االعتبار لتعزيز موتؤخذ فز
 

 
عىل    ته، أو يمارس سيطر أسهمها أو   المؤسسة  حصص٪ من  25أكتر من    ةأو غت  مباشر   ةمباشر   سواء  يمتلكونأو أكتر    المستفيد هو شخص طبيغي  1

كةعند االقتضاء ل و  االستثمارات الجماعية رئاسية أو اإلدارية لمؤسسةالهيئات ال كة إدارة المحفظأالتسيت   شر ي تمثله. انظر المادة  ةو شر -R561الت 

 د والمالية. من قانون النق 2



 

 ميثاق سلوك مكافحة الفساد  • بويغ • 10

 

 
 االمتثال كمعيار تقييم سنوي للرؤساء والمدراء 

 
ي مجال ممارسات مكافحة الفساد  المتبعة    ودواعي الحيطة والحذر تنفيذ ميثاق السلوك    إن مدى

يؤخذان  تقييم  عنضا  فز
ي االعتبار 

 . ومدراءها  لمجموعةا  لرؤساءالتقييمات السنوية  بمناسبة فز
 

، فإن   معاينة  بالتاىلي الماليةأي  السنة  ي  المنضمة    خالل 
الالفساد وكشفه    تدارك لنقص فز ي  داخل  المعتز ي  فرع 

تؤخذ فز
 تقييم السنوي. ال حتمل أن تؤثر عىل يو  الحسبان

 

 

 المحاسبة  .5
 

األموال استخدام  ها من   من أجل ضمان  نية    األصولوغت    ها عمليات  قيد عىل    المجموعةتعمل  ،  تجاريةألغراض  بحسن 
ي حسابات كل كيان وفًقا ل صفقاتها و 

يعات المعمول بها ولبأمانة وصدق فز  . إلجراءات الداخلية لتشر
 

ثبوتية    يضمن وجود وثائق وأن  عىل وجه الخصوص  يكون دقيًقا  بية أن  احس   بقيود يقوم  معاون    مدير أو كل  يجب عىل  
باإلضافة، فإن أي تحويل  قيد كل    مقابل ي يتطلب  ماىلي  . 

ي    ،بشكل خاصالحيطة والحذر    توخز
بهوية  تحديًدا فز يتعلق  ما 

ي و 
 سبب التحويل. بالمتلق 

 

ا  ً اك يجب   ،أخت  ي كل من هذه الموضوعات.  تحديًدا المحاسبة والمالية  قسىمي إشر
 فز

 

 التنبيه  .6
 

 بمقتضيات الميثاق ا
ا

: يمكن  عمل ، تشجع المجموعة حرية التعبت  ي
ز وللمدراء أيًضا أن يحيلوا  ألخالف  يهم  مسئولإىل  للمعاوني 

ين أو إىل اإلدارة   حول ممارسة مخالفة  استفهامات  األخالقيات أي مخاوف أو    مسئولاالمتثال أو    مسئولأو  ة  القانونيالمباشر
 السلوك.  قميثال

 

ز أو  ال  حت  )التبليغات المرفوعة من أي معاون  هدف إىل جمع  ت تنبيه داخىلي    آليةأنشأت المجموعة   ز الخارجيي  أو  (  عرضيي 
ر بالمصلحة العامة(  2)، أو  أو جنحة  جناية(  1)بخصوص  حب مصلحة  اصرئيس أو   انتهاك أو محاولة   (3)أو  ،  تهديد أو رصز

ام دوىلي صادقت عليه فرنسا أو وافقت عليه حسب األصول، أو فعل انفرادي لمنظمة دولية تم اتخاذه   ز إخفاء انتهاك اللت 
ز واللوائح الساريةعىل أساس مثل   ، أو القواني  ي ام، أو قانون االتحاد األورونر ز   مسئول لميثاق السلوك.    ( خرق4)، أو  هذا االلت 

ي  أخالقيات فرع التخصص   ي  الطرف الهو  المعتز
. لية  آلمتلق  ي هو    التنبيه الداخىلي عندما يعتتر الطرف المبلغ أن المسألة الت 

ويجوز لمسئول أخالقيات فرع التخصص  .  بمسئول أخالقيات المجموعة  أمامها تتجاوز إطار فرع تخصصه، يسعه االتصال
 . تخصصه أن يرسل أيًضا تنبيًها إىل مسئول أخالقيات المجموعة إذا اعتتر أن المسألة تتجاوز إطار فرع

 
اطات رد تفصيل ي ي ملحق التبليغات إحالة اشت 

ي " وجمعها ومعالجتها فز
ي   الداخليةاإلجراءات  الميثاق األخالف 

الخاصة بتلق 
 . " التبليغات ومعالجة التنبيهات
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ورة عدم غض الطرف  ضز

 
ي ألحد أن يسكت عن 

 . انمهما ك الفساد عمل ال ينبغز

 
اف تدخلنا لتدارك  إن عدم وعسلوك غت  اقت  بنظر    ا تواطؤً يمكن اعتباره منعه لصالحيات  رغم علمنا به وامتالكنا ال مشر

 . لسلطات القضائيةا

 
 م  شهدتإذا  

ا
ي  اإلبالغ عنه دون تأخت  م  من أعمال الفساد، فمن واجبك  عمل من ثم  ، وعىل الكيان أو فرع التخصص المعتز

 حالة األمر إىل السلطات. إل  حاجةما إذا كانت هناك   األخالقيات واإلدارة القانونية مسؤولإىل جانب  يقرر أن 
 

 

 العقاب  .7
 

ي جرى التذكت   السلطات اإلدارية والقضائية، وفًقا لإلجراءات  لمعاقبة    لفساد تدارك اوالتخلف عن  تخضع أعمال الفساد   الت 
ي ا

ي وتبق  ا .  ا السلوك هذ   يثاقمن م  1رقم  لملحق  بها فز ي بها   لعقوبات المالية الت 
رئيس أو  العىل  واجبة  دائرة القضاء    قد تقضز

 . الخاصة عىل نفقتهو  معاونال
 
اعدم  "  تها القائمة عىل سياسل  تطبيًقا و 

ً
ي اتخاذ أي إجراء تراه  ها  " مع أعمال الفساد، تحتفظ المجموعة بحق التسامح إطالق

فز
ورًيا إذا اكتشفت أي خرق لقواعد االمتثال الخاصة بها.   رصز

 
ي جميع و

 : وتدابت  التداركالعقوبات تتخذ ،  األحوالفز
 

ي قد تصل إىل حد    المعاقبة التأديبية للمعاونأو  إلغاء انتداب الرئيس   • ي حال انتهاك  تشي    حال)والت 
السلوك    ميثاق( فز

كة بوي    غ ه فرع تخصصفعل يعرض كيانه أو  ارتكاب أو   ،الفساد أعمال لعواقب أو شر

ي حال اكتشاف رفع شكوى واتخاذ صفة االدعاء الشخضي   •
 و ،الفساد  أعمالفز

يك  •  تكب ار إنهاء العالقات التعاقدية مع أي مقاول من الباطن أو مقاول مشارك أو شر
ا

 من أعمال الفساد. عمل
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ي وجه الممارسات الخطرة  .5
 التحرك فز

 
 

ي،مالًيا   كرة قدمل فريق  عم  دأحد الموردين،  من قبل    نيل رحلة سفر  ،  االلتحاق بمساهىمي أحد العمالء   ، تمويل عمل خت 
لمان    الدخول عىل اتصال بنائب،  لبضائع  تشي    ع التخليص الجمركي من أجل  وكيل  لدفع عمولة   ي التر

وع قانون  مكلف  فز بمشر
ي من المحتمل أن يواجهها  كلها مواقف    : إلخو لمجموعة،  من وجهة نظر ا "حساس"    قد  رؤساء المجموعة ومعاونوها، والت 

 مخاطر الفساد. تنطوي عىل 
 

وري أن ي لتفادي    ،وفًقا لذلككيفية التضف  الممارسات المحفوفة بالمخاطر و كيفية تحديد تلك    الجميععرف  من الضز
 ية المجموعة عىل المحك. مسئوليتهم الخاصة و مسئولوضع 

 

 الهدايا والدعوات  .1
 

ي حياد الشخص  أيًضا كوك ثت  الش يقد لكنه   حياة األعمال،الهدايا والدعوات أو تلقيها جزء ال يتجزأ من  تقديم صحيح أن 
فز

ي اها يتلق/ قدمها الذي ي
ت المجموعة سياسة "الهدايا و 2020عام مطلع  . فز ي تسمح الدعوات، نشر ي " الت 

المجموعة  لمعاونز
ي   التعرف عىل ب وط الت   . دعوات أو قبولها والبموجبها منح الهدايا يمكنهم الشر

 
ي أن كل إن  ي هذه السياسة تعتز

ي الهدايا رئيس أو معاون المبادئ المنصوص عليها فز
ي  و   يمتنع عن تقديم/تلق  ال  الدعوات الت 

ي  و ديون،  ات  إعفاء  ي،دفع نقدإنتاجية،  طبيعتها )سلع    تتوافق  ز    أقرتها إلخ( أو قيمتها )تجاوز الحدود الت  الداخلية(  القواني 
 . لمجموعةالخاصة باالهدايا والدعوات" مع سياسة " (ام قرار   اتخاذ ، عروضلبات ط) تها أو فت  

 
تب   ،  مسئول ال من  ذن  إل لطلب معلومات أو  قيمتها    حسب تخضع  هذه المبادئ أن الهدايا/الدعوات  عن  يت  بعد    المباشر

ي   مسئولاستشارة  
  وقيدها بوضوح إذا لزم األمر . يجب تتبع هذه الهدايا/الدعوات  عند االقتضاء   االمتثال أو المدير القانونز

كة.  ي حسابات الشر
 فز

 

 
 الهدايا والدعوات: الممارسات الفضل 

 
لرجوع إىل سياسة "الهدايا والدعوات" الخاصة  تتلقوها، عليكم افيه هدية/دعوة أو    وا كل موقف يحتمل أن تقدم   أمام

.  فرع التخصصإىل  بالمجموعة، وعند االقتضاء  ي  المعتز

 
 األسئلة التالية: كم نفس وا  اسأل

 
ي مرتاح "هل  •  "تجاه هذه الهدية/الدعوة؟ضمت 

ي مرتاًح "هل  •  "إذا تم الكشف عن وجود هذه الهدية/الدعوة؟ ا سيكون ضمت 

 انتظار لعالقة التجارية أو بحكم اب  أو   من باب المجاملةممنوحة الدعوة  / الهدية؟ هل  بالضبط  "ما هو السياق •
 ؟"مقابلإسداء 

؟بالنظر إىل  مناسبة الدعوة / هل هذه الهدية" • ي  " ممارسات مهنت 

ي ، هل أو تلقيها  الدعوة/ هذه الهدية تقديىمي "من خالل  •  " ؟سأحافظ عىل استقالليت 

 "؟من ذلكككل   أو صورة المجموعةالكيان/فرع التخصص الذي أتبع له تتأثر صورة س"هل  •

 
ي االتصال بإدار المسألةإذا ساورتكم أي شكوك حول 

ددوا فز  . االمتثال مسئولالقانونية أو ب تكم ، ال تت 
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 دفع التسهيالت  .2
 

ز  مسئوللل لمدفوعات غت  المستحقة، الممنوحة  يشمل دفع التسهيالت ا  ز الرسميي  تسهيل  من أجل  (  هم)أو المطلوبة مني 
ةمعامالت  أو تنفيذ  ما  عملية   ز  إلخ(  و تضي    ح،  أو    إدارية روتينية )تخليص جمركي للمعدات، الحصول عىل تأشت  يحق  حي 

 بموجب القانون. لمقدم الطلب الحصول عليها 
 

ي منع  
الدفع تحت اإلكراه أو وجود تهديد    اتطلبدفع أي تسهيالت، عدا  من    رئيس أو معاونأي  يتمثل موقف المجموعة فز

 وسالمته وأمنه. المعاون لحياة 

 

ي و  العملدعم  .3  1الرعاية التجارية الخت 
 

ي  العملتقدر المجموعة   ي    جزء من رغبتها   و وهحق قدره،    الخت 
ي الميثاق األخالف 

ي حياة  المعروضة فز
.  لمجتمعاالمشاركة فز

ي  المجموعة    شجعتباإلضافة،  
ي    إقامةعىل المساهمة فز نادي  تاألحداث الرياضية والثقافية والفنية والعلمية وفًقا للقيم الت 

 بها. 

 

يمع ذلك، فإن عمليات   أن تكون وسيلة    ها حيث يمكن ،  تنطوي عىل مخاطر فساد التجارية    والرعاية  دعم العمل الخت 
وعةأو ارتكاب أعمال غت  / إلخفاء و  .  مشر  بشكل غت  مباشر

 

ي ي  يتجىل دعم العمل الخت  
 . تعمل للمنفعة العامة منح مبلغ من المال أو سلع أو خدمات دون مقابل لمؤسسة  فز

 
ي تمويل فهي  التجارية  الرعايةأما 

، من أجل االستفادة أو حدث مثل ندوة أو ما مؤسسة  المساهمة فز ي
مؤتمر أو حدث رياضز

ي ال اكة  ال  أو   ةمشاركال  لحدوثه بفضذي يحتمل  من العائد التجاري اإليجانر ي    ةالعلنيشر
  تهدف الرعاية   ، . لذلكذلك الحدثفز

 . تحديًدا  الدعاياتنشر عتر إىل تعزيز الصورة التجارية لمنتج أو عالمة تجارية  التجارية

 

وع وأال تكون  يجب أن تسغ هذه العمليات   أعمال وسيلة إلخفاء و/أو ارتكاب  بأي شكل من األشكال  إىل تحقيق هدف مشر
وعة  غت    وع،مشر ي أنشطة تمتنع المجموعة  إلخاستغالل نفوذ، و رشوة،   بشكل غت  مباشر )دفع غت  مشر

( و/أو المشاركة فز
  ياسيةسا )تمويل أحزاب به القيامعن 

ا
 (. مثل

 

ي أي إذن تمتنع المجموعة 
ي عن المشاركة فز  : رعاية تجارية و أعمليات دعم للعمل الخت 

 
 ترخيص، أو قرار أو ما تهدف للحصول أو الحفاظ عىل عقد  •

ط ت • وع أو  تنفيذ شت  ي حقبة زمنية مشر
اتيجية  تجري فز ي  فرع التخصص أو  عىل مصالح لهما تأثت  است  الكيان المعتز

 ،إلخ(و ، قيد المتابعةترخيص  ، طلبقائًما مازال  عروض)طلب 

ي فرنسا(ديوان المحاسبة  قبل الهيئات الرقابية )متابعتهم من  أو    ا جنائيً يه  مسئول  و أ/ المستفيد و إدانة  بمجرد   •
  فز

ي إدارتهم، 
 بعد التشكيك فز

ي اإل سلوًكا أو  يه  إىل تحقيق مصلحة شخصية أو تبن  الجىلي المستفيد    سغي   بمجرد  •
إمكانية    من   ارتياًبا ثت   يدارة  نهًجا فز

 تجعله ممكًنا، حت  أموال أو ات ختالسأعضائه ال ارتكاب 

ة ل ستفادةاال بمجرد  • وعلمعاون المبادر  الشخصية المباشر  أو ، بالمشر

الرعايةإيفاء  عدم  بمجرد   • األشكال  التجارية    عملية  من  شكل  بأي  لبالمعنية  االتصال  أو  التسويق  فرع  سياسة 
.  التخصص ي  أو الكيان المعتز

 

ي 
ي  بعملياتما يتعلق    فز ز ،  دعم العمل الخت    الخاصة به ألخالقيات  اأن يحدد بالتشاور مع لجنة    فرع تخصصعىل كل    يتعي 

يللة دعمه  محاور سياس ية    دعم . عندما ينحرف  عمل الخت  المسألة    ترفع عن السياسة المحددة مسبًقا،  أحد األعمال الخت 
عىل  المستفيد و المصادقة كذلك عىل  العملية المخطط لها و   تصديق   ا كي يتستز لهلجنة أخالقيات كل فرع تخصص    أمام

 شكل المساهمة. 
 

 
ي  و   ال تشمل هذه الفقرة أنشطة رعاية اإلعالن 1 امات مقدمي  حول    1992مارس  آذار/   27المؤرخ    280- 92حكمها المرسوم رقم  يالت  ز خدمات الت 

 الرعاية والتسوق عن بعد. و  الدعاية
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ا ً يلدعم عملية لكل و  أخت  ط، رعاية تجاريةأو  عمل خت  :  تشت   المجموعة ما يىلي
 

 ،األمانةمخاطر بشأن  يخضع الكيان المستفيد لتحليلأن  •

، عقد شكل عىل الطابع الرسىمي عىل المساهمة  ضقز أن ي •  خطي

ا أن   • بال لرئيس أو المعاون  يشهد  وع  مبادر  مع المستفيد من العملية  بالعالقة القائمة )أو بانعدام العالقة(  المشر
 و ،المعنية

ي حسن المساهمة للتأكد من يجري تتبع أن  •
 . العقد استخدامها لألغراض المنصوص عليها فز

 

 
ي 

وع فز ي أو ر الشر  حساسةالاط عاية تجارية: النقدعم عمل خت 
 

ي    فرع التخصصيشارك مثال: 
ح عمدة البلدية أن يقومطلب عروض صادر عن إحدى البلدياتفز ي فرع   . يقت 

المعاون فز
ة ذاتها  مسابقة الرياضيةالرعاية ب  ،المكلف بصياغة اإلجابة عىل طلب العروضو التخصص  ي الفت 

ي تقيمها البلدية فز  . الت 
 
 لسلوك الذي يجب اعتماده: ا

 
الدوام  يجب   يتم فيه تخصيص    الحيطة والحذر   تتوخوا أن  عىل  الذي  السياق  أو  بشأن  ي  الخت  العمل  عمليات دعم 

ي طور التفاوض مع البلدية. فرع التخصص  كون  يعندما حظًرا تاًما هذا النوع من العمليات ويحظر . الرعاية التجارية
 فز

ي االتصال  أإذا ساورتكم أي شكوك حول المس 
ددوا فز  . لفرع تخصصكمالقانونية  ةدار اإل باالمتثال أو   مسئولبلة، ال تت 

 

 

 تضارب المصالح  .4
 

ي المصالح عندما تتعارض المصالح الشخصية  ال  يقع
مع مصالح كيان المجموعة الذي    تتنافسأو    أو معاون  لرئيستضارب فز

 أنشطته المهنية.  الرئيس أو المعاون فيهيمارس 

 

ي يدعو  
ي  ة  أو غت  مباشر   ةالتأكد من أنه ال يقوم مباشر رئيس أو معاون    من كل  الميثاق األخالف 

بنشاط من شأنه أن يضعه فز
أو   المصالح مع كيانه  ي 

فز تضارب  هذا  فرع تخصصهحالة  ي حال وجد 
فز المعاون  .  أو  تضارب    أمامنفسه  الرئيس  موقف 

 سواء كان  ،مصالح
ا

ز ، ابًتا أو ث محتمل ين  عليهيتعي   . معلومةدون إغفال أي مشاورة رؤسائه المباشر

 

ي هذا المضمار  تبنت المجموعةوقد  
 امتثال مخصص لتضارب المصالح. برنامج  فز

 

 
ي المصالح الترصي    ح ب

 تضارب فز

 
ي أن يتم اختيارها كمورد جديد لمؤسسة  هي مدير عام  نسيبتكم  مثال:  

ي  . كجزء من  فرع تخصصكمترغب فز المهام الت 
 المورد.  ذلك تأثت  عىل عملية اختيار   م، لديكتضطلعون بها 

 
 السلوك الذي يجب اعتماده: 

 
االمتثال أو اإلدارة    مسئولبالتعاون مع    ستز لهيت كم المباشر كي  مسئولأمام    التضاربهذا  ب   بشكل فوري التضي    ح  يجب  

ي عملية االختيار مثل  إجراءات المعالجة المناسبة )القيام ب   حسب الحالةب القانونية  
اتخاذ  أو    المذكورة  عدم المشاركة فز

 . إلخ(للحفاظ عىل شية الملف، و مالئمة   تدابت  
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 وسطاء االستعانة بال .5
 

 تعريف الوسيط 

 

، بغض النظر عن وضعه    أي  هو الوسيط   أو قطاع نشاطه، يمارس نيابة عن المجموعة اإلداري  شخص اعتباري أو طبيغي
ي التسهيل رئيسية أو عرضية،  ة، بصففروع تخصصها أو كياناتها  إحدىأو 

من القطاع العام  طرف ثالث لدى إجراء يتمثل فز
ام أو قرار أو  أو إبرام عقد أو الخاص  ز  . ترخيص من أي نوعالحصول عىل الت 

 

ي تقديم خدمات  عتتر اال ي
وسيًطا    ،طةاخدمة وسأي    دون،  ريةالفكفنية أو  ال  ةستشار اال لشخص الذي تتمثل مهمته حضًيا فز

ي الفقرة السابقة. هذا التقييم هو 
.  المعاون  أو  رئيس  ية المسئول  من  بالمعتز المقصود فز ي ز الشخص المعتز أمام أي الذي يعي 

ي ، يالمرتقبةحول طبيعة الخدمة  شكوك 
.  مسئول استشارة اإلدارة القانونية أو نبغز ي  االمتثال المعتز

 
 موقف المجموعة 

 

بعة لفروع التخصص التااألمر بقيامهم بإجراءات ال يحق للمجموعة أو  رتبط عندما ي حظًرا تاًما  الوسطاء االستعانة بحظر ي
ز   أو ،  ها ذاتبلها أو الكيانات القيام بها  ي نزاهته  لتشكيكيوجد ما يدعو جدًيا ل حي 

ازية ا فز  . بعد تنفيذ جميع اإلجراءات االحت 
 
ي 
ف مؤهل إلجراء  مؤازرة    جديد أو تحتاج إىل مساعدة أو مرفق  دخول  بالكيانات  بعض  عندما ترغب  و حاالت معينة    فز محت 

ي  تعامالتمفاوضات أو 
 الوسطاء. االستعانة بتجارية أخرى، يمكن التفكت  فز

 

لشخص االعتباري الذي طلب مساعدة ا   يتعرضمخاطر، حيث  عىل  هذه الممارسة    تنطويمع ذلك، من المحتمل أن  
ي بحقة  مشددة    عقوباتلصدور    مؤازرته الوسيط أو  

ي الحذر    ،السبب  لهذا   ال فساد. عمالوسيط أل ارتكاب     حال فز
يجب توخز

ي االستعانة 
ورةفز  . بالوسطاء  عند الضز

 
 عندما:  الحيطة والحذر عالوة عىل ذلك، يخضع اختيار الوسيط وأي تعاون معه لمزيد من 

 
، مسئولعىل مستوى  الوسيطيتدخل  • ز ز رسميي   ي 

ح/فرض الوسيط م • ، عميل، و  مسئول ن قبل طرف ثالث )يتم اقت   أو ،إلخ(رسىمي

ط •  . العملية المرتقبةوسيط لتنفيذ االستعانة بالقانون المحىلي  يشت 

 

ط لكن يجوز    حيث المبدأ. ليس مسموًحا من  شخص طبيغي ألغراض الوساطة  االستعانة بإن    الخروج عن هذه القاعدة شر
ير هذه االستثناءات وإضفاء الطابع   مسئولالحصول عىل إذن مسبق من اإلدارة القانونية أو   . يجب تتر ي االمتثال المعتز

ي 
 أخالقيات المجموعة.  مسئولفرع التخصص و  أخالقيات مسئول صادقةإجراء يخضع لم  سياقالرسىمي عليها فز

 

ا، يحتفظ كل   ً  بحسب خارطة المخاطر الخاصة ،  عينة من الوسطاء االستعانة بأنواع م  خيار حظر أو تقييد فرع تخصص ب أخت 
 . به
 

 المسبق  التصديق

 

ي المعاون المجموعة تدعو 
ي  مسئولاإلدارة القانونية أو أن يعلم وسيط االستعانة ب الراغب فز  االمتثال المعتز

ا
أن يجري  و أوًل

 الفحوصات التالية: 
 

 هل الوسيط شخص اعتباري؟ •

ي و  •
 ؟عنوان فعىلي هل له وجود قانونز

 ؟مقيدةهل حساباته  •

 ؟ الفعليون منه المستفيدون هممن  •

ة وسمعة كافي • ز  هل لديه ختر حها )تم تي  ي يقت  ي مجاله وموارد تتناسب مع المهام الت 
أنشطته،  التحقق من صحة  فز

 ؟خ(وإل ،بالبلد أكيدة، معرفته بالقطاع/ يتحلون بالجديةإليه، عمالئه  كلةالمو  ام نفذ المهلطالما 
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ي يجب أن   تثت  انتباهكمالنقاط التى

 
: ب اهتماًما خاًصا  وا يجب أن تول ،لمخاطر اتحليل قيامكم بعند   ما يىلي

 
ي المصالح •

 ، أي تضارب فز

ز الوسيط والال • ز مسئول روابط الشخصية و/أو المهنية بي  ، ي  ز  الرسميي 

 ،صعوبة جمع المعلومات الالزمة لتحليل المخاطر  •

رة ل • وط الوسيطبعض  الطبيعة المشبوهة أو غت  المتر  إلخ(،العالقة مع العميل، و حضية  ،ته)إخفاء هوي شر

 ، األمانة خرقبتهمة بحق الوسيط أو أحد رؤسائه أو مساهميه  وجود أي إدانات   •

ي يق • وط الدفع الت  حها  شر ي تسديد عىل    ،يدفع نقدالوسيط )ت  يتر ي مالذ رصز
ي موجود فز

أو عىل    حساب مضفز
 و  رجوة،المكافأة المقيمة ( أو إلخحساب آخر غت  حساب الوسيط، و 

ام بقواعد مكافحة الفساد. رفض  • ز  الوسيط االلت 

 
اتخاذ قرار   بيتم  لعدد  ال االستعانة  ي جرى تحديدها   النقاطوسيط وفًقا  أو  وأهميتها   الت  القانونية  بالتعاون مع اإلدارة   ،

.  مسئولاالمتثال أو  مسئول ي  األخالقيات المعتز
 

 
 ترسيم العالقة تعاقدًيا 

 

ورة إبرام عقد يتم  أحد الوسطاء بعالقة عمل مع  ينبثق عن كل   االمتثال.    مسئولاإلدارة القانونية أو    تحريره بالتعاون معالضز
. الممثل المنتدب للعقد عىل ذلك ا وقع يو  ي  فرع التخصص أو الكيان المعتز
 

ي   مكافحة الفساد. خاًصا ببنًدا ويتضمن يقدمها الوسيط  سينظم العقد الخدمات الت 
 

ي تضطلع بها.  قد تدخل فرو  ير هذه االستثناءات وإضفاء  ع التخصص استثناءات لهذه المبادئ بحسب األنشطة الت  يجب تتر
ي سياق إجراء يخضع لمصادقة مسئول أخالقيات فرع التخصص ومسئول أخالقيات المجموعة

 . الطابع الرسىمي عليها فز
 

مة )توضع   . فرع التخصص  أخالقيات    مسئولبانتظام إىل    وترفع(  وكذلك بمالحقهاقائمة محدثة بعقود الوسيط المتر ي  المعتز
 

 أجر الوسيط 

 

ي هذا الصدد، يجب: عىل الدوام مقابل لتعاقدي،  الخاضع إلطار يكون أجر الوسيط، 
رة. فز  خدمات حقيقية ومتر

 
 ها،تعقيدمدى  المهمة و  مع مدةا متناسبً   األجر  كونيأن  •

ي • ورة  تضمن  أن  ثابًتا بالضز إذا    جزًءا  األجر  أن  إىل  اإلشارة  مت  نتضمجزافًيا، مع  مرتبًطا  قلبً جزًءا  العمليةا    بنجاح 
ي حال  و.  بأي حال من األحوال  الجزء األخت  مبلغ الجزء الثابت  هذا   نجاح(، فال يجوز أن يتجاوز مبلغال)رسوم  

فز
وط الدفع للوسيط من قبل  يصادق عىل دفع رسوم نجاح،  ، المعفرع التخصص أخالقيات   مسئولهيكل وشر ي  تز

 بأول    تقدم المهمةبسدد  يأن   •
ا

ر الخدمات المقدمة )دراسات، وثائق  الوسيط  خضع لتقديم  يو أوًل فواتت  موثقة تتر
 و  ،إلخ(و تنفيذ العقد، تقارير، محارصز اجتماعات، حول  

ي  تم عىل حساب  يأن   •
وع الذي تدخل من أجله.  مضفز ي بلد المشر

إذا لم يكن الوسيط يحمل جنسية و موجود فز
 
ا

وع، يمكن بدًل ي يتلق  أجره  من ذلك أن  بلد المشر
. الذي يقوم فيها ب بلد الفز  نشاطه الرئيسي

 

ي تضطلع بها.   ير هذه االستثناءات وإقد تدخل فروع التخصص استثناءات لهذه المبادئ بحسب األنشطة الت  ضفاء  يجب تتر
ي سياق إجراء يخضع لمصادقة مسئول أخالقيات فرع التخصص ومسئول أخالقيات المجموعة

 . الطابع الرسىمي عليها فز
 

 التمويل السياسي  .6
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أي شخصية   تمويل  وكذلك  تاًما،  حظًرا  السياسية  األحزاب  أنشطة  تمويل  ز  االعتباريي  األشخاص  يحظر عىل  فرنسا،  ي 
فز

ي مثل هذا الحظر  ويسود . االنتخابيةحملته سياسية أو 
 . األخرى العديد من البلدانفز

 

ي 
، سواءسهام عدم اإل  تتمثل السياسة العامة للمجموعة فز ز ي تمويل األحزاب أو السياسيي 

من خالل   ةأو غت  مباشر  ة مباشر  فز
 وإلخ.  والمؤسسات ومراكز الفكر  الجمعيات

 

 تمثيل المصالح وإجراءات الضغط  .7
 

بشكل    وفهمها عىل أنشطتها بشكل أفضل  تم التعرف  يكي  (  1جراءات لتمثيل مصالحها )أو ممارسة الضغط تنفذ المجموعة إ
ز تنفيذها بتحديد وإقرار  فرع تخصص    المجموعة وكلرؤساء  يقوم  .  مثلأ ي يتعي  .  وأساليبها   أهداف إجراءات الضغط الت 

ز  مع اللوائح هذه اإلجراءات تتوافق   توافق مع قيم المجموعة. كما  المعمول بها  والقواني 
 

 لمصالح لنشاط تمثيل الممارس لالرئيس أو المعاون 
 

ز   وفق اللوائح  ،نزاهةأمانة و ب  مهمته  نشاط تمثيل المصالح أن يمارسمكلف ب  معاون  و أرئيس  يتوقع من كل   المعمول    والقواني 
ي لبها  

 . ا السلوك هذ  ميثاقلمجموعة و والميثاق األخالف 
 

ي فرنسا، يكون كل  
 فرع تخصص  فز

ا
  واإلرسال والتحديث   القيد معامالت    أمام الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة عن  مسئوًل

ز لمعلومات المتعلقة باضمن نطاقه ل  ي فرنسا.  يمارسون  الذينو ،  لمؤسسات والرؤساء والمعاوني 
 أنشطة تمثيل المصالح فز

 

ي أنشطة ضغط: عىل كل رئيس أو معاون 
 مشارك فز

 
وعة  فساد أو ممارسات غت     أعمال نع عن اللجوء إىل  أن يمت • ة محظورة    أي  ال سيما تقديم و ،  غت  تنافسيةأو  مشر ز مت 

، بهدف التأثت  عىل صانع القرار ال   رسىمي

امه بالشفافية و أن ي • ز  ،الحياة العامةالهيئة العليا لشفافية  لتقارير إىلبرفع امتثل اللت 

ي السجالت ذات الصلة واللوائح الخاصة بإجراءات الضغط المخطط    القيد يمتثل آلليات    ه يضمن أن كيانأن   •
فز

 ، لها 

 ، طبقة عليهن يرفض تحريض أي شخص عىل انتهاك القواعد األخالقية المأن  •

 ،قراراتعىل معلومات أو بوسائل احتيالية لحصول  من شأنها اخطوات أي يتعهد بعدم اتخاذ أن  •

ي سياق أنشطته ألغراض تجارية أو دعائية أن ي •
ي حصل عليها فز  ،متنع عن استخدام المعلومات الت 

،يرفض بيع نسخ من وثائق صادرة عن حكومة أو سلطة إدارية أو سلطة عامة مستقلة لأن  •  و لغت 

ي قد يكون ممثلو  أن   • ز    المجموعة أعضاء فيها للوائحيضمن امتثال المنظمات المهنية ومراكز الفكر الت  وقواني 
 مكافحة الفساد. 

 

 اللجوء إىل الغت  لممارسة الضغط 

 

 والتعاقد عىل ممثىلي المصالح.  واألجر المتعلقة بالوسطاء من حيث تحليل المخاطر ا  السلوك هذ ميثاقتشي أحكام 
 

ز  وائحلاالمتثال ل لمصالح أن يتعهد بل  ممثلطرف ال عىل اليجب   مكافحة الفساد.  وقواني 
 

ز  مسئول الخدمات  تشغيل أو االستعانة ب   ال يمكن  ز )الوزراء، رؤساء  ي  ز السابقي  ز أو المنتخبي  ة،  اإلقليميالهيئات  السياسيي 
ي و 

ز   إلخ( أو موظقز ي تحكم قوانينهم )  باستثناء  المؤسسات الوطنية أو الدولية السابقي  ة  انقضاء  القواعد الت  بعد  معينة  فت 
 هم  هاممانتهاء  

ا
األحوال،    (. مثل جميع  ي 

يجوز  وفز ل   التماسال  األشخاص  هؤالء  بخدمات  ضغط  لقيام  تعلق  تإجراءات 
ي غط ة قانونية  اءانقضمع إال م السابقة تهفيها وظتبالمجاالت الت   . انتهاء مهامهمبعد فت 

 
 
 

 
ي الضغط  1

ة الفنية. صياغة  المناقشات حول هو المساهمة فز  أو تطبيق قانون أو الئحة أو سياسة عامة من خالل المشورة أو الختر
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 النقاط الحساسةاالستعانة بوكالة ضغط:  

 
 : الشخص بذلك االستعانة   النقاط التالية إىل عدم تدعوكم  ؟لضغط بمهمةلتكليف أحد أعضاء جماعة هل تنوون  

 
ة والوسائل الالزمة لتنفيذ مهمته يثبت لم  ممثل المصالح •  ، أن لديه الختر

ي عقده الموافقة عىل يرفض الهو  •
ي يجب أن تظهر فز ،البنود اإللزامية الت   خطي

ي االقيد عند االقتضاء  يرفض  هو   •
للهيئة العليا لشفافية الحياة   مصالحال لسجالت ذات الصلة )دليل ممثىلي  فز

(العامة  ي ي فرنسا، سجل الشفافية األورونر
 ،فز

ي وتحديًدا   من اإلداناتحافل لديه تاري    خ   •
 لجرائم ذات الصلة. واأعمال الفساد  فز
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 1الملحق رقم 
 الفساد مكافحة : تكثيف 2مات قانون سابان اسهإ

 

كةإدخال ا   ، 2ما أتاحه قانون سابان  من أبرز   ي تهدف إىل كشف أعمال الفساد داخل الشر   لعديد من اإلجراءات الطموحة الت 
ز األجنبية.   . وتداركها  ي    ع الفرنسي مشابًها جًدا للعديد من القواني  ز التنفيذ، أصبح التشر  منذ دخول هذا القانون حت 

 
 تنفيذ برنامج االمتثال 

 
ز بتنفيذ برنامج امتثال  معقياس   عتباًرا من حد االمؤسسات قيام ينص القانون عىل  ي ركائز: قائم عىل ي 

 ثمانز
 

 ميثاق للسوك، اعتماد  •

ز جمع التت داخىلي  التنبيه  لل  آلية • ز حول  بليغات  هدف إىل تمكي    ميثاق وجود مواقف مخالفة لالمرفوعة من العاملي 
كة  ،سلوك الشر

 ،مخاطر خارطة لل •

 ،المخاطر وفق خارطة الدرجة األوىل والوسطاء  ن منمورديالتقييم وضع العمالء و لإجراءات  •

 ا، خارجيً  و أ ا رقابة المحاسبية داخليً للإجراءات  •

ز للتدريب   آلية •  ، واستغالل النفوذ رشوة األكتر تعرًضا لمخاطر الكوادر والعاملي 

ي يسمح بمعاقبة • ي حال مستخدمي ال نظام تأديتر
كة فز كةتهم ميثاق مخالفشر  ، سلوك الشر

 لإلجراءات المنفذة.  الداخىلي  تقييمالرقابة و للنظام  •

 

 إنشاء الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد 

 

ي  مساعدة السلطات المختصة  إىل    الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد تسغ  
  عمال الفساد والجرائم ذات الصلة أ  تداركفز

 . بصفة مستقلة قوباتالعالتخاذ هي مخولة  بة و ارق المهام الوكالة . تمارس وكشفها 

 

ز تنفيذها من قبل    الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد   تتفحص ي يتعي  تحت    المؤسسات  برز أاالمتثال للتدابت  واإلجراءات الت 
ي يجوز  .  وكشفه  لفساد ا تدارك  عنوان     مع اختتام أعمل و .  المؤسساتعمليات تفتيش ميدانية داخل  القيام بالوكالة    لمندونر

  حق لهذه . يعند اللزوم  لجنة العقوباتترفع القضية أمام  أن  و ورطة إنذاًرا  المت  للمؤسسةللوكالة أن توجه    يمكنالمراقبة،  
هم  لرؤساء الذين تايها وعىل  فرض غرامة مالية علوعند االقتضاء ببتكييف إجراءاتها الداخلية  المؤسسة  أمر  تأن  اللجنة   عتتر

ز   . مخالفي 

 

ي   الجمهورية للجرائم المالية المدعي العام أو مدعي  الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد    تخطر كما   ي  بحوزتها    بالوقائع الت  والت 
 جناية أو جنحة. من المحتمل أن تشكل 

 

ي  لمصلحة العامةا اتفاق
 القضان 

 
ي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة،"اتفاقية تأجيل المالحقة القضائية"  وفًقا لنموذج  

  2سابان    قانونأدخل    السارية فز
ي أعمال مؤسسة ال ل لخياًرا 

ي  لمصلحة العامةا فساد إلبرام "اتفاقالمتورطة فز
 ". القضان 

 

  نتائج ذات ال  محاكمة طويلة  خوض  لتفاديالمخالفة "بالتسوية" مع المدعي العام    للمؤسسةيسمح هذا اإلجراء المبتكر  
ي هذ.  المجهولة

ي يعرف ما  لخزانة الدولة ، تدفع المؤسسة  ةالحال هفز ٪ من  30تصل إىل قد  بغرامة "المصلحة العامة" والت 
السنوية  متوسط   األ لمبيعاتها  الثالث  ةلسنوات  منها طل يقد  و .  خت  و تن  أ  أيًضا   ب  أقض   سنوات  ثالث لمدة  خضع    كحد 

نامج امتثال  اف الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد.  لتر  تحت إشر
 

ي الجزاءتمديد اختصاص 
 الفرنسي  قاضز
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سابان  د  اأع تمديد  تأكيد    2قانون  القضائية  وأيًضا  . اإلقليم  اختصاص  خارج  الوالية  الفرنسي ي 
  باتت واليته  فقد   للقاضز

ي يرتكبها شخص اعتباري أو طبيغي  ي فرنسا  لمعتادة  تقع إقامته او بغض النظر عن جنسيته،   ،القضائية تشمل الجرائم الت 
فز

 . من نشاطه االقتصادي عىل األقلجزًءا  فيها   أو يمارس
 

ي  كما   ي الخارجالحقة  م  كانت تعيق أزال القانون الجديد العقبات الت 
ي  من قبل ا  وقمعها   الجرائم المرتكبة فز

.  اللقاضز فرنسي
 : اليوم كامل االختصاصهذا األخت   لأصبح و 
 

ز لو  حت    • ي ارتكب فيها الفعل المشي  ي    ع الدولة الت   ، كان السلوك المجرم ال يعاقب عليه تشر

ي ذلك البلد م ي تقدضطر الضحية إىل تدون أن  •
 ، شكوى فز

 . المدعي العاممسبًقا إىل مالحقة من طرف دون أن تكون الجريمة قد أدت   •

 
الجزاء    صار اليوم،   ي 

الفرنسي  قاضز ي 
ز  اإل   نظرائهيتمتع حاله حال  جنان  ز واألمريكيي  بوالية قضائية موسعة لمالحقة  نجلت 

ي الوقمعها  أعمال الفساد 
 . مهجر فز

 

ايد ل ز ز العقاب المتى  ألشخاص الطبيعيي 

 

قانون   دخول  نحو    2سابان  منذ  للحكومة  الجنائية  السياسة  تتجه  التنفيذ،  ز  المحت  ايد  العقاب  ز لألشخاص    الممنهجت 
ز   ي الطبيعيي 

فز ز  فساد.    المتورطي  إبرامما  أعمال  من  الرغم  عىل  أنه  ي  ي   يعتز
قضان  عامة  مصلحة  اتفاق  فإن  أي  الرؤساء  ، 

ز   ي أي انتهاك  ا والمعاوني 
لنيابة العامة هذا الهدف  وتعتتر ا.  ام المحاكملمالحقة أمهم عرضة ل  ألمانةمخالف للذين شاركوا فز

 . عملًيا  مبدأ 
 

 حماية األطراف المبلغة 
 

  ت الذي قام  التنبيهبمناسبة  اضطرت  ية جنائية إذا  مسئولمن أي  ا  الحماية لألطراف المبلغة ويعفيه  2ن  ايمنح قانون ساب
 إىل إفشاء ش يحميه القانون.  به
 
ة أمام  القانون  يكرس  و  ي حال وجود خطر  إمكانية قيام أي طرف مبلغ برفع القضية مباشر

السلطة القضائية أو اإلدارية فز
ر ال يمكن إصالحه. أمام جسيم أو وشيك، أو   رصز

 
ز   يفوق عدد مؤسسة  حتم عىل كل  يكما   الصادرة  التبليغات  ضع إجراءات مناسبة لجمع  مستخدم و   مستخدميها الخمسي 
كة أو مع عن ي الشر

. معاونز ز ز أو العرضيي   اونيها الخارجيي 
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 2الملحق رقم 

 مالحق وروابط مفيدة
 

 

 

 فرنسا: الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد

 

 توصيات الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد

-francaise-https://www.agence

anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf 

 صالح معلومات حول مسألة تضارب الم

Publication du guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise | Agence 
anticorruption.gouv.fr)-francaise-e anticorruption (agencefrançais 

كة الدليل العملي "وظيفة االمتثال لمكافحة الفساد داخل   "الشر

-fonction-pratique-anticorruption.gouv.fr/fr/guide-francaise-https://www.agence

lentreprise-dans-anticorruption-conformite 

ي سياق عمليات الدمج واالستحوا
 ذ" الدليل العملي "ضوابط مكافحة الفساد فز

-francaise-https://www.agence

-2-02%20DEF-acq%202021anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20fus

9.pdf1 

 

ي الدليل العملي "سياسة الهدايا والمضافة 
كاتفز الجمعيات والمنشآت العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري و  الشر

 " والمؤسسات

-francaise-https://www.agence

ue%20politique%20cadeaux%20et%20inanticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratiq

ons.pdfvitati 

 

 الواليات المتحدة 

 

ي الواليات المتحدة  الممارسات األجنبية الفاسدةدليل مرجعي لقانون 
 فز

fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf-https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal 

 ( 2002)حزيران/يونيو  الفاسدةإرشادات قانون الممارسات األجنبية 

fraud/page/file/937501/download-https://www.justice.gov/criminal 

 

 
 المملكة المتحدة 

 

لعام   الرشوة  لمنع  2010قانون  وضعها  الصلة  ذات  التجارية  للمنظمات  يمكن  ي  التى اإلجراءات  حول  إرشادات   :
ز بها من الرشوة  األشخاص المرتبطي 

guidance.pdf-2010-act-ryhttps://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribe 

 

 منظمة الشفافية الدولية 

 

 مؤشر مدركات الفساد

http://www.transparency.org/cpi 

 

  

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Recommandations%20AFA.pdf
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https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/publication-guide-pratique-sur-prevention-des-conflits-dinterets-dans-lentreprise
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https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20politique%20cadeaux%20et%20invitations.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20politique%20cadeaux%20et%20invitations.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf
https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
http://www.transparency.org/cpi
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 مجموعة بوي    غ 
GROUPE BOUYGUES 

32 avenue Hoche 

F-75378 Paris Cedex 08 

 00 10 20 44 1(0) 33+الهاتف:  

bouygues.com 

  :  GroupeBouygues@تويت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحذير 

 

  تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن اللوائح
ز  /   30بتاري    خ  السارية   والقواني  ي

يناير  كانون الثانز
2022 . 

  حرصًيا عل  إذا لزم األمر  الوثيقة   يتم تحديثه
انت و  شبكة  . bouygues.com عل موقع اإلنتى

 

2014  •   / ي
يناير  تاري    خ آخر تحديث: كانون الثانز

2022 

ي  
  الفساد  مكافحةوميثاق سلوك الميثاق األخالف 
التقارير   ،المنافسة)لمجموعة بوي    غ   وبرامج االمتثال

  تعارض ،المالية ومعامالت سوق األوراق المالية 
الحظر والعقوبات االقتصادية وقيود   ،المصالح
انت  (  التصدير متوفرين كلهم عىل شبكة اإلنت 

 (. ByLink)للمجموعة  

 

http://bouygues.com/

