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 كلمة الرئيس المدير العام .1

 

 منتجات رفيعة الجودة بتوفيرمؤسسها شغف بفضل  ثم شّبت وكُبَرتمن عزيمة رجل طموح،  groupe Castel ُولَدت مجموعة كاسِتل
رادته في تلبية احتياجات المستهلكين.و    ا 

 

لقيم ة. إّن نظام ايزراعمحاصيل الخرى مستخرجة من الالماء، ثّم مؤخرا السكر ومنتجات أأّوال الخمرة، ثم الجعة والمشروبات الغازية و 
 هو مفتاح النجاح والديمومة. المجموعة لدىالمشتركة للعاملين 

 

ثاق سلوك من الضروري أن تتبّنى مي رأت، ه الخاصةوتقاليد هوعادات بلد منها ثقافتهلكل و تعمل في عشرات البلدان  المجموعة بما أنّ 
   في حياتهم اليومية العملية.   مجموعة كاستلالعاملون لدى  ،، أينما تواجدللتذكير بالقواعد الواجب أن يراعيها

 

 ؟الميثاقما الفائدة من هذا الميثاق؟ على من ينطبق هذا  .2

 

 راء،جَ ير األُ رين غسي  المُ و  والموظفين، والعّمال، ،المديرينمن هو تبليغ كل  "(الميثاقإّن الغاية من ميثاق السلوك الماثل )فيما يلي "
تابعة لها )فيما يلي وأي شركة  Copagefشركة كوباِجف "( لدى في المجموعة نالعاملووالمتدّربين )فيما يلي " ،راء الوقتيينجَ واألُ 
أن يساهم له  احتلكي يُ المهني  قيامه بعمله في سياق العاملين في المجموعة بها كل من يلتزم"( قواعد السلوك التي يجب أن المجموعة"

 أعمالها. المجموعةتزاول فيها في كل البلدان التي  القواعدتأمين احترام هذه يوميا في 
 

، مجموعةالعاملون في الراعى، ويكتفي بعرض أمثلة عن بعض الحاالت التي قد يواجهها الواجب أن تُ  قواعد السلوكب الميثاقيذكر 
 .تحدثأن يستعرض كل الحاالت الممكن أن  هنا وبالتالي ال يسعه

 

لتوضيح الواجبات  المجموعةكات كل شركة من شر لدى  خطط داخلية لسياسة األمور بصياغة الميثاقيمكن، عند الحاجة، إكمال 
 .   ميثاق السلوكفي  المحددة

 

 أّيا كانت مناصبهم ووظائفهم وأقدميتهم في الخدمة. ،العاملين في المجموعةعلى كل  الميثاقينطبق 

 

أمره بأن يخرق أي قاعدة اذا ، أو اذا أجاز ألحد المأمورين أو الميثاقأي قاعدة من قواعد  العاملين في المجموعةأي من  خرقاذا 
 حّد صرفه من العمل، طبقا للقواعد الساريةل، يتعّرض وفقا لنوع المخالفة وخطورتها الى إجراء تأديبي قد يصل الميثاقمن قواعد 

 التي يعمل فيها. المجموعةضمن 

 

ا الخ...( ومن زبائنها )يشار الى هؤالء فيممات، الوكالء، المستشارون، الخد مقّدمووسطائها )من من موّرديها الكبار و  المجموعة تتوّقع
سارية "( أن يطّبقوا هم أيضا قواعد سلوك مساوية لقواعد السلوك الالعميل التجاري" وبالمفرد بعبارة "العمالء التجاريونيلي بالجمع بعبارة "

 لديها.

 

 . لميثاقاأن يتعّهدوا بمراعاة كل قواعد  المجموعةشركة من شركات أي عند قيامهم بأعمال لحساب  العمالء التجاريينلذلك، يجب على 

 ميثاق السلوكبمقتضى  العاملين في المجموعةواجبات  .3

 

 أن يراعي القواعد المحددة فيه.بو  الميثاق مضمون أن يّطلع علىب العاملين في المجموعةكل فرد من أفراد  يلتزم

 

 .لميثاقاداخليا بشأن كيفية تطبيق  المجموعةخطط سياسة األمور التي تتبّناها كل شركة من شركات  كل ما يخّص  هذا االلتزام يشمل
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 ميثاقالقواعد ب يكونوا على علم، وبالتالي من الضروري أن المجموعةعن صون مصلحة وسمعة  ونمسؤول العاملين في المجموعةكل 
 اليومي. مها في عملهو وأن يطّبق

 

الحرص بشكل خاص على أن  أعظم من مسؤولية المأمورين، إذ من واجب الرؤساءرؤساء فرق العمل  مسؤوليةفي هذا الصدد، تكون 
لى ع من واجبهم أيضا االمتناع عن قسر العاملينوأن يطّبق هؤالء القواعد المحددة فيه، و  الميثاقيّطلع العاملون معهم على مضمون 

 .الميثاققواعد  ال تسمح بهابطرق  تجارية وانتاجية تحصيل نتائج

 التساؤالت والمرجعّيات األخالقية .4

 

توجد لميثاق، ا لقواعدالواجب اتخاذه طبقا تبّين الموقف  علىأو  الميثاقفهم الواجبات المحددة في  على العاملين في المجموعةلمساعدة 
مفرد بعبارة " وبالالمرجعيات األخالقية)يشار إليهم بالجمع بعبارة " المجموعةفي كل شركة من شركات  ،واحدة أو أكثر ،أخالقية مرجعّيات

 "(. المرجعية االخالقية"

 

فيها. في حال وجود أكثر من مرجعّية  المرجعيات األخالقيةالمرجعّية أو أسماء  اسم ُينَشر المجموعةكل شركة معنية من شركات  في
 تشارة أّيا منهم بال تمييز.اسللعاملين في الشركة واحدة في نفس الشركة، يجوز 

 

 نفسه بمواجهة حالة: العاملين في المجموعةاذا وجد أحد 

 

 تثير في نفسه الشّك والحيرة بشأن السلوك المنتظر منه؛ أو -

 أو من أحد العمالء التجاريين؛ العاملين في المجموعةتثير في نفسه الشّك والحيرة بشأن السلوك المنتظر من أحد  -

 

 يطرح على نفسه التساؤالت التالية:يجب عليه أن 

 

 ؟الميثاقهل سلوكي يطابق قواعد  -

 ؟الميثاقيطابق قواعد  العمالء التجاريينأو أحد  العاملين في المجموعةهل سلوك أحد  -

 هل أّن سلوكي هو مطابق للقانون؟ -

 هو مطابق للقانون؟ العمالء التجاريينأو أحد  العاملين في المجموعةهل أّن سلوك أحد  -

 ؟ةبصورة حسن العمالء التجاريين أحدأو  العاملين في المجموعة أحدأو  المجموعةُيظِهرني أنا أو ُيظهر هذا الفعل هل أّن  -

 هل ُأِحّب أن ُينَشر خبره في الصحف؟ -

 

 اذا كان الرّد على أي من هذه التساؤالت هو "كاّل": 

 

   ّاالمتناع عن هذا السلوك ومشاورة أحد المعني  المجموعةى العامل في عل :ل نفسهتسائِ التساؤل يعني المُ  في حال أن
 ؛األمرفي  المرجعيات األخالقية

 

   ّر خب  المعني أن ي   المجموعةى العامل في عل :العمالء التجاريينأو أحد  العاملين في المجموعةالتساؤل يعني أحد  في حال أن
 .األمرفي  المرجعيات األخالقيةأحد ويشاور 

 التنبيه .5

 

 :لميثاقفعال أو سلوكا مخالفا للقانون أو ل العاملين في المجموعةاذا شاهد أحد 
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 ؛ والمرجعيات األخالقيةللتشاور في األمر مع أحد ندعوه  .1

https://groupe-: على العنوان مخصص لذلك عبر موقع على شبكة االنترنت عّما جرى أو يجري المجموعة تنبيهيمكنه أيضا  .2

compliance.com-castel.gan " (.التنبيهموقع )فيما يلي" 

 

إجراء )فيما يلي " وقع التنبيهمالمحددة تفاصيله في إجراء التنبيه  تطبيقبأن تعالج أي تنبيه يرد الى موقع التنبيه بشرط  المجموعةتتعّهد 
    "(.التنبيه

 

فإذا اختار أن ال ينّبه الى أمر ما، ال  ? تنبيه الى أمر ما هو مفيد أم الالحّر هل أّن ال ههو الذي يقّدر بخيار  المجموعةإّن العامل في   
 .ذلكعاقبة عليه من 

 

أو ال  ، حّتى لو ظهر أّن األفعال المنبَّه عنها هي غير صحيحةللعقوبةكما أّن أي تنبيه يقوم به المنّبه بحسن نية ال يعّرض المنّبه 
 أي مالحقة. تستدعي

 

في  العاملينف أو عقوبة تأديبية أو صرف من الخدمة ضد أي من جح  لن تسمح بأي فعل انتقام أو تمييز م   المجموعةمع العلم بأّن 
و مخالف ه فالتهديد بكل هذه األفعال وتنفيذها .حسنة نّيةالتنبيه ناشئ عن  طالما أنّ ما  بحّجة أّنه قام بالتنبيه الى فعل   المجموعة

 .لميثاقل

 

 ضائية.، فإّن فاعل السوء يتعّرض لعقوبات تأديبية ولمالحقة قبدافع التعّسف إجراء التنبيهب العاملين في المجموعةأحد  قيامأّما في حال 

 

يتلّقى إشعارا باستالم رسالته مع تحديد المّدة الزمنية المقّدرة لمعالجة األمر. تجري معالجة ، إجراء التنبيهب المجموعةبعد قيام العامل في 
 طبقا للقواعد السارية المفعول. تبشكل مؤقَ  المعلومات الشخصية

 

عالجوها وفقا ن يأ هوّية المنّبه. وعلى الذين يتلّقون التنبيهاتحجب ، السيما فيما يخّص مكتومسري بشكل جري معالجة التنبيه الوارد ت
  بواجب الكتمان. التامّ لإلجراء المحدد لهذا الشأن، وعليهم شخصيا االلتزام 

  

 .لكتمانبواجب ا تماماتنبيه أن يلتزم  أي ي طَلب منه التدّخل في سياق معالجة العاملين في المجموعةيتوّجب على أي عامل من كما 

 

 :بأي معلومة أحد إعطاء العاملين في المجموعةُيحظَّر على كل 
 

 قد تكشف هوّية المنّبه،  -

 األفعال المنبَّه عنها،  بشأن -

 قد تكشف هوّية أي شخص له صلة باألفعال المنبَّه عنها. -

 

ز إخبار يجو  االستثنائيةحاالت بعض الفي إاّل اذا دعت الى ذلك حاجة التحّقق من صحة التنبيه أو حاجة معالجته، مع العلم بأنه 
 السلطة القضائية المختصة بما جرى.

 

 الجزائي. على الصعيدين المدني و  للعقوبة المحددةويعّرض الفاعل  لميثاقتنبيه ي َعّد مخالفة ل بشأن أيإّن كل إفشاء غير مأذون به 
 
 

https://groupe-castel.gan-compliance.com/
https://groupe-castel.gan-compliance.com/
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 التقّيد بالقوانين ولوائح التنظيم .6

 

 .لمجموعةاوعلى العاملين فيها أن يحترموا القوانين ولوائح التنظيم السارية في البلدان التي تعمل فيه شركات  المجموعةيتوّجب على 

 

 أن يتقّيد بأحكام القانون التي تنطبق على الشركة التابعة للمجموعة التي تستخدمه.  العاملين في المجموعةكما يتوّجب على كل فرد من 

 

/حقوقية ةلعواقب قانوني المجموعةوأيضا كل شركات  العاملين في المجموعةى أّن مخالفة القانون قد تعّرض ال بّد من التنبيه هنا الو 
 .المجموعةسمعة خطيرة، وقد تسيء لصيت و 

 

 ، تسود أحكام القانون على قواعد الميثاق. وبين أحكام القانون الميثاقفي حال وجود تناقض بين قواعد 

 

 هم بالخصوصأن يستف، يمكنه أو أحكام القانون الميثاقبشأن فهم وتفسير قواعد  العاملين في المجموعةمن أي فرد  لو تساءل أو احتار
عطاءب تبقى دائماالتي  المرجعيات األخالقية من المسّمى  4قطع )راجع أعاله الم لطالبها المشورة والنصيحة تصّرفه للرّد على أي سؤال وا 

 .("التساؤالت والمرجعيات األخالقية"

 حاالت تضارب المصالح .7

 

ع متطّلبات م العاملين في المجموعةمن  ما قد تنشأ حاالت تتضارب فيها المصالح الشخصية والعائلية والسياسية والمالية وغيرها لفرد  
 .المجموعةاألفضل لما فيه مصلحة  لحّد تعيق قدرته على اخذ القرارعمله 

 

 بشكل بارز: الشخصية مع مصالح المجموعة مصالحبعض الحاالت التي تتضارب فيها ال فيما يلي

 

و تدعو أ للعامل في المجموعة والصداقة على القرارات المهنية الُقربىالشخصية أو عالقات  المصلحةحالة قد تؤّثر فيها أي  -
 الى الظّن بأنها تؤّثر؛

عامل لاعميل تجاري قد تؤّثر حّقا أو تدعو الى الظن بأنها تؤّثر على وفاء و  بين عامل في المجموعةوجود عالقة  في حال -
 ؛المجموعةلصالح مهنية على قدرته على اتخاذ قرارات  أو المجموعةتجاه 

 في المجموعةفي اطار عمله المهني  التي حصل عليهاأو من المعلومات  المجموعةمن ممتلكات  عاملاستفادة  في حال -
 صدقائه. ألحد أقربائه أو أو لمنفعة شخصية له أ

 

قراراته لما فيه مصلحة المجموعة بمعزل عن مصالحه أن يأخذ  العاملين في المجموعةعمله المهني، يجب على كل عامل من في اطار 
 . لدى المجموعة سياق عملهما يقّرر أو يفعل في التي ال يجوز أن تشّوش على  الشخصية

 

ُقربى أو صداقة أو عالقات أي بشأن  المرجعيات األخالقيةأحد  يخبرأن  العاملين في المجموعةعموما، من األفضل ألي عامل من 
ه مصالح فيها تضاربتنشأ عنها حاالت م في اطار عمله المهني والتي قد تقد توجد بينه وبين أشخاص يتواصل معه أو غيرهامصلحة 

 .الشخصية مع مصالح المجموعة
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خبار أحد  يتوّجبفي أّي حال،  . إّن نشوء حالة تضارب تنشأبشأنها حالما  المرجعيات األخالقيةرصد أي حالة تضارب مصالح، وا 
 . 1مخالفة لميثاق السلوك  ُيعتَبر، غير أّن عدم رصدها و/أو عدم االعالن عنها لميثاقمصالح ال يشّكل بحّد ذاته مخالفة ل

 وطلب تعّهدات منهم العمالء التجاريينفحص  .8

 

 .السارية لديها يلتزموا بنفس قواعد السلوك أن العمالء التجاريينمن  المجموعةتنتظر 

 

، ثّم عةالمجمو المخاطر التي تواجه  استنادا الى العمالء التجاريينأحوال  إجراء فحص دقيق للتحقق منللتحّقق من ذلك، ال بّد من 
  حفظ المعلومات المحّصلة وتحديثها دوريا.الحرص على 

 

 .الميثاق هذا بمضمون العمالء التجاريينمن الضروري أيضا إعالم 

 

المتاجرة بالنفوذ ، السيما فيما يخّص الفساد و الميثاقهذا أن يتعّهدوا باحترام القوانين واللوائح السارية وقواعد  العمالء التجاريينلذلك على 
 وتبييض األموال.

 

 .الميثاق هذا أن يتعّهدوا باحترام كل القواعد المدرجة في المجموعةمال لحساب عند قيامهم بأع العاملين في المجموعةكما على 

 مكافحة تبيض األموال .9

 

دخالهاطة محّظرة مثل تجارة المخدرات و در أموال آتية من أنشاهو حجب مص تبييض األموال تعريف ي قنوات ف بشكل ُمَموَّه االرهاب، وا 
 . في القانون الجزائي ، وُيَعّد جريمةالعمليات التجارية العادية

 

لتبييض أموال. لذلك من الضروري أن  يستعملها أحد واسطة أو وسيلةبالتالي، من واجب المجموعة أن تبذل كل ما بوسعها لكي ال 
 .  العمالء التجاريين من تتعامل معهم من تتحّقق من استقامة

 

 يتعاقد مع شركة تابعة للمجموعة في أي حالة من الحاالت التالية:جب االحتراس من أي عميل تجاري أو أي مقاول قد في هذا السياق، ي

 
 

                                                           
 أمثلة: )1( 

 ، ماذا علّي أن أفعل في هذه الحالة؟حصة فيها أب زوجتي يملكأنا مكلّف في عملي باختيار موّردين للمجموعة، وبين الموّردين المحتملين توجد شركة 

ة التي ضل موّرد للشركفي هذه الحالة، اعلم أّن لزوجتك مصلحة غير مباشرة في الشركة التي يملك أبوها حصة فيها تتضارب مع مهّمتك المهنية الخاصة باختيار أف

 ك المهني أن تخبر أحد المرجعيات األخالقية باألمر.تعمل فيها التابعة للمجموعة. في هذه الحالة، يملي عليك واجب

التابعة للمجموعة. إثر ذلك طلب منّي ابن عمي أن أعطيه رقم هاتف المسؤول  مل فيهاالتي أعوّردا للشركة جرى مؤّخرا توظيف ابن عمي في شركة يمكن أن تكون م  

؟ وهل يجوز لي أن في هذه الحالةع الشركة التابعة للمجموعة. هل ينشأ تضارب مصالح م مؤسستهعن المشتريات لكي يستعلم منه اذا كان من الممكن أن تعمل 

 أعطيه رقم هاتف المسؤول؟

 ال ينشأ تضارب مصالح بمجّرد وجود عالقة قُربى بينك وبين أجير يعمل لدى مؤسسة توّرد للمجموعة أو تسعى لذلك.

نشأ عن ذلك تضارب مصالح ويمكنك االستجابة لطلبه كما تستجيب لطلب أي أجير آخر لدى الموّرد ال اذا اكتفى ابن عمك بطلب رقم هاتف المسؤول المعني، ال ي

 تربطك به عالقة قُربى، وكل ذلك مع مراعاة القواعد السارية بشأن إعطاء هذا النوع من المعلومات.

موّردة )مثال معلومة بشأن طلبية شراء كبيرة ستصدر عن المجموعة، أو لكن اذا اعطيت ابن عمك معلومة تمتنع عن اعطائها ألجير غيره يعمل لدى المؤسسة ال

اق النوع يشّكل خرقا لميثمعلومات عن الموّردين اآلخرين التي تتعامل معهم المجموعة(، قد تنشأ عن ذلك حالة تضارب مصالح، وبالتالي فإّن إعطاء معلومات من هذا 

 السلوك.

المرجعيات األخالقية بعالقات القُربى أو الصداقة أو المصلحة أو غيرها القائمة بينك وبين أشخاص تتواصل معهم في اطار  األفضل التزام جانب الحذر وإخبار أحد

 عملك المهني والتي قد تؤّدي الى نشوء حاالت تتضارب فيها المصالح.
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 ؛ُتطَلب منه اذا رفض بال سبب معقول إعطاء معلومات شخصية أو تجارية -

 اذا طلب أن يقبض مستحقاته نقدا أو اذا شاء أن يدفع المستحق عليه نقدا؛  -

 اذا طلب تحويل مستحقاته المالية على عّدة حسابات بنكية؛ -

 شاء دفع المستحق عليه بتحويالت آتية من عّدة حسابات بنكية؛اذا  -

 اذا طلب أن يقبض مستحقاته أو شاء أن يدفع المستحق عليه بعملة غير العملة المذكورة في الفاتورة؛   -

خص الى الش اتدفع المستحق يتوّجب دائما: أن يدفع المستحق عليه عبر طرف ثالثاذا طلب أن يقبض مستحقاته أو اذا شاء  -
 2الخدمات؛ نّفذتأو الشركة التي وّردت السلع أو 

أعاله المسّمى  5أو إجراء تنبيه بالطريقة الموصوفة في المقطع  ،بأي حالة تدعو للشبهة المرجعيات األخالقيةأحد  إخبارمن األفضل 
 "التنبيه".  

 مكافحة الفساد والمتاجرة بالنفوذ .10

 

 سياسة ال تسمح بتاتا بأي فعل فساد أو متاجرة بالنفوذ. المجموعةتنتهج 

 

شيء  أيأي مبلغ من المال أو  وعد بإعطاءأو  إعطاءأو  عرضأو  دفعبـ   هو القيام بشكل مباشر أو غير مباشر فعل الفسادتعريف 
 :  شخصالى أي  أي منفعةله ثمن أو 

 

  أجير أو ممثل شركة أخرى،هو 

  أو ما شابه، موّظف أو وكيل حكوميأو  

  شخص يعمل لدى الحكومة أو مؤسسة عامة أو منظمة دولية عامة أو خاصةأو،  

  رجل سياسي أو حزب سياسي، أوأو 

  فرد من أفراد أسرة األشخاص المذكورين هنا،أو 

 

، وذلك ارام بفعل أو أخذ قر القي لحّثه على عدم أوما  قرار أو ما فعل  لحّثه على للتأثير على فعل من أفعاله أو قرار من قراراته، أو 
 مجموعة.ال من شركاتشركة لمكسب أو مأرب أو مصلحة ل

 

خاص ن أحد األشأي مبلغ من المال أو أي شيء له ثمن أو أي منفعة م تلّقيبشكل مباشر أو بـ  العاملين في المجموعةكما أّن قيام أحد 
 .عدم القيام بفعل أو أخذ قرار، وذلك لمكسب أو مأرب أو مصلحة للُمعطيلحّثه على فعل  ما أو قرار ما أو لحّثه على المذكورين أعاله 

 

 أي مبلغ من المال أو أي شيء وعد بإعطاءأو  إعطاءأو  عرضأو  دفعهو القيام بشكل مباشر أو ال  بـ  فعل المتاجرة بالنفوذتعريف 
ه لحّثه على فعل  ما أو قرار ما أو لحثّ له ثمن أو أي منفعة الى شخص يمكنه أن يمارس نفوذه لدى أي من األشخاص المذكورين أعاله 

 .لمجموعةو مأرب أو مصلحة لشركة من شركات اعلى عدم القيام بفعل أو أخذ قرار، وذلك لمكسب أ

                                                           
 :مثال )2( 

ب مالية. ناقشنا ورضينا بتأجيل استحقاقات الدفع. وها هو اآلن يعرض علينا تأّخر موّزع تجاري نتعامل معه عن دفع مبالغ فواتير مستحقة عليه بسبب مصاع

تدفع الربع وشركة قابضة لها نفس االسم،  المقدار الشركة التي اشترت السلع، وتدفع ربع المقدارتدفع نصف يجري الدفع كما يلي: لتسديد ديونه المستحقة لنا أن 

 هل أقبل بهذا العرض؟الباقي شركة خدمات تابعة لنفس المجموعة. 

ع والخدمات. هذه تعلقة بهذه السلهذه الحالة تدعو للشبهة، ألنها ال تطبّق القاعدة التي تفرض أن تقوم الشركة التي اشترت السلع أو تلقّت الخدمات بتسديد الفاتورة الم

لذلك ندعوك الى إخبار أحد المرجعيات األخالقية بها قبل الرّد على عرض هذا الموّزع الحالة تدعو الى االشتباه بمحاولة تبيض أموال أو القيام بعملية مخالفة للقانون. 

 أعاله المسّمى "التنبيه".   5في المقطع  الموصوفتنبيه الإجراء التجاري. يمكنك أيضا القيام ب
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أي مبلغ من المال أو شيء له ثمن أو منفعة من شخص   تلّقيبـ  غير مباشربشكل مباشر أو  لين في المجموعةالعامكما أّن قيام أحد 
لحّثه على فعل  ما أو قرار ما أو لحّثه على عدم القيام بفعل أو أخذ قرار، ما لكي يمارس نفوذه لدى أحد األشخاص المذكورين أعاله 

    3أو منفعة. لصالح من أعطاه مال أو شيء له ثمنوذلك 

 

ال أجرا نال بّد من التمييز بين المتاجرة بالنفوذ وبين فعل الفساد: فالفاسد ينال أجرا مقابل قيامه شخصيا بفعل ما، بينما المتاِجر بالنفوذ ي
 وسيط. هبناء عليه، يمكن وصف المتاِجر بالنفوذ بأنّ . الُمرادمقابل ممارسة نفوذه بطريقة تؤّدي الى قيام شخص آخر بالفعل 

 

 عقوبة الفساد والمتاجرة بالنفوذ 

 

المتاجرة بالنفوذ الخاصة بمكافحة الفساد و  القانونالمتعلقة بتحظير أفعال الفساد والمتاجرة بالنفوذ وأحكام  الميثاقهذا إّن عدم احترام قواعد 
 زائية.جالتي يعمل فيها لتحّمل مسؤولية مدنية و  المجموعةيعّرض الفاعل لتحّمل مسؤولية أفعاله المدنية والجزائية، وأيضا يعّرض 

 الهدايا ودعوات الضيافة .11

 

ل هذه مث وتلّقي ،أّن إعطاء هدايا ألشخاص في سياق عالقات العمل وتلّقي هدايا منهم، ودعوتهم للطعام أو لحفالت المجموعةترى 
عطائهم وتلّقي منهم منافع )يشار إليها بالجمع بعبارة "ال "( هي أمور جائزة في العمل والتعامل ومفيدة إلدامة الهدايادعوات منهم، وا 

الى  تحّول إعطاء وتلّقي الهدايال تحاشيا االحتراس بعض قواعدبشرط مراعاة و ، بشرط أن تكون قيمتها محدودة عالقات تجارية جيدة
 : هي التالية القواعد، وهذه أفعال فساد أو متاجرة بالنفوذ

 
 

                                                           
  أمثلة: )3( 

ه ول على هذطلبت الحصول على رخصة من إدارة حكومية. قال لي الموظف الحكومي أّن اإلجراء يسير ببطء، وأّن الحكومة ستفرض دفع رسم ضريبي جديد للحص

 من المال إلعطائي الرخصة بال تأخير. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ متواضعا الرخصة، وطلب مني أن أدفع له حاال ونقدا مبلغا 

مال، كي ينال مبلغا من الن الرسم الضريبي موجود حقا ومستحق األداء، فإّن دفعه ال يشّكل فعل فساد؛ أّما اذا كان عديم الوجود، وعذرا اختلقه الموظف الحكومي لاذا كا

القانوني للتأخير(  أن تتحّرى سبب التأخير )المبّرر فإّن دفع المبلغ يُّعّد فعل فساد سيشّجع في المستقبل على التعّسف والمطالبة بدفع المزيد في المستقبل. لذلك عليك

و ت األخالقية باألمر، أوالنظر في إمكانية مراجعة موظّف حكومي أعلى رتبة في هذا الشأن. يبقى من األفضل قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن أن تخبر أحد المرجعيا

 . أعاله المسّمى "التنبيه" 5طع في المق تنبيه الموصوفالإجراء اذا وجدت ذلك مناسبا أن تقوم ب

 نا عطلة نهايةيدعوني مدير تجاري يعمل لدى شركة منافسة مرارا الى تناول طعام الغداء معه، ونشأت عالقة جيدة بيني وبينه، وبين زوجتي وزوجته، وأمضي

تقع على شاطئ البحر. نلتقي مرارا في مقهى بعد العمل لشرب كأس بيرة ونتكلّم معا عن مصاعب المهنة. في لقائنا األخير،  يملكانها في دار اسبوع ضيوفا لديهماأل

لية. ثّم ت الكحوكلّمني عن المصاعب التجارية التي تواجه الشركة التي يعمل فيها وعن تراجع حجم المبيعات بسبب الرسوم الضريبية المفروضة على المشروبا

 ني هل تراجع حجم المبيعات لدينا وبأي قدر. كيف أرّد على سؤاله؟ سأل

 طاء معلومات ال يجوز لكهنا نرى أنّك تلقّيت منافع من هذا الشخص، السيما دعاك أنت وأفراد أسرتك الى داره لالستجمام على شاطئ البحر. وبما أنّه يطلب منك إع

ل فساد. في هذه الحالة، من األفضل أن تخبر أحد المرجعيات األخالقية باألمر، أو اذا وجدت ذلك مناسبا أن تقوم إفشاءها للغير، فإّن إعطاءك هذه المعلومات هو فع

 .   أعاله المسّمى "التنبيه" 5في المقطع  تنبيه الموصوفالإجراء ب

ك يموّل أعمالها أحد البنو جّدا مندفعةقبل شركات صغيرة عائلية أنا ومديري نعمل في أحد األقسام التجارية بالشركة، ومنذ مدة وجيزة اشتّدت علينا المنافسة من 

عمل عاملها مع البنك الذي يالتجارية الذي يرتبط مديره بعالقة وثيقة مع مديري. خالل اجتماع مع مدير هذا البنك، كلّمه مديري عن إمكانية قيام المجموعة بتكثيف ت

 بة لمجموعتنا، بشرط أن يعطينا معلومات عن الوضع المالي لهذه الشركات الصغيرة. هل هذا قانوني؟فيه، بالرغم من أّن شروطه ليست هي األفضل بالنس

ه ومنفعة غير لذي يعمل فيلو عرض مدير البنك أن يستخدم نفوذه للحصول مّمن يتكلّم معهم على معلومات يتوّجب كتمانها، فهو يفعل ذلك مقابل منفعة مباشرة للبنك ا

قية الحال تنفيذ هذا المقترح، يمكن وصفه بأنه فعل متاجرة بالنفوذ. وفي حال االستجابة لعرض البنك، من الضروري أن تخبر أحد المرجعيات األخمباشرة لنفسه. في 

  .     أعاله المسّمى "التنبيه" 5في المقطع  تنبيه الموصوفالإجراء باألمر، أو اذا وجدت ذلك مناسبا أن تقوم ب

ل أّن شركته جّددت رس  من إحدى الشركات الموّردة في مناسبة أعياد نهاية السنة سلّة مأكوالت ومشروبات فاخرة. في هذه السنة قال لي الم   جرت العادة أن اتلقّى

 يورو. هل يجب أن أقبل هذه الهدية؟ 100فكرة منح الهدايا وصارت تعطي بطاقة إهداء قيمتها 

النقدية. لذلك ال يجوز لك أن تقبلها، أيّا كان مبلغها، ألنها تُعتبَر هدية نقدية تجيز وصف المتلقّي قانونيا بأنه فاسد أو متاِجر بطاقات اإلهداء هي مشابهة ومماثلة للهدايا 

 بالنفوذ. لذلك، يتوّجب أن ترفضها بكل تهذيب وأن تشرح للموّرد أّن قواعد ميثاق السلوك تفرض عليك رفض بطاقات اإلهداء.

وتسويقي في الشركة. طلب منّي أشخاص ينظّمون عملية جمع مال للقيام بعمل خيري أن ترعى الشركة إحدى حفالتهم بمنحهم منتجات. أعمل ضمن فريق تجاري 

 ماذا أفعل؟

واعد المقررة ن تراعي القيك أالمشاركة في عمل خيري هو أمر محمود، لكن قبل تقديم أي هبة ال بّد من القيام بعملية فحص لتحّري حقيقة الجمعية الخيرية، وبالعموم عل

 ".أعمال اإلحسان والرعاية الخيرية ومساندة الفّن والفنّانينفي المقطع المسّمى "
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 المعطاة أو المتلّقاة محدودة القدر، ومتناسبة مع منصب المعطى له، وأن تكون ظرفية؛ يجب أن تكون قيمة الهدايا -

 بأمرها؛ المرجعيات األخالقيةاخبار أحد  ال بّد مناذا تجاوزت قيمة الهدية حّد المعقول،  -

 ؛ يجب تسجيل نوع وقيمة الهدايا المقّدمة في دفاتر المحاسبة األصولية -

 (؛اإلهداء نقدية أو ما شابه )بما فيه بطاقات إعطاء هداياال يجوز بتاتا تلّقي أو  -

 ال يجوز بتاتا المطالبة بهدايا؛ -

 .مجموعتناصالح اتخاذ قرارات مهنية ل فيلّقي تقدرة المعلى ( تدعو الى الظّن بأنها تؤّثر)أو  تؤّثرال يجوز بتاتا تلّقي هدايا قد  -

 ومساندة الفّن والفّنانين  الخيرية أعمال اإلحسان والرعاية  .12

 

مساندة الفّن والفّنانين، لكن ال يجوز أن تكون الغاية منها  أن تخّصص أمواال وتبذلها في أعمال االحسان والرعاية و المجموعةيهّم 
 أفعال فساد أو متاجرة بالنفوذ. بأنها لتوصيفها قانونيا تحاشياالحصول على مردود أو منفعة غير مستحقة، وذلك 

 

 المعنيين مراعاة ما يلي: العاملين في المجموعةفي أعمال من هذا النوع، يجب على  المجموعة زجّ ذلك،  قبل ل

 

 الجمعية الخيرية أو المؤسسة الفنية المراد منحها هبة؛تحّري احوال القيام بفحص دقيق ل -

  اذا كانت الهبة هي مبلغ من المال؛ المرجعيات األخالقيةالحصول جبريا على موافقة أحد  -

مألوف، منتجات( تفوق حدود الالمكّونة من هبة العينية )اذا كانت قيمة ال المرجعيات األخالقيةالحصول جبريا على موافقة أحد  -
 توصيف الهبة قانونيا بأنها فعل فساد.ل تحاشيا

 والحسابات شفافّية دفاتر وسجالت المحاسبة .13

 

 سواء ،للتمّكن من االستجابة سريعا لطلبات أجهزة الرقابة تأخيرأي تلّكؤ أو ال بّد من تطبيق قواعد المحاسبة ومراعاة قواعد الضبط بال 
 خارجها. أو  المجموعةلدى 

 

ضوح دقة وو ا عليها. يجب بكل مّ علها و صورة وفّية عّما  المجموعةيجب أن تعكس دفاتر المحاسبة الخاصة بكل شركة من شركات 
سجيلها بشكل أو ت ،أو إهمال تسجيلها ،تسجيل كل عملية تقوم بها الشركة في دفاتر المحاسبة. ال يجوز إخفاء عملية قامت بها الشركة

 ملتبس أو غير كامل.

 

 يجب تسجيل المعامالت في األوان المالئم طبقا لما تمليه قواعد المحاسبة.

 

ظهار نتائجها بكل دقة طبقا لما تمليه  ما يدوَّنة المستندات الشاهدة على صحّ يجب حفظ كل  في سجالت المحاسبة، ومسك الحسابات وا 
 قواعد المحاسبة. 

 

 ع. ، ويجب التزام منتهى الدقة في توفير األمان لوسائل الدفبمستند صادق يبّرر الدفع المجموعةيجب إثبات أي مبلغ تدفعه شركات 
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 بالمنافسةاحترام نصوص القانون الخاصة  .14

 

أن تراعي القواعد المحددة في نصوص القانون الخاصة بالمنافسة، ويجب أن تطّبقها كل الشركات المنتمية إليها، أي  المجموعةعلى 
  د التي تصون حرية المنافسة وتضبط سلوك وتصّرفات الفاعلين في السوق.القواع

 

قد يؤّدي الى صدور أحكام قضائية ضّدها مصحوبة  المجموعةقبل شركات نلفت النظر هنا الى أّن خرق أي قاعدة من هذه القواعد من 
ميدان  في الى تبّوء مقام الريادة تطمح كل منها المجموعةشركات وهنا نذّكر بأّن . المجموعةمسيئة، السيما تشويه سمعة  بعواقب

 قواعد المنافسة السليمة والعادلة.   دون أي إخالل ب اختصاصها

 

 المنافسة يحّظر القيام بجملة أمور، السيما:إّن قانون 
 

 تحديد أسعار بيع التجزئة؛ -

 تبادل معلومات تجارية استراتيجية مع شركة منافسة؛ -

 تقاسم أسواق مع شركة منافسة، السيما تقاسم مناطق أو زبائن؛ -

 قيام شركة سائدة في السوق باستغالل وضعها بشكل متعّسف ضد المنافسين.  -

 
بين البلدان؛ لذلك من الضروري االتصال بقسم الشؤون القانونية لدى الشركة المعنية فيما إّن  قواعد قانون المنافسة معّقدة، وهي تختلف 

 بشأن أي مسألة تتعّلق بقانون المنافسة.التابعة للمجموعة 

 بأدب واحترام العاملين في المجموعة التعامل مع .15

 

بأّنهم في أمان و  ،بأّن اإلدارة تنظر إليهم بتقدير واحترام العاملون في المجموعةلق أجواء يشعر فيها بخ أن تساهمفي  المجموعةترغب 
الحقوق األساسية للعاملين المنصوصة في و  ،باحترام حقوق االنسان المجموعةالنجاح. لذلك تتمّسك و  العمل ولهم ملء الحرية في

 .  بكل حرية إنشاء جمعيات حقّ المعاهدات األساسية لمنظمة العمل الدولية، بما فيه 

 

أماكن  في العاملين في المجموعةلحماية  الضروري الجهد وأن تبذلخلق أجواء عمل تمتاز باألمان والسالمة، أن تب المجموعةتتعّهد 
 عملهم. 

 

 ،معاملةالّسف في العنف والتع تنبذعلى العامل لديها وفقا لكفاءته في العمل، وهي ، وتحكم العاملين ومشارب أصول تنّوع المجموعةتحّبذ 
 ة في العمل وال باستخدام األطفال.  ياالضطهاد واالبتزاز تجاه العاملين، وهي ال تسمح باإلكراه والسخر تنبذ و 
 

رة بأي تمييز على أساس الدين أو لون البش المجموعةيجب أن ُيعاَمل باحترام مع حفظ كرامته، وال تقبل  العاملين في المجموعةكل من 
لسفية، فأو الِعرق أو الجنسية أو المنشأ الجغرافي أو الحالة الصحية أو االعاقة أو الوضع العائلي أو التوّجه الجنسي أو اآلراء السياسية وال

  4يز بين الذكور و اإلناث.التمي المجموعةوال تجيز 

                                                           
  مثل: )4( 

يسي متشّددا، . صار رئيطلب منّي رئيسي تحصيل نتائج عالية، ويتطلّب منّا إنتاجية مرتفعة. في الفصلين األخيرين، انحدرت النتائج وعلينا الصعود بها من جديد

 أتكلّم مع رئيسي في هذا األمر، لكني تلبية كل ما يطلبه منهم. أريد أن بمقدورهمكثير االمتعاض، وأحيانا يعامل بشكل مهين بعض أفراد فريق عملنا الذين ليس 

 أخشى أن أتعّرض بدوري للتهديد. ماذا أفعل؟ 

ف أو بوعيد أن يتصّرف بصل طبعا نريد أن يعمل العاملين في المجموعة بشكل منتج في أجواء جيدة تحبّذ العمل مع الزمالء وتنشر روح الثقة. وبالتالي، ال يجوز ألحد

 ما كان منصبه في المجموعة. فإذا لم تكن قادرا على مكالمة رئيسك باألمر، نشّجعك على مكالمة أحد المرجعيات األخالقية.وتهديد، أيّا تكن الظروف، ومه
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 صون البيئة .16

 

 أهمّية خاصة لمسائل صون البيئة، وهي تضع ضوابط في عملها لهذه الغاية. المجموعةتعطي 

 

رساء المجموعةتتعّهد  ا عن طريق تعزيز ، السيمودعم القضايا االجتماعيةر رفيعة لترقية مستوى األداء في صون البيئة معايي بصياغة وا 
  وتحسين التزاماتها البيئية واالجتماعية باستمرار. 

 

 م المتبادل. باالحترا تّتسمخصوصا بتخفيف وطأة أعمالها على البيئة، وبنسج عالقات تعاون مع الهيئات المحلية  المجموعةتلتزم 

 خالل دوام العمل (وتوابعهاالتراسل واالنترنت واألنظمة المعلوماتية )الحواسيب  وسائلاستخدام  .17

 

خّطي، ستند مأن يتبادلوا الرسائل االلكترونية بإدراك ودراية، ألّن الرسالة االلكترونية هي  العاملين في المجموعةفي ممارسة عملهم، على 
ر واالنتباه ؛ لذلك ال بّد من التزام الحرص والحذمطبوع على ورقة كما لو أنها مستند كتابي وفي معظم البلدان لها نفس المفاعيل القانونية

 والدقة في المكاتبات االلكترونية.

 

ال محدود ال يعيق معالجة الرسائل المهنية و ظرفي استعمال نظام المراسلة المهني لشأن خاص، لكن بقدر  المجموعةللعاملين في يجوز 
 يؤّثر سلبيا على عملهم.

 

بقدر كن لأن يستعملوا خالل الدوام في مكان عملهم شبكة االنترنت والحواسيب وتوابعها لشأن خاص،  المجموعةيجوز للعاملين في 
 لسمعة الشركة. التي يتصّفحها العاملال يعرقل سير العمل، وبشرط أن ال تسيء المواقع  ظرفي محدود

 

ول وأسماء أن يكشفوا للغير مفاتيح الدخ المجموعةالحاسوبية هو محصور، وبالتالي ال يجوز للعاملين في  المجموعةإّن الدخول الى شبكة 
 الهوية وكلمات السّر.

 صل االجتماعيالتوا شبكاتاستعمال  .18

 

ال بّد  ؛ لكنإلعالم جمهور المستهلكين بخبرتها ومهاراتها ومنتجاتهاال مثيل لها للمجموعة  إّن شبكات التواصل االجتماعي هي واسطة
اعي قد على شبكات التواصل االجتم اتمؤسسأو أفراد أو مسيئة لسمعة من التنبيه هنا الى أّن نشر معلومات سرية أو خاطئة أو ُمحق رة 

    ومنتجاتها وعالماتها التجارية والعاملين فيها.  المجموعةتؤّثر سلبيا على سمعة شركات 

 

 :في المجموعة كل عامل لذلك يجب على

 

 )إاّل اذا كانوا ضمن فريق من عياالجتما التواصل شبكاتعلى  المجموعةعن الكالم بإسم شركة من شركات أن يمتنع كليا  -
 المأذون لهم خصيصا بذلك(؛ العاملين في المجموعة

، أو ألحد العاملين فيها، أو ألحد عمالئها المجموعةُمحق ر أو مسيء لسمعة شركة من شركات عن نشر كالم أن يمتنع كليا  -
 التجاريين، أو إلحدى الشركات المنافسة لها؛

أو عالماتها  المجموعةليست للنشر العام أو غير صحيحة تخّص شركة من شركات  عن نشر معلوماتأن يمتنع كليا  -
 أو إحدى الشركات المنافسة لها؛ ، العمالء التجاريينالتجارية، أو منتجاتها، أو أحد 

أعاله المسّمى  5قطع بالطريقة الموصوفة في المأن ينّبه، اذا رأى ذلك ضروريا، الى أي كالم مخالف للقواعد المحددة أعاله  -
 "التنبيه". 
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  شرب الكحول  .19

 

العاملين في ا و زبائنه توّعيأن من هذه الشركات على كل يتوّجب  وبالتاليمشروبات كحولية وتسّوقها؛  المجموعةتنتج بعض شركات 
 الى أهّمية عدم اإلفراط في الشرب.   المجموعة

 

شروبات ، وأن ال ترّوج للموالحّث على اإلفراط في شرب الكحول عن التشجيعفي حمالتها الدعائية باالمتناع كليا  المجموعةتتعّهد 
 الكحولية لدى األحداث الذين لم يبلغوا حّد السن القانوني الذي يجيز لهم شراء هذه المشروبات.

 

شرب  جّراء من في العمل و/أو سالمته مييزهوعيه وت/أو و على أن ال تتأّثر انتاجّيته العاملين في المجموعةكل من  يجب أن يحرص
 الكحول، وهذا الحرص بشأن كل هذه األمور يشمل كل زمالئه في العمل. 

 
قيادة سّيارة )سواء كانت للشركة أو ال( اذا بلغ مقدار الكحول في دمه المستوى  العاملين في المجموعةفي أي حال، ال يجوز ألّي من 

 5المحدد قانونيا.

 واجب الكتمان .20

 

لشخص خارجي عن  أن يكشف )بأي شكل كان( عن معلومات خاصة بشؤون الشركة المجموعةال يجوز ألي عامل من العاملين في 
الشركة التي يعمل فيها، بما فيه أفراد األسرة واألقارب واألصدقاء؛ كما ال يجوز للبعض داخل الشركة أن يكشف للبعض اآلخر معلومات 

  6تنطبق على منصب كل منهم، عدا الحاالت التي يؤذن فيها بذلك. تحددها قواعد الكتمان التي 

 

 

 .01/01/2018يسري مفعول ميثاق السلوك الراهن ابتداء من 

 

                                                           
  

   أمثلة: )5 (

بالراحة، مع العلم لحظت أّن أحد أفراد الفريق الذي أعمل فيه يصل الى العمل ورائحة الكحول تفوح منه. وقد اضطر مؤخرا الى الخروج من اجتماع لعدم شعوره 

 بأّن هذه الحادثة ليست األولى من نوعها. ماذا أفعل؟

 لى انتاجيته وعلىال يجوز ألحد العاملين في أي شركة من شركات المجموعة أن يتمادى في شرب الكحول في موقع العمل أو في أي مكان آخر لحّد يؤثّر سلبيا ع

العاملين في المجموعة ويؤثّر على سمعة المجموعة. في مثل هذه الحالة، يجب أن تخبر أحد المرجعيات وعيه وتمييزه. هذا النوع من السلوك يضّر بمصالح 

 األخالقية باألمر. 
 مثل: )6( 

 ملفا إلكترونيا يتضّمن الئحة بأجور بعض العاملين في المجموعة. ماذا أفعل؟ لرس  م  سهوا من تلقّيت 

من العاملين  تبليغه ألي شخصاذا كان ال يوجد أي سبب في إطار وظيفتك يبّرر تلقيك هذا الملف، يتوّجب عليك محو الرسالة االلكترونية والملف المعني، واالمتناع عن 

 .الماثل قواعد ميثاق السلوكمخالفة ل اتحاشيالمفروض كتمانها في المجموعة. نوصيك بتنبيه المرسل الى حادث الخطأ، وبعدم كشف هذه المعلومات 


