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لماذا مدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد ؟01

االلتزامشيءكلقبلهي،رونومجموعةقوةإن

القيمبرقيةأنشطتهم،كلفي،متعاونينالكلاليومي

قة،الثروابطعلىالحفاظفيتسهمالتيالمشتركة

انلضمأساسيةعواملوهيوالمسؤولية،الشفافية

.استدامتها

قياتاألخالميثاقعليهايؤكدالتيهذه،النزاهةثقافة

صميممنيتجزأالجزءاتشكلوجودنا،ومبرر

مغامرةإلىالمؤسسةحياةتحولوهي.رونومجموعة

.مستدامةطموحاتتخدمبشرية

كلبالفسادأشكالكلبمكافحةرونومجموعةتجتهد

اتالجهمختلفمععالقاتهاإطارفيواجتهادفعالية

ثاقالميإلىالمجموعةانضمتالصدد،هذافي.المعنية

.المتحدةلألممالعالمي

اسامسالواقعفيبالنفوذوالمتاجرةالرشوةتشكل

كلفةبتواجتماعيةاقتصاديةآثارعنهتنتجبالنزاهة

تصلالدولي،النقدصندوقتقديرحسب.جدامرتفعة

حواليإلىيبالرشاوشبيهةألفعالفقطالسنويةالتكلفة

من2حوالي)دوالربليون2.000إلى1.500

.(العالميالعامالدخلناتج

للفسادويةالسنالتكلفةترتفعاألوروبي،المستوىعلى

الدخلناتجمن6.3أي،يوروبليون900إلى

.األوروبيللبرلماندراسةحسباألوروبي،العام

آثاروذبالنفوالمتاجرةللرشوةيكونأنيمكنبالتالي

.المؤسسةوتطورعملعلىالخطورةبالغة

قافةثبترقيةمناواحدكلعلىملقىواجبهناكلذلك

األداءتضمنالتيالوسيلةتعتبروالتيهذه،النزاهة

.رونولمجموعةالمستدام

مكافحةمجالفيرونومجموعةالتزاماتهيما❑

بالنفوذ؟والمتاجرةالرشوة

واءس،رونولمجموعةالتابعةالشركاتكلعلىيجب

رنسيالفبالقانوناالمتثالالخارج،فيأوفرنسافي

لحياةاوعصرنةالفسادمكافحةبالشفافية،المتعلق

قوانينعنفضال،(“2سابان”المسمى)االقتصادية

.عليهاالمنطبقةالفسادمكافحةوتنظيمات

لىعوالكشفللوقايةخطةتنفيذ2سابانقانونيفرض

اإلجراءاتحولمهيكلةبالنفوذ،والمتاجرةالرشوة

:التاليةالثمانية

الفساد،لمكافحةالسلوكقواعدمدونة•

المهني،اإلنذارآلية•

الفساد،مخاطرخريطة•

والموردين،الزبائنالغير،تقييمإجراءات•

المحاسبية،المراقباتإجراءات•

والتوعية،التكوينبرنامج•

خاص،تأديبينظام•

.البرنامجتنفيذوتقييممراقبة•

والمتعاونين؟المؤسسةعلىالمخاطرهيما❑

:رونولمجموعةبالنسبة

رةمعتبلغراماتعقوباتتوجدللمؤسسة،بالنسبة

فيللمشاركةحظرنشر،إجراءاتإلىباإلضافة

فيأوفرنسافيعموميةصفقاتفيعطاءات

اقبهاوعوللتوفيرعامةدعوىتقديماستحالةالخارج،

الماليةووضعيتهاونشاطهاسمعتها،علىالوخيمة

الشركاء،والزبائنفقدانالبورصة،تقييمفقدان:مثال)

...)

:والمتعاونينللمسيرينبالنسبة

العقوباتإلىفباإلضافةوالمتعاونين،للمسيرينبالنسبة

هناكالمدونة،هذهاحترامبعدمالمرتبطةالتأديبية

مةغراإلىباإلضافةالسنواتمنلعددحبسعقوبة

منالمحتملوالحرمانأموالومصادرةمعتبرة،مالية

.المدنيةالحقوق

الاونمتعمنمرتكببالنفوذمتاجرةأوفسادفعلأي

عةمجمولحسابأو/ولمصلحةمرتكبااعتبارهيمكن
.شركاتهامنأيوالرونو



:القوانين األجنبية

الأفعبعضمعاقبةتتمأنيمكنذلك،عنفضال

مداهاصليأجنبيةبقوانينبالنفوذالمتاجرةأوالرشوة

.الحدودوراءماإلى

تكبمربالنفوذمتاجرةأورشوةفعلأيأنيعنيهذا

كانأينما،رونومجموعةمنمتعاونأومسيرمن

بية،أجنقوانينمنظورمنمخالفةيشكلقديتواجد،

الرشوةةلمكافحالبريطانيالقانونالمثالسبيلعلى

الفسادممارساتلمكافحةاألمريكيالقانونأو

منظوربحسمخالفةيشكلأنيمكنبالتالي.األجنبية

.أجنبيوقانونالفرنسيالقانون

هذه؟السلوكقواعدمدونةأهدافهيما❑

مجموعةالتزاماتهذهالسلوكقواعدمدونةتسرد

ثقافةنشرفيوتسهمالفسادبمكافحةيتعلقفيمارونو

:هيفالصددهذافي.باألخالقياتالمتعلقةالمجموعة

،ومخاطرهأشكالهتحدياته،الفساد،هوماتوضح•

فساد،فيهايحدثأنيمكنوضعياتعلىأمثلةتقدم•

أجلمنالمطبقةشيوعااألكثراإلنذاروإشارات

تحديده،

واإلجراءاتاعتمادهاالمتطلبالسلوكياتيعرض•

أفضلبشكلمنهالوقايةأجلمنمراعاتهاالواجب

حدوثه،عندومعالجته

تيالالخاصةوالمهامالمفصلةاإلجراءاتنحويوجه•

.شكأيحالةفيمتعاونكلمساعدةشأنهامن

عياتالوضوتعددتنوعبسببكاملليسالمرجعهذا

يشكلفهوذلكومع.الميدانفيمصادفتهايمكنالتي

مالئمةاألكثرالقرارباتخاذتسمحعمليةأداة

.للظروف

ندعوة،الوثيقهذهتفسيرفيصعوبةوجودحالةفي

مسؤولهزمالئه،معالرأيتبادلإلىمتعاونكل

ول،األالمقاموفيالمحلي،القانونيالمنسقاألعلى،

أولوظيفتهواالمتثالاألخالقياتمراسلأومنسق

.إليهينتميالذيللبلد

السلوكقواعدمدونةمراعاة❑

العمالكلعلىهذهالسلوكقواعدمدونةتنطبق

مهما،رونومجموعةمععملعقديربطهمالذين

يالجغرافموقعهمالهرمي،السلمفيمستواهمكان

.يتبعونهاالتيوالجهة

الفسادلمكافحةللسلوكالمحليةالقواعد

فيتأخذأنهذهالسلوكقواعدلمدونةيمكنال

لتيواالمحلية،التشريعاتمتطلباتكلالحسبان

معقارنةبالمأكثرتقييديةتكونعندمافقطتنطبق

.المؤسسةتفرضهاالتيالقواعد

راسلهمبماالتصالللمتعاونينيمكناالقتضاء،عند

دادامتحولواالمتثالباألخالقياتالمختصالمحلي

.المحليةالخصوصياتهذهوعواقب

لماذا مدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد؟. 01
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ي الوقاية والكشف عىل الفساد أن نعرف بش
كل خاص تقتض 

ي تجسد هذا الخطر
.المخالفات الرئيسية الت 

ما هي جنحة الرشوة؟❑
جنحة الرشوة ليست سوى مظهر من مظاهر المساس 

اهة ز اهة يمكن أن يكتسي العد. بالتز ز يد من وهذا المساس بالتز
ي 
ز
حها ف مرحلة األشكال مثل المتاجرة بالنفوذ الذي سيتم شر

.الحقة

رشويمكن أن تكون الرشوة ارتشاء أو 

ويطلب تكون الرشوة ارتشاء عندما ينتهز شخص ما وظيفته
، هبات، وعود أ/و و أو يقبل، بشكل مباشر أو غت  مباشر

مل امتيازات من أي نوع كانت، بغية أداء أو االمتناع عن أداء ع
ي يصنف هذا الشخص بأنه مرت. من نشاطه أو وظيفته

.سر

أشكال الفساد02

يطلب موظف مبلغا من المال من متعاوني   : مثال
.مقابل المصادقة عىل سيارات

ي للرشوة
 
المخطط البيان

امتياز
.....................مال، وعد، هبة، 

ي 
مرتش 

: (يقبل أو يطلب)
مرتكب جنحة ارتشاء

ي 
راش 

ح) : (يقت 
رشومرتكب جنحة 

المقابل
إنجاز، تأخي  أو االمتناع عن إنجاز عمل من وظيفته

ح شخص ما رشو تكون الرشوة عملية  دم، أو يق/وعندما يقت 
، هبات، وعود أو امتيازات م ن أي بشكل مباشر أو غت  مباشر
، إىل ش خص نوع كانت، لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغت 

ا يصنف هذ. ليؤدي أو يمتنع عن أداء فعل من وظيفته
ي 
.الشخص عىل أنه راشر

ي : مثال
ي حدث رياض 

 
ي إىل نهان

 
يدعو متعاون برلمان

يعي مالئم  مرموق من أجل إقناعه بإجراء تعديل تش 
.رونولمجموعة 

يمكن أن تكون الرشوة عامة أو خاصة

ي موظفا عاما، ب
:معنز تكون الرشوة عامة عندما يكون المرتسر

موظف دولة أو جماعة )أي شخص مؤتمن بسلطة عمومية •
،(عمومية محلية أو إقليمية

خاصة شخص )أي شخص مكلف بمهمة خدمة عمومية •
موظف من طرف مؤسسة عمومية أو جمعية ممولة أساسا من 

،(أموال عامة
ة، رئيس بلدي)أي شخص مكلف محليا بعهدة انتخابية •

 ، ي
،...(برلمانز

أي شخص موظف من منظمة عمومية دولية،•
كة تحوز فيها الدولة أو جهة عمومية عىل أسهم أو • أي شر

.مشاركة

ي بعض الظروف، يمكن أن يعتتر أيضا كفعل رشوة
ز
من ف

ز لحساب موظف ز أشخاص متدخلي  موظف عام، مجرد تمكي 
.عام أو أقرباء موظف عام لالستفادة من امتياز

ي موظفا ع
.اماوتكون الرشوة خاصة، عندما ال يكون المرتسر

ي فرنسا
 
العقوبات ف

ي لتحميل المسؤولي
ز
اح أو وعد هو كاف ة حن  مجرد تقديم اقت 

.وإن لم يتبع ذلك أفعال

ي فرنسا، تعاقب الرشوة الخاصة بعقوبة حبس 
ز
سنوات 5ف

10أما عقوبة الرشوة العامة فهي . يورو500.000وغرامة 
.يوروسنوات حبس وغرامة واحد مليون 

ج من يمكن رفع مبالغ هذه الغرامات إىل ضعف الرب  ح النات
ي بلدك، يمك. المخالفة

ز
نك لمعرفة العقوبات المنطبقة ف

ي المحىلي 
.التقرب إىل منسقك القانونز



ما هي جنحة المتاجرة بالنفوذ؟❑

يعات فرن يعات، عىل سبيل المثال تشر ازيل بعض التشر سا، التر
ز مخالفة الرشوة ومخالفة المتاجر  ز بي  .  ة بالنفوذوإسبانيا، تمت 

ز الواليات المتحدة األم ز أخرى، مثل قواني  ريكية ال بينما قواني 
ز بينهما .تمت 

ي التميي   بي   المتاجرة با
لنفوذ مثلها مثل الرشوة، ينبع 

عرضا وقبوال

قبل تكون المتاجرة بالنفوذ قبوال عندما يطلب شخص أو ي
ض، ب شكل امتيازا من أجل استعمال نفوذه، الفعىلي أو المفت 
، بغية الحصول عىل قرار مالئم لل شخص مباشر أو غت  مباشر

.الذي منحه هذا االمتياز

أشكال الفساد. 02

:تنبيه
الرشوة والمتاجرة بالنفوذ هي ممنوعة بتاتا حت  وإن تم القيام

لفائدة المؤسسة ومن دون مقابل مباش  أو غي  مباش  بهما 
.للمتعاون

ي: مثال ف الشخص يطلب وزير وظيفة البنته مقابل تش 
.القابل بوسام

ح شخص ما ا متيازا تكون المتاجرة بالنفوذ عرضا عندما يقت 
، حن  يس تغل لشخص آخر، أو يستجيب لطلبات هذا األخت 

ض، بشكل مباشر أو غت  مب ، بغية نفوذه، الفعىلي أو المفت  اشر
.الحصول عىل قرار مناسب

ي للمتاجرة بالنفوذ
 
المخطط البيان

االمتياز
...(مال، وعد، هبة )

المستفيد
ح)) مرتكب جنحة(: يقت 

المتاجرة بالنفوذ عرضا

الغي  
(يقبل أو يطلب)

مرتكب جنحة 
المتاجرة بالنفوذ قبوال

للحصول
، صفقات أو أي قرار  تمي  

مناسب آخر

:المقابل
ض يستغل نفوذه الفعىلي أو المفي 

المقــرر

يؤثر يعطي مقاول مبلغا من المال إىل موظف حت  : مثال
كة ا بن هذا األخي  عىل منح صفقة عمومية لصالح ش 

.عم المقاول

الفارق بي   الرشوة والمتاجرة بالنفوذ

ز الرشوة والمتاجرة بالنفوذ يت ي عدد الفارق الرئيسي بي 
ز
مثل ف

ي ارتكاب المخالفة
ز
ز ف .األشخاص المتورطي 

ي 
ي ومرتسر

ي . تتطلب الرشوة وجود راشر
 سلطته يستغل المرتسر

ي 
.لصالح الراشر

ي المتاجرة بالنفوذ وجود طرف ثالث يستغل
نفوذه وتقتضز

.لدى صانع القرار، لفائدة المستفيد من القرار

ي فرنسا
 
العقوبات ف

ي لتشكي
اح أو وعد يكفز ل مثل الرشوة، مجرد تقديم اقت 

.المخالفة

ي فرنسا، العقوبات هي مشابهة للعقوبات المحددة
ز
.للرشوةف



إشارات اإلنذار
ووضعيات الخطر 03
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إشارات اإلنذار ووضعيات الخطر03

ي يجب
ي هذا الجزء، سنتطرق إىل إشارات اإلنذار الت 

 
أن ف

 لمختلف ثم نقدم تفصيال . تستدعي تدخلنا عند مصادفتها
ي يحدث فيها الف

ي الحياة المهنية الت 
 
.سادالوضعيات ف

إشارات اإلنذار❑

مورا غت  يجب اعتبار الممارسات والسلوكيات الموصوفة أدناه أ
ي حياة األعمال

ز
ي حالة مصادفتها، يجب أن تك. عادية ف

ز
ون ف

األعىل بهذه الوضعية من دونمسؤولكحذرا، وأن تختر 
.تأخت  

ي الشفافية وقابلية المتابعة 
 
ي المأي تقصي  ف

ز
عامالت، ف

;النفقات وكشوف العمليات

، أو بتوثيق غت  /وبالنفقات نقدا أي طلب للتكفل  ي
ز
كاف

/طلبيةلدفعات من دون مرجع لفاتورة أو 

:  مألوفةأي طريقة للدفع غي  منصوص عليها تعاقديا أو غي  
ي بلد آخر، طلب تغيت  ب

ز
عض طلب تحويل إىل الغت  أو ف

;الدفعكيفيات

ير، إىل  ورة وال تتر ح للجوء، من دون ضز  ;وسطاءأي مقت 

ح المتياز  هدية نقدا أو عينا إلنجاز عملأو طلب /وأي مقي 

يك أعمال يقدم  ;فواتي  مزورة أو وثائق مزورة أخرىأي شر

ف يعطي انطباعا أنه يتص أي عامل لمؤسسة أو موظف عام 
خارج الهيكل أو التنظيم الذي ينتمي إليه،، بمفرده

بالمقارنة تموين مبلغ مرتفع / أتعاب / لعموالت أي طلب 
،  ;مع ممارسات السوق، من دون سبب موضوعي

م القواعد الرفض لتقديم شهادة خطية أي  قانونية بأنه يحت 
;لمكافحة الفساد

ة، خارج نمط التوظيف الرسمي للمؤسسلوظيفةأي طلب 
ي العائلة

 
،لزميل أو عضو ف

ية أي طلب دفع هبات إىل  ;مقابل امتيازمؤسسة خي 

شخص طبيعي أو معنويمعلومات سلبية تتعلق بسمعة أي 
ي الصحافة المحلية، )تقيم معه عالقة أعمال 

ز
مقال اتهام ف
اهة،  ز ....(.إدانة سابقة بسبب مساس بالتز

ي من شأنها أن تؤدي إىل أفعال❑
فسادالوضعيات الت 

ي الحياة 
ز
ي أي وقت ف

ز
إذا كانت مخاطر فساد  قد تحدث ف

حا المهنية، إال أن هناك ظروف يكون وقوع هذه المخاطر مرج
.بشكل أكتر 

ي إطار أنشطة مجموعة 
ز
ي فرنسا وعىل المستو رونو ف

ز
ى ف

، تم تحديد هذه الوضعيات باستعمال خريطة م خاطر الدوىلي
.الفساد

ة التالية :وهي الوضعيات العشر
تضارب المصالح•
عرض أو قبول هدايا ودعوات•
دفعات التسهيل•
إعارة السيارات•
اكات العالمة• شر
عمليات رعاية اآلداب والعلوم•
عمليات تمثيل المصالح•
كاء األعمال• العالقات مع شر
القيود المحاسبية•
اء• عمليات االندماج والشر

صائح هذه الوضعيات هي مفصلة بشكل مسهب مع تقديم ن
اطر بحماية نفسك وحماية المؤسسة من مخلكعملية تسمح 

.الرشوة والمتاجرة بالنفوذ

ل تعتمد مراقبة هذه الوضعيات عىل عدد من العوامل، مث
ي وطبيعة عالقة األعمال

ز
.الموقع الجغراف



للمزيد من التفاصيل

لرد مديرية األخالقيات واالمتثال هي تحت تصفك ل
.صالحعىل أي سؤال يتعلق بتسيي  حاالت تضارب الم

.إجراء تسيي  تضارب المصالح
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لدىرونو من أجل الوقاية والمحافظة عىل صورة مجموعة 
ي قد ت

كون أصحاب المصالح، علينا تجنب الوضعيات الت 
.فيها مصالحنا الخاصة متضاربة مع مصالح المؤسسة

أفضل و . ليس من السهل التعرف عىل وضعية تضارب مصالح
:ة التاليةوسيلة لتحقيق ذلك هو أن نطرح عىل أنفسنا األسئل

ة • ز يك( عائلية، ودية أو مهنية)هل لدي صلة ممت  مع شر
قة األعمال الذي أجري نقاشا معه، أو أتفاوض معه أو ىلي عال

أعمال معه؟

، أو هل يمكن أن تؤثر هذه الوضعية عىل حكمي وتقييمي •
ي أتخذها باسم الشر 

كة؟تبدو أنها تؤثر عىل القرارات الن 

ام بسبب هذه العالقة مع الغ• ز ؟هل أشعر بشعور االلت  ت 

ي حالة عدم ارتياح إذا اكتشف ذلك أحد •
ز
هل سأصبح ف

ي أصبح
؟ ماذا أفعل إذا علمت أن أحد أعضاء فريف  ي

ي زمالن 
ز
ف

ص من هذه الوضعية؟ كيف ينظر إىل هذه الوضعية من شخ
؟رونو خارج مجموعة 

ي 
ي وضعية تعارض مصالح ليس أمرا غت  قانونز

ز
 ويمكن التواجد ف

ي العديد من الحاالت خالل الحياة المهنية
ز
كن ل. أن يحدث ف

ل من حن  وإن كانت هذه الوضعية محتملة، إال أنها قد تجع
.لالصعب ممارسة صالحياتنا بشكل غت  محايد ومستق

حن  وإن بناء عليه، من اإللزامي الترصي    ح بتضارب المصالح،
اىلي كان محتمال، من أجل السماح بإجراء تحليل معمق وبالت

ي وضعية صعبة
ز
إىل سيؤدي هذا اإلجراء. تجنب التواجد ف

ارد األعىل ومدير المو المسؤولمعالجة شية للوضعية من 
ية .البشر

تضارب المصالح1

:مثال عن وضعية خطر
.  رونويورد مورد قطع غيار إىل مصنع تابع لمجموعة 

ويتم فحض هذه القطع من متعاون يتضح أنه ابن عم 
.يكتشف المتعاون أن بعض القطع هي معيبة. المورد

ي اإلنتاج وأن ذلك لن 
 
ح المورد أن لديه مشكلة ف يش 

ي . يحدث الحقا
يحاول أن يتم قبول توريده حت  يرض 

.ابن عمه

حت  وإن كان للمتعاون عالقة عائلية مع المورد، يجب 
عليه أن ال يقبل هذا التوريد حت  ال يتم تحميله 

.المسؤولية
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الهدايا والدعوات2

ي دعوات أو هداي
ي بعض األحيان عرض أو تلق 

 
ا يمكننا ف

تهدف إىل التشجيع عىل إقامة عالقات مهنية جيدة

عتتر غت  أن سلوكيات اللباقة والود هذه يمكن أن تشكل أو ت
المحددة كسلوكيات فساد ال تكون ممتثلة بالقواعد والمبادئ

.أو من القانونرونو من مجموعة 

ي الهدية أي وسيلة دفع، إكرامية، امتياز، هدية أو خ
دمة تعنز

نفقات رحلة معروضة أو يتم تلقيها، عىل سبيل المثال التكفل ب
.أعمال، تقديم خدمات أو أعمال مجانا وإعارة محالت

فيه  ي أو )الدعوات هي أي شكل من الفعالية، الت 
، رياضز ي

ز
ثقاف

.، رحلة، إيواء أو وجبات مقدمة أو يتم تلقيها....(عطل، 

الحظر❑

ي هدية أو دعوة
:تتممن حيث المبدأ، يحظر دائما عرض أو تلف 

،من أجل التأثت  عىل سلوك أو الحصول عىل مقابل من ا• لغت 
ي شكل نقدي أو ما يكافئه •
ز
،(مثال شيك، هدايا)ف
ي شكل دفعة •
ز
،(دفعات التسهيل–3انظر )تسهيليةف
ة المناقصات أو تجديد عق• ة حساسة مثال فت  ي فت 
ز
.دف

:مثال عىل وضعية خطر
كلف خالل التفاوض عىل تجديد عقد، يتلف  متعاون م
وط، عرضا من أحد الموردين لمق عد بتحرير دفت  الشر

.لحضور مباراة نهائية رياضية

ي رفض هذا العرض خاصة وأنه تم عرضه خال
ة ينبعز ل فت 

.حساسة مثل تجديد عقد

:مثال عىل وضعية خطر
ح متعاون لموظف عام مكلف بمنح ترخيص إد اري أن يقت 

ي 
ه سيارة مقابل قرار إداري موان  .لرونويعت 

ل رشوة يجب عليه أن ال يقبل هذا العرض ألنه يشبه فع
.موظف عام

ي م
راعاة إىل جانب المحظورات المبدئية سالفة الذكر، ينبعز

القواعد التالية عندما يكون محاورنا موظف عام أو متعامل
خاص،

موظف عمومي ❑
يعات تدين رشوة الموظف العام ي هذا الس. كل التشر

ز
ياق، ف

.أي عرض مخصص لهيحظر 

اع كاستثناء من هذه القاعدة، يمكن قبول عرض لباقة إذا ر 
وط التالية :الشر

، اطلع عىل)أن يكون بمبلغ رمزي 1. قائمة للتوضيح أكتر
،(لكل بلدبها المبالغ المرخص 

ي    ع المنطبق،2. يراعي التشر

ىل أن ال يكون الغرض منه التأثت  عليه أو الحصول ع3.
مقابل،

أن يكون قد حصل عىل ترخيص مسبق وخطي من 4.
.األعىلالمسؤول
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شخص عادي❑

بالنسبة لألشخاص الذين لهم صفة موظف عام، وحن  يتم قبول
:هدية أو دعوة، يجب أن تراعي المعايت  التالية

ي 1.
ي سياق مهنز

ز
شمل ال ت)يجب أن يتم العرض أو االستقبال ف

يعات وقواعد ( أعضاء العائلة أو األقرباء وأن تراعي التشر
،رونو األخالقيات لمجموعة 

يجب أن تكون ظرفية،2.

يورو 60يجب أن ال تتعدى قيمتها سعر وحدة أقض قدره 3.
فاصيل، للمزيد من الت”مالحظة )اليوروبالنسبة لبلدان منطقة 

(.لكل بلدبها اطلع عىل قائمة المبالغ المرخص 

ي إذا كانت قيمة الهدية أو الدعوة تفوق المبلغ سالف الذكر، ي
نبعز

األعىل الذيالمسؤولالحصول عىل ترخيص مسبق وخطي من 
.سيسهر عىل ضمان قابلية المتابعة

ي الحصول عىل سداد نفقات مهنية
ز
يجب أي متعاون يرغب ف

مرتبطة بشكل عليه أن يراعي بالمطالبة فقط بتعويض المبالغ ال
.صارم بنشاطه

ي 
ي “ يةاألسفار وسداد النفقات المهن”سياسة اتباعينبعز

الن 
ي إطار التنقالتتؤطر 

ز
تبة ف ي تسوية النفقات المت 

ز
ي فرنسا أو ف

ز
ف

.أو النشاط العادي للخدمة/والخارج 

:مثال لوضعية خطر
كة زبون يات لشر ة وعائلته، يتكفل متعاون بعطل مدير المشت 

.مقابل وعد بالحصول عىل عقد جديد

.ساديجب عليه أن ال يقبل هذا العرض ألنه يشكل فعل ف

:للمزيد من التفاصيل

للرد مديرية األخالقيات واالمتثال هي تحت تصفكم
هدايا عىل تساؤالتكم واستفساراتكم حول تسيي  ال

.والدعوات

.إجراء تسيي  الهدايا والدعوات

.سياسة األسفار وسداد النفقات المهنية

من كل بلد هي بها قائمة المبالغ القصوى المسموح 
نت الداخلية ي شبكة اإلني 

 
.متوفرة ف

“الهدايا والدعوات”خانة “ رونوأخالقيات مجموعة ”

الهدايا والدعوات2

ي إطار فعالية ذات طابع ❑
 
حالة الهدايا والدعوات ف

ي أو اتصاالت، منظمة من مجموعة  تجاري، ترويج 
.رونو

ي الرجوع إىل النظام الداخىلي الخاص الذي 
ي هذه الحالة، ينبعز

ز
ف

.المعنية خالل إطالق كل عملية( المديريات)تصدره المديرية 

ي 
نامج الزمنز ز هذا النظام الداخىلي الموضوع، التر يجب أن يبي 

االستقبال واإلقامة لألشخاص كيفياتومحتوى أيام الفعالية،  
مج تقديمها إىل هؤالء األشخاص، “ الحزمة”المدعوين، قيمة  المتر

ا ز ز والمت  ز والداخليي  نية معايت  الدعوة بالنسبة للمدعوين الخارجيي 
.اإلجمالية المخصصة للعملية

:مثال لوضعية خطر
ن المختارين، ينظم متعاون فعالية لعرض منتجاته لبعض الزبائ

ي نهاية الفعالية، يغادر كل مدعو حامال معه  
المنتجات كاتالوجفز

ا مئات وقطعة منتج جلدي فاخر مكتوب عليها اسمه وقيمته
.  اليوروهات

ن هذه يجب عليه أن ال يعرض هدايا بهذا المبلغ المرتفع أل
عة الممارسة ال تراعي إجراء تسيت  الهدايا والدعوات لمجمو 

.رونو
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دفعات التسهيل3

الدفعات، حن  وإن كانت زهيدة، غت  المستحقة، غت  
الرسمية، المقدمة لفائدة موظف عام لضمان أو التشي    ع من 

ي صالحياته الوظيفية 
ز
يص التخل)اإلجراءات اإلدارية المشمولة ف

ة، إصدار رخصة  هي ...( الجمركي لسلع، الحصول عىل تأشت 
.محظورة

وري  اتباعمن أجل تجنب هذا النوع من الوضعيات، من الرصز
ها، حيث أنه من الممكن دفع رسوم  اإلجراءات اإلدارية بحذافت 

نت .إدارية إلزامية عىل اإلنت 

ي حالة طلب دفع غت  مستحق أو شك حول طبيعة طلب 
ز
ف

دفع، يجب عليك لزاما ومسبقا االستفسار من رئيسك األعىل
أو منسقك أو مراسلك لألخالقيات واالمتثال حول هذا 

.الموضوع

:مثال حول وضعية خطر
خليص االعتيادي أن يقوم بتوسيطهيطلب متعاون من 

ذا ويشي  له هذا األخي  أن ه. جمركي عاجل لقطع غيار
.األمر قد يستغرق العديد من األسابيع

م بالحصول عىل تخليص ج مركي غي  أن الوسيط يلي  
.ساعة مقابل مضاعفة عمولته48خالل 

اح ألن ذلك يشكل دف ع يجب عليه رفض هذا االقي 
..تسهيىلي محظور

:للمزيد من التفاصيل

ف مديرية األخالقيات واالمتثال هي تحت التص 
..يليةالتسهللرد عىل أي سؤال يتعلق بالدفعات 
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إعارة السيارات 4

اإلعالمية لنماذج سيارات والمنظوريةمن أجل تعزيز الشهرة 
، يمكن إعارة السيارات التابعة للمجموعة مجانا رونو مجموعة 

ك)إىل بعد األشخاص الغت   ي الشر
ز
ة، شخص طبيعي غت  أجت  ف

(.شخص معنوي خاص أو عام

من أجل تجنب أي لبس، يجب أن تكون عملية إعارة 
وط التالية :السيارات مستوفية للشر

وع،• ي مشر ي إطار هدف ترويجر
ز
أن تندرج ف

ءات أن تكون موضوع قرار رسمي متخذ مسبقا طبقا لإلجرا •
المحلية،

ية،أن تكون موضوع عقد مطابق للمعايت  واإلجراءات المحل•
.أن تكون لمدة محددة•

ي إىل مد
يرية ترسل كل إدارة معنية كل سنة تقرير تطبيف 

.األخالقيات واالمتثال  المكلفة بمراقبة اإلجراء

:مثال لوضعية خطر
ي اإلعارة لمدة شهر لنموذج جديد من

ز
يرغب متعاون ف

ي أسطوال  كة يحتمل أن تشت   من السيارة إىل ممثل شر
.السيارات

لم يحدد الممثل هل سيستعمل السيارة ألغراض 
ز والمس ز شخصية أو سيتم استخدامها من المتعاوني  تعملي 

ز بغية اختبار هذا النم ز المحتملي  .وذجالمستقبليي 

ل صارم يجب التأكد من أن استعمال السيارة يتوافق بشك
ي عقد اإلعارة

ز
.مع األحكام المنصوص عليها ف

:للمزيد من التفاصيل 

مديرية األخالقيات واالمتثال هي تحت 
تصفك 

ألي سؤال أو استفسار يتعلق بإعارة 
.      السيارات

.إجراء إعارة السيارات إىل خارج المؤسسة

.اختبار إعالمي : إجراء اإلعارة



إشارات اإلنذار ووضعيات الخطر. 03

اكات العالمة5 ش 

اكات العالمة  وعة هي عقد تبحث من خالله مجم“ الرعاية”شر
هرة ، أو إحدى عالماتها، لالستفادة بشكل مباشر من شرونو 

يك  ين )شر فت  أو س....( بطولة )لفعالية ...( جمعية، عمل خت 
ف ) ي معت 

أو قوة /ومنظوريةبغية الزيادة من ....( رياضز
.الجذب لعالماتها ومنتجاتها

م مجموعة  ز ي المقابل، تلت 
ز
أو المادي بتقديم الدعم الماىلي رونو ف

كاء المذكورين، أو الفعاليات أو السفراء .للشر

ي 
ز
اكات من أجل الحصول ف يجب أن ال يتم إنجاز هذه الشر

ر  ، مقابل غت  )المقابل عىل امتياز غت  متر رب  ح شخضي
ي العقد 

ز
ك يتفاقم هذا الخطر عندم....(. منصوص عليه ف ا يشت 

ي العمال موظف عام
ز
.ف

من أجل ضمان أن تراعي هذه العمليات القيم األخالقية 
ة فيها، يخضع اخرونو لمجموعة  ي كل البلدان الحاضز

ز
تيار ف

كاء لقواعد محددة سمي وهذه القواعد هي مدرجة بشكل ر . الشر
ي مذكرة مصلحة

ز
.ارمكما يجب مراعاة هذه القواعد بشكل ص. ف

:مثال لوضعية ذات مخاطر
ح منتخب محىلي لمتعاون لمجموعة  تنظيم رونو يقي 

اء  اكة عالمة مع مدينته مقابل وعد بش  عملية ش 
.أسطول كبي  من السيارات

ح ألنه يشكل محاولة فساد  ي رفض هذا المقي 
ينبع 

.وإحالة األمر عىل الفور إىل الرئيس الهرمي األعىل

:للمزيد من التفاصيل

حول مديريات االتصال والتجارة هي تحت تصفك
اكات العالمة موضوع ش 

(تسيي  نزاهة الغي  )TIMإجراء عملية 
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عمليات رعاية اآلداب والعلوم6

هبة مالية، )رعاية اآلداب والعلوم هو دعم من دون مصلحة 
يقدم من طرف المؤسسة من دون ....( رعاية الكفاءات، 

بالمائة 25حد أقض )مقابل أو من دون مقابل غت  متناسب 
ي فرنسا

ز
جمعية أو جهة تمارس نشاط/إىل مؤسسة( من الهبة ف

.ذو مصلحة عامة وغت  ربجي 

يجب أن ال تنجز هذه المبادرات لغرض الحصول عىل مقابل 
.غت  مستحق قد يتم اعتباره فعل فساد

ز العملية، يجب القيام باإلجراءات التالية مهما  من أجل تأمي 
مجة  ي إطار )كانت طبيعة عملية راعية اآلداب والعلوم المتر

ز
ف

اكة المؤسسة أو خارجها (:شر
نجز فيه التأكد من أن العملية هي مطابقة لقواعد البلد الذي ت•

وللمواضيع المؤهلة للرعاية،
التحقق من نزاهة الهيئة المستفيدة،•
،(اتفاقية رعاية اآلداب والعلوم)إخضاع العملية لعقد •
ز • الحصول عىل مصادقة االتفاقية من مختلف الفعالي 

 ، ز المعنيي 
وط منح الهبة وخاصة حسن تخصي• ص التأكد من مراعاة شر

انية، ز وع ومت  األموال من خالل متابعة المشر
راقبات االحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالهبات ألغراض أي م•

محتملة،

ال تمول األنشطة السياسية وال رونو نذكر أن مجموعة 
ي 
.المؤسسات ذات الطابع الدينز

:مثال لوضعية ذات مخاطر
اقية يطلب ممثل جمعية من متعاون للمجموعة إبرام اتف
وع أبحاث علم .  يةرعاية اآلداب والعلوم بغية رعاية مشر

ي هذه االتفاقية باإلشارة إىل أن مجموعة 
نو رو تكتفز

وع، من دون تقديم تفاص ي المشر
ز
يل حول ستشارك ماليا ف

وط منح الهبة ح أن غت  أنه اتض. موضوع الرعاية وال شر
أحد أعضاء لجنة إدارة الجمعية، يمارس أيضا نشاط 

.تمثيل مصالح لدى مؤسسة أوروبية

ي الواقع، بل الغرض
ز
ي ف منه الغرض من الرعاية ليس خت 

ز تنظيمية أوروب ية تخدم هو التأثت  للحصول عىل قواني 
كات صناعة السيارات .شر

::للمزيد من التفاصيل

مديرية المسؤولية االجتماعية والبيئية
تحت تصفكم ألي استفسار يتعلق برعاية

.اآلداب والعلوم .

.إجراء تسيي  أنشطة رعاية اآلداب والعلوم
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عمليات تمثيل المصالح7

ي 
ومنظم يمكن تعريف تمثيل المصالح عىل أنه نشاط قانونز

ون أو الغرض منه هو التأثت  عىل قرار عام وخاصة محتوى قان
.فعل تنظيمي 

ذا عندما يكون استعماله واضحا وشفافا، يمكن أن يسهم ه
ي األداء والشهرة اإليجابية للمؤسسة

ز
.النشاط ف

ي إطار وظائفه لممار 
ز
سة لذلك، يجب عىل كل شخص مدعو ف
د ، أن يراعي القواعرونو عمل تمثيل مصالح باسم مجموعة 

:التالية
ك االمتناع عن تحريض أي شخص لمخالفة معايت  السلو •

المنطبقة عليه،
االمتناع عن أي إجراء يهدف للحصول عىل معلومات أو •

قرارات بوسائل احتيالية،
ي أي شكل من المقابل،•

ز
وثائق االمتناع عن إعطاء، بمقابل أو ف

غت  منشورة رسميا من المؤسسات،
ي سجالت تمثيل المصالح للمؤسس•

ز
ات، إن يجب التسجيل ف

.كان له مقتضز 

ق وثيق مع بتنسيبها كل عمليات تمثيل المصالح يجب القيام 
ي 
ز
مديرية الشئون العامة، من أجل ضمان اتساق اإلجراءات، ف
مراعاة لإلجراءات القانونية وحسب الممارسات األخالقية 

.البعيدة عن كل شبهة

:مثال عن وضعية ذات خطر
يك من متعاون متكفل بعالقات ع امة أن يطلب محامي شر

ة للتأثت  عىل قرارات موظف يدفع له عمولة مالية كبت 
.مكلف بملفات السيارات الحرارية

حن  وإن كان الغرض من هذا الطلب من مصلحة 
ي رفضه ألنه يشكل عمل متاجرة

.بالنفوذالمؤسسة، ينبعز

:للمزيد من التفاصيل 

مديرية الشئون العامة هي تحت تصفك ألي
..استفسار يتعلق بتمثيل المصالح

قانون األخالقيات المخصص ألنشطة تمثيل 
.المصالح
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كاء األعمال8 العالقات مع ش 

كائها لألعمالرونو تتأكد مجموعة  من أن العالقات مع شر
ز ) ز من الباطن، الموزعي  ، الموردين، مزودي الخدمة، المقاولي 

ي مجال األخالقي....( الزبائن، 
ز
ات هي ممتثلة مع قواعدها ف

.والمطابقة
ة لهذا الغرض، تتخذ اإلجراءات التالية عند إعطاء الصبغ

:الرسمية للعالقات وأيضا أثناء عالقة األعمال
عملية تسيت  نزاهة )TIMتقييم نزاهة الغت  طبقا إلجراء •

،(الغت  
ي مجال ببها مراعاة اإلجراءات والقواعد المعمول •

ز
يع ، خاصة ف

، الموردين، أو أيضا  ز األصول، اختيار الموردين، الموزعي 
كاء العالمة، الهبات، عمليات رعاية اآلداب والعلوم، شر

وط مكافحة ال• مة مع الغت  لشر ي العقود المتر
ز
فساد اإلدراج ف

مة وت ي تتيح بالخصوص فسخ االتفاقيات المتر
عليق أي الن 

عملية،

ي حالة اللجوء إىل وسيط، بمعنز أي شخص مستقل 
ز
، )ف محامي

ر يترصف لحساب أو بناء عىل أم....( وكيل تجاري، ممثل
ي أعمالرونو مجموعة 

ز
عن إلبرام، تطوير أو تمديد أو النجاح ف

ي التحقق أيضا مما ي
:ىلي طريق اتصاالت أو معلومات، ينبعز

دمة أن كل مكافأة متفق عليها هي شفافة وتتوافق مع خ•
عية وفعلية مقدمة لفائدة مجموعة  ،رونو شر

ي محتواها ولكن أيضا الوسائل •
ز
أن خدمته دقيقة ف

أدلة الخدمات المقدمة من هذا . المستخدمة للوصول إليها
من الوسيط يجب أن تكون محل المراقبة المناسبة للتأكد 

.حقيقة الخدمة

:مثال لوضعية ذات خطر
اء أسطول من السيارات وتط ي شر

ز
لق ترغب جماعة عامة ف
اء عام مالئم بالنظر إىل مستوى الخصم . إجراء شر

وري، يحصل الموزع من العالمة عىل مساعدة  الرصز
.تجارية تفوق القواعد المعيارية

جزء من هذا المبلغ يستعمل لرشوة ممثل الجماعة 
اء من أجل ال فوز العمومية المكلف بتسيت  عملية الشر

.بالصفقة

:للمزيد من التفاصيل

مديرية األخالقيات واالمتثال هي تحت تصفك 
ي تنفيذ هذا اإلجراء

 
 .لتساعدك ف

،(تسيي  نزاهة الغي  )TIMإجراء عملية 

قانون األخالقيات المخصص للتجارة،

قانون األخالقيات المخصص لعالقات الموردين 
يات .والمشي 

إجراء التسليم إىل الشخصيات المهمة 
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القيود المحاسبية9

ي مجال المراقباترونو تتوفر لدى مجموعة 
ز
معايت  وإجراءات ف

المحاسبية والمالية المخصصة حن  ال تستعمل السجالت 
والكتيبات 

.وذوالحسابات إلخفاء حقائق تتعلق بالرشوة أو المتاجرة بالنف

ي ال تكون 
ي الواقع، الوثائق الن 

ز
ها أو تم التالعب فيموثوقةف

تشكل أدلة اتهام ضد مؤسسة متابعة الرتكاب هذه 
.المخالفات

ي الرجوع إىل قائمة وثوقيتها من أجل التحقق من 
، ينبعز

المراقبات المحاسبية و دليل الممارسات المحاسبية 
.الصحيحة

تستهدف هذه المراقبات الخاصة بالخصوص عمليات رعاية 
اآلداب والعلوم، رسوم المهام واالستقبال، منح الخصم، 

اكات العالمة يات الخدمات، وشر .مشت 

ي 
ز
ز عىل كل متعاون يعطي موافقته، ف ي كل األحوال، يتعي 

ز
إطار ف

ممارسة مهامه، لدفع خدمة أو توريد سلعة، أن يتحقق من 
.حقيقة الخدمة أو توريد السلعة

:مثال لوضعية خطر
ح مزود خدمة لمتعاون الرفع من قيمة فاتورة خ دمة يقت 

منه ثم يتنازل له عن المبلغ الزائد للفاتورة ويطلب
.التدخل لصالحه خالل المناقصة القادمة

ي تشك
ل عمل يجب عىل المتعاون رفض هذه الممارسة الن 

.فساد

:للمزيد من التفاصيل

سؤال مديرية المطابقة المالية هي تحت تصفكم ألي
.يتعلق بهذا الموضوع

.المحاسبيةقائمة المراقبات 

اء10 االندماج والش 

خذة من يفهم من عمليات التدقيق والتحري هذه كإجراءات مت
:أجل التحقق ما يىلي 

ي قضية م•
ز
كة ف ساس من جهة، تحديد التورط المحتمل للشر

ي حالة إدانتها عن هذه األفعال، معرفة ال
ز
اهة، أو ف ز عقوبات بالتز

المتخذة ضدها،
من جهة أخرى، التحقق من وجود، وإذا كان ذلك ممكنا، •

.تقييم جودة وفعالية آليتها لمكافحة الفساد

::للمزيد من التفاصيل

سألة مديرية الشئون القانونية هي تحت ترصفك ألي م
اء-حول موضوع االندماج ..الشر

اتيجية معقدة قد يكون -االندماج اء هي عمليات إست  الشر
ةوعملياتيةإلنجازها آثارا مالية، قضائية  معتتر

جنحيةالمسؤولية عن أفعال رونو يمكن أن تتحمل مجموعة 
ي قامت بارتكابها

كات الن  .مرتكبة من الشر

وري القيام بتدقيق وتحريات لمكافحة الفساد  من الرصز
كات المستهدفة قبل اإلقدام عىل أي عملية اندماج أو  للشر

اء .شر
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تحت تصفك مجموعة رونو من أجل تسيي  وضعيات الخطر هذه وضمان التصف بسلوك مناسب لمواجهتها، تضع مجموعة 
ي اتخاذ أفضل قرار

 
.من األدوات لمساعدتك ف

المواجهة04

:للمزيد من التفاصيل

ية مديرية األخالقيات واالمتثال هي تحت تصفك أل 
.أسئلة تتعلق بهذه اآللية

.إجراء تسيي  اإلنذارات المهنية

إنذار مهني
هناك آلية إنذار مهني يمكن الوصول إليها من كل 

المتعاونين، بمن فيهم المتعاونين الخارجيين 

، فضال عن الموردين، لتمكينهم من جمع والظرفيين

.اإلبالغات

وهذه اآللية هي مكملة للقنوات الداخلية والمنتظمة 

حسب المسؤولينولتصعيد اإلنذار، والمتمثلة في 

السلم الهرمي، الموارد البشرية، ممثلي العمال، 

مديرية األخالقيات واالمتثال، مديرية وقاية وحماية 

.المجموعة وشبكة المنسقين األخالقيين واالمتثال

شروط الحصول على وضع مطلق اإلنذار•

من أجل االستفادة من وضع مطلق اإلنذار، ينبغي

:الوفاء بعدد من المعايير

اق اإلبالغ عن حقائق مخالفة للقانون، ولميث1.

األخالقيات ولهذه المدونة،

ف التصرف بال مصلحة، بمعنى عدم التصر2.

لالنتقام أو لمقابل معين،

دق التحلي بحسن النية، بمعنى االعتقاد بص3.

وشرعيا في حقيقة الوقائع المبلغ عنها،

لغ أن نكون على دراية شخصية بالمعلومة المب4.

ضجيج ”عنها، بمعنى عدم نقل إشاعات أو 
.“الرواق

للمزيد من التوضيح، يمكنك الرجوع إلى إجراء

.تسيير اإلنذارات المهنية

حماية مطلق اإلنذار•

السرية التامة لهوية مطلق رونوتضمن مجموعة 

اإلنذار، الشخص المستهدف من اإلنذار والحقائق 

.موضوع اإلبالغ

بسرية تامة، مع مراعاة اإلبالغاتتتم معالجة 

ة أو االلتزامات القانونية المنطبقة وأي إجراءات إداري

.قضائية محتملة

ال يمكن اتخاذ أي إجراء تأديبي أو تمييزي ضد

بت المتعاونين الذين قاموا بإبالغ، حتى وإن لم تث

صرفوا الحقائق، طالما يكونوا هؤالء المتصرفين قد ت

.وفقا للمعايير المنصوص عليها سابقا

ى غير أن سوء استعمال هذه اآللية يمكن أن يؤدي إل

.يةعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد دعاوى قضائ

كيف يمكن الوصول إلى اآللية؟•

كة يمكن الوصول إلى آلية اإلنذار المهني عبر شب

أخالقيات”اإلنترنت الداخلية للمجموعة، فضاء 

ر أو بشكل مباش“ إنذار مهني”الباب “ رونومجموعة 

.“ديكليك”من بوابة 
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عملية تقييم الغي  
وع، متابعة أو تجديد عالقة أعمال، يجب القي. ام قبل الشر

(.عملية تسيت  نزاهة الغت  )TIMبتحليل للمخاطر وفقا إلجراء 

كالء موردين، و )الغرض من هذا اإلجراء هو تقييم نزاهة الغت  
ش أو ، وتحديد أي مخاطر محتملة لفساد، غ....(بيع، زبائن، 

ة مخالفات أخرى لألخالقيات، فضال عن المخاطر المرتبط
امج العقوبات الدولية .بتر

.“التدقيق اإللزامي ”ينجز داخليا عملية تحليل أوىلي أو 

، منجز من م زودي وإن تطلب األمر، يتم إجراء تحليل تكميىلي
، دائما عىل أساس مصادر مفتوحة، من أجل  ز خدمة خارجيي 

.تفصيل ودعم التقييم

وع وفقا للمعلومات المحصل عليها، يمكن أن يتقرر عدم ا لشر
ي العالقات أو عدم تعليقها، أو متابعتها من خالل ت

ز
نفيذ ف

وط تعاقدية وقائية، طلب  إجراءات وقائية مناسبة، شر
.ضمانات، مراقبات معززة

:التكوين
نت أو حضوري يتعل ق يمكن القيام بتكوين عتر اإلنت 

ب مكافحة الفساد، األخالقيات، تضار )بأخالقيات األعمال 
نت ال...( المصالح،  ز عىل شبكة اإلنت  محلية لكل المتعاوني 

ي العنوان 
ز
ي الباب “ رونوأخالقيات مجموعة ”للمجموعة ف

ز
أو ف

”LEARNING@ALLIANCE“

ي متابعة برامج التكوين هذه هو إلزامي لبعض المناصب
ز
ف

.المديريات، الفروع والبلدان

ي فهم المواضيع المتطرق إل
ز
ي هذه فهي تسمح بالتعمق ف

ز
يها ف

المدونة خاصة من خالل عرض الوسائل المنفذة للكشف 
.وفةوالوقاية من المخاطر المرتبطة بكل الوضعيات الموص

:للمزيد من التفاصيل

ية مديرية األخالقيات واالمتثال هي تحت تصفك أل 
..أسئلة تتعلق بهذه اآللية

.إجراء عملية تقييم الغي  

نت الداخلية شبكة اإلني 
ي فضاء “ ديكليك”تضع المجموعة تحت ترصفكم عىل بوابة .

ز
ف

مجموعة من الموارد المتعلقة “ رونوأخالقيات مجموعة ”
ي تشمل بالخصوص المرا

جع باألخالقيات واالمتثال والن 
، .(..ميثاق األخالقيات، قانون أخالقيات المهن، )األساسية 

ي هذه المدونة، الوصول إىل آلي
ز
ة اإلجراءات المشار إليها ف

، برامج التكوين، معجم وقائمة  ي
ضاء ألعمحينةاإلنذار المهنز

.شبكة األخالقيات واالمتثال

شبكة األخالقيات واالمتثال
توجد لدى المؤسسة شبكة مهيكلة مخصصة لتنشيط.

جدين أعضاء الشبكة هم متوا. مواضيع األخالقيات واالمتثال
ي البلدان، الفروع، الوظائف الشاملة والعالمات

ز
.ف

ي الحصول عىل رأي، مشورة أو اإلبالغ عن ص
ز
عوبة إذا رغبت ف

ي 
ز
ي تطبيق هذه المدونة، يمكنك أن تطلب المساعدة ف

ز
 شية ف

تامة من أعضاء هذه الشبكة أو من مديرية األخالقيات 
.واالمتثال

قيات ألعضاء شبكة األخالالمحينةيمكن الوصول إىل القائمة 
انت  ، “ورونأخالقيات مجموعة ”واالمتثال عتر شبكة اإلنت 

.“من نحن؟”الباب 

أشخاص االتصال
ي االتصال ب

مدير ألي معلومات بخصوص هذه المدونة، ينبعز
ي العنوان ال

ز
:  تاىلي المراجعة، المخاطر، األخالقيات واالمتثال ف

Contact-éthique-compliance@renault.com

ز ال يمكن القيام بأي تعديل أو  بعد لهذه المدونة إال تحيي 
.الحصول عىل موافقة مديرية األخالقيات واالمتثال
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