
 

 سياسة مكافحة الفساد

  األهداف. 1

التي يجب على جميع مستخدمي  فسادال وخطوات مكافحةالهدف من الوثيقة التالية هو تحديد مبادئ 

Sogea Maroc والتي قدالتي ال يجب القيام بها،  تالسلوكيا وكذلك تحديد. والعمل بهالها  لاالمتثا 

 .بالفسادر مباشر إلى أفعال مرتبطة تؤدي بشكل مباشر أو غي

 لفساد.لمكافحة ا Sogea Marocاألساس الذي يقوم عليه نهج  التالية تمثل السياسة

 وفقا لمتطلباتفساد لنظام إدارة مكافحة ال تنفيذ والتحسين المستمرالو باإلعداد Sogea Maroc تلتزم

ISO37001    

 2. اإلطار

ام مبادئ وق . 2.1 ز  VINCIمجموعة واعد والت 

 :فسادفانسي عن التزامها بمكافحة الأعربت مجموعة 

تحدد قواعد السلوك التي يجب على  ذي، والألخالقيات والسلوك )انظر الملحق(ل VINCI يثاقمن خالل م -

 .كل موظف في المجموعة تبنيها. وتشمل هذه القواعد االمتثال للتشريع المعمول به ومكافحة الفساد

األخالق هي في صميم "على أن:  2الذي ينص التزامه رقم ، خالل بيان فانسي )انظر الملحق(من  -

 ".العالماألخالقيات الخاصة بنا في جميع أنحاء  يثاقا مع عمالئنا. تطبق شركاتنا معقودنا وعالقاتن

 .)انظر الملحق(، والتي تلتزم بها هذه السياسة لفساددونة قواعد السلوك لمكافحة ابموجب م -

 

 فساد.لمكافحة ل  Sogea Maroc مشترك الذي تقوم عليه سياستمثل هذه الوثائق األساس ال

 

ي    ع المعمول به. 2.2  التشر

 

 :، والتي تشملالتشريعات المعمول بها كافةل Sogea Marocيجب أن تمتثل جميع أنشطة 

 .االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب -

جميع القوانين التي يتجاوز نطاقها الحدود اإلقليمية والتي تسمح لسلطات هذه البلدان بفرض عقوبات  -
 .والشركات خارج حدودهاعلى أعمال الفساد التي يرتكبها األشخاص 

 .إلخ( ظهير، قانون،التشريعات الوطنية المعمول بها ) -
 

 Sogea ، المطبقة علىية تسرد بشكل شامل جميع القوانين، الوطنية والدوليةقائمة مراقبة تنظيم

Maroc  فساد.ال، يتم االحتفاظ بها وتحديثها بانتظام من قبل وظيفة االمتثال لمكافحة 

 

 

 

 



 

 

 الرشوةتعريف . 3

 

من أي قيمة الرشوة هو أي عرض أو وعد أو هدية أو قبول أو طلب للحصول على ميزة غير مستحقة 

في انتهاك للقوانين  ،)االمكنة( ، بغض النظر عن المكانر مباشر، بشكل مباشر أو غي)مالية أو غير مالية(

 .ه، لحث أو مكافأة شخص أن يتصرف أو ال يتصرف في نطاق واجباتالمعمول بها

 : فعل الرشوة موجود أيضا 

 

مقاول من  تجاري،وكيل  وسيط،إذا كان الشخص الذي يعرض الميزة يتصرف من خالل طرف ثالث ) -

 .إلخ( شريك، مورد، الباطن،
 إلخ( ثالثًا،إذا لم يكن المستفيد هو المستفيد النهائي )يمكن أن يكون المستفيد أحد الوالدين أو طرفًا  -
اإلجراء االحتيالي ومنح ميزة غير مستحقة في وقت واحد )يمكن توقع الميزة غير في حالة عدم حدوث  -

 .المستحقة أو منحها الحقًا(

أو  مادية،إذا كانت الميزة غير المستحقة تتخذ أشكااًل أخرى غير تسليم األموال )يمكن أن تكون أشياء  -

 .وما إلى ذلك( السمعة،أو مزايا  تقديمها،خدمات يتم 
 .المستفيد موظفًا في القطاع العام أو الخاص إذا كان -

 

 الرشوة النشيطة3.1

 .هو فعل عرض أو منح أي منفعة ألي شخص ألداء أو االمتناع عن عمل في سياق واجباته

 

 الرشوة السلبية3.2

 .دتلقي أي مزايا ألداء أو االمتناع عن عمل ما في سياق واجبات الفر هي فعل

 

 التأثتر عىل اتخاد قرار3.3

 .قرار طرف ثالث ىلتأثير علهو فعل مكافأة شخص على استخدام نفوذه 

 

 تضارب المصالح3.4

 

ينشأ تضارب المصالح من الموقف الذي يكون فيه للموظف مصلحة شخصية من هذا النوع للتأثير أو يبدو 

نعني على  الشخصية،أنها تؤثر على األداء المحايد والموضوعي لواجباته الرسمية. من خالل المصلحة 

وجه الخصوص أي ميزة لصالحه أو لصالح أسرته أو أقاربه أو أصدقائه أو األشخاص أو المنظمات التي 

 .تربطه بها أو تربطها بها عالقات عمل أو سياسات
يتعين على الموظفين إبالغ مشرفهم على الفور  فعلي،في حالة وجود تضارب مصالح محتمل أو 

 .دارة تضارب المصالح )انظر الملحق(واالمتثال لإلجراء الداخلي إل

 

 دفع التسهيل3.5

 

الدفع غير القانوني أو غير الرسمي لمبلغ مقابل الخدمات التي كان يحق للدافع الحصول عليها قانونًا بدون 

هذا الدفع. عادة ما يكون هذا مبلغًا صغيًرا نسبيًا يُدفع لموظف عمومي أو شخص يقوم بوظيفة التصديق 



 

مثل إصدار تأشيرة أو تصريح  ضروري،من أجل ضمان أو التعجيل بإكمال إجراء روتيني أو إجراء 

 .عمل أو تخليص جمركي أو تركيب هاتف

 

كة . 4  ومجال التطبيقأنشطة الشر

 

 :يعتمد نشاطنا على المهن التالية
 الدراسات والتصميم

 كالهيدرولي
 الهندسة المدنية

  ...()القناطرالمنشئات الفنية 

 تصنيع األنابيب  

 البناء

في المقر واألوراش والمصنع ومجمع  Sogea Marocعلى جميع أنشطة  فسادينطبق نظام إدارة مكافحة ال

المعدات. وبالتالي فهو يمتد ليشمل جميع الموظفين الداخليين والخارجيين العاملين أو الذين من المحتمل أن 

  Sogea Maroc ا داخل األوراش تحت مسؤوليةيتدخلو

 :في جميع أعمالنا من خالل المحاور االستراتيجية المحددة أدناه فساديتم ضمان تطوير نهج مكافحة ال

 فساد.التنفيذ سياسة عدم التسامح مع أي سلوك أو فعل من المحتمل أن يؤدي إلى االحتيال أو  -

 .ضمان نشر نهجنا لشركائنا في العمل -

 .فسادموظفينا على مخاطر اليب جميع رفع مستوى الوعي وتدر-

كة. 5 ي أنشطة الشر
ز
  مخاطر الفساد ف

لتكون قادًرا على منع مخاطر  الرشوة.لموقف من مخاطر  لواجباته،أثناء أدائه  موظف،قد يتعرض أي 

 .إذا لزم األمر وتصعيدها،من الضروري أن تكون قادًرا على تحديدها  حدتها،الفساد والتخفيف من 

 :الموظفون يوجههاهناك بعض أنواع المخاطر التي قد  كمؤشر،

 .السعي لتشجيع الحصول على عقد أو سفقة -

 .اآلليات التعاقدية( المنح،معايير  المسبق،السعي إلى أن تكون في وضع متميز )قواعد التأهيل  -

 لكميات،اوالتحقق من  اإلضافي،والعمل  المواعيد،السعي للحصول على قرارات مواتية )تمديد  -

 .وما إلى ذلك( عليه،واالستالم المتنازع  والشكاوى، والتعديالت،

يجب على الموظفين توجيه أي أسئلة  شامل،رة بشكل ينظًرا ألنه ال يمكن التعامل مع جميع المواقف الخط

 .حول تطبيق أو تفسير السياسة إلى المشرفين أو الممثلين المعينين من قبل الشركة

 فسادأشكال ال. 6

والتي تشمل  أشكال،عدة  الفسادأو الممنوحة مقابل فعل لميزة غير المستحقة الموعودة يمكن أن تتخذ ا

 :)قائمة غير شاملة(



 

 دفع المال-

 إلخ( لألطفال،الرسوم المدرسية  المستشفى،تكاليف  الكماليات،الهدايا ) -

 تغطية النفقات المختلفة- 

 في المستقبل الوعد بالتوظيف / التدريب على الفور أو -

 دعوات بتكلفة باهظة( لألقارب،دعوات  ترفيهية،تكاليف الضيافة )رحالت  -

 التي لها تداعيات على صانع القرار إجراءات الرعاية -

 قواعد السلوك. 7

واستغالل النفوذ في جميع أنشطتها وعلى جميع  مبدأ "عدم التسامح" مع الرشوة Sogeaتطبق شركة 

 .موظفيها

وال يحصل على مزايا غير  ثالث،لذلك ال ينبغي ألي موظف أن يمنح بشكل مباشر أو غير مباشر لطرف 

 .بهدف الحصول على معاملة تجارية أو الحفاظ عليها كانت،مستحقة من أي نوع وبأي وسيلة 

نيابة عن نفسه أو نيابة عن طرف ثالث أو طرف  للموظف،ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف  لذلك،

 :الث نيابة عن الموظفث

إعطاء أو الوعد بإعطاء أو عرض دفعة أو تبرع نقدي أو عمولة أو هدية أو رحلة أو دعوة أو أي شكل  -

أو لمكافأة ميزة غير  مستحقة،مع توقع أو انتظار الحصول على ميزة غير  اإلكراميات،آخر من أشكال 

 .مستحقة ُمنحت من قبل

ع نقدي أو عمولة أو هدية أو رحلة أو دعوة أو أي شكل آخر من أشكال قبول أو التماس مدفوعات أو تبر -

 .اإلكرامية من طرف ثالث معروف أو يشتبه في توقعه لميزة غير مستحقة

سداد دفعة تسهيل بأي شكل من األشكال إلى ممثل الوظيفة العمومية أو الوكيل أو الوسيط لتسهيل أو  -

 .تسريع إجراء روتيني

وشرعية  الخدمة،من خالل ضمان نزاهة مزود  مسبقًا،مة دون بذل العناية المعقولة استخدم مزود خد -

 .العقد الذي سيتم إبرامه وتكافؤ الدفع مع الخدمة المقدمة

 ومحاربة الرشوةتدابتر الوقاية . 8

 سياسة الهدايا8.1

دعائم إلنشاء أو الحفاظ تهدف الهدايا والضيافة إلى إظهار التقدير أو االمتنان بشكل عام. هم في الواقع 

 .أو تطوير عالقات عمل مفيدة ألنشطتنا

ال ينبغي النظر إليها على أنها مكافأة مقابل خدمة مقدمة للشركة )على سبيل المثال: أن تصبح متلقيًا 

 .لعقد(

 :تثير الهدية أو الدعوة بقيمتها أو ترددها شكوكا حول أاليجب 

 صدق الشخص الذي يعرضها -



 

 متلقيهاحيادية  -

 بما في ذلك تضارب المصالح نوع،وال تثير الشك من أي  -

 وال يمكن تفسيره على أنه إخفاء فعل من أعمال الفساد -

 Sogea :حددت المحتملة،لحماية الموظفين من الشكوك، واالستدراج غير المشروع أو مخاطر الرشوة 

 .ديم / تلقي الهدايا والضيافةسياسة "الهدايا والضيافة" )انظر الملحق( التي تحدد إطار تق

يجب على جميع الموظفين التأكد من أنهم  أخرى،قبل تقديم أو قبول هدية أو وجبة أو ضيافة أو أي ميزة 

 .يتصرفون وفقًا لهذه السياسة

 العناية المعقولة8.2 

بما في ذلك العمالء ومقدمي الخدمات  ثالث،إجراء تقييم طرف  وتحافظ على Maroc Sogeaتنشر

أو الذين يعتبرون غير منخفضي الخطورة للعناية ين. يخضع شركاء الدرجة األولى والموردين والمقاول

 .المحددة في إجراءات الشراء المعقولة،

 السيطرة عىل إجراءات الرعاية8.3

 الرعايةيجب الحصول على إذن مسبق من اإلدارة العامة ألي مساهمة في  -

 المساهمات السياسية ممنوعة -

يجب إبالغ أي مشروع تبرع / رعاية / من قبل الموظف المعني إلى رئيسه، ويجب نقله إلى إحدى  -

 :اللجان التي تتخذ قراًرا بشأن المشاريع

 جمعية العروض االجتماعية AOS  

 حركات مواطنة 

 ISSA:  مبادرةsogea satom في افريقيا  

عندما تكون الشركة على وشك الدخول في عقد مع المؤسسة التي ينتمي  الرعايةاورعات يجب تجنب التب -

 .إليها مقدم الطلب

 .عملية تبرع أو رعاية وتوثيق كليجب إضفاء الطابع الرسمي  -

يجب أن يخضع أي تبرع أو رعاية للتقييم والمراقبة من قبل الموظف المعني بمعية رئيسه واللجنة  -

( المسؤولة عن تتبع في افريقيا sogea satomمبادرة  االجتماعية،حركات مواطنة،روض )جمعية الع

 .المشروع

 .يجب تسجيل أي تبرع / رعاية / رعاية بشكل واضح ودقيق في الحسابات االجتماعية للشركة -

 التوعية والتكوين8.4

تتألف من وحدات تعليمية إلكترونية ودورات تدريبية حضورية  ،الفسادتم وضع برنامج تكوين لمكافحة 

 .ونشرها على الموظفين بما يتماشى مع مخاطر مكافحة الرشوة الموافقة لكل وظيفة ،الفسادلمكافحة 

ويتم إجراء جلسات  .Sharepoint خاللمن  فسادالوثائق مكافحة  ىالتوفر علسيتمكن جميع الموظفين من 

 فساد.المختلفة للوقاية من الجوانب توعية حول ال



 

 نظام التنبيه8.5

. وبالتالي يمكن للمبلغ عن المخالفات االتصال Vinciبنشر نظام اإلنذار لمجموعة  sogea Marocتقوم 

 .بمسؤول أخالقيات المجموعة )رابط(، أو استخدام منصة المبلغين المتوفرة )انظر الملحق(

بسبب اإلبالغ عن تنبيه بإيثار وحسن نية من خالل نظام ال يجوز معاقبة أي موظف أو التمييز ضده 

 .اإلبالغ عن المخالفات

 تخطيط المخاطر 8.6

 :بإعداد خريطة مخاطر الفساد، والتي يتم تحديثها بانتظام حتى تتمكن من sogea Marocتقوم 

 فسادالدولية لمكافحة ال والتشريعات والمعاييرتلبية متطلبات تقييم المخاطر لجميع القوانين واالتفاقيات  -

(ISO37001). 

 إلخ.( تشريعية، تنافسية، مشتركة، موروثة،إجراء مراجعة شاملة لمختلف أنواع مخاطر الفساد ) -

 حساب المخاطر الموضوعية والمخاطر العملية اإلجمالية والصافية / المتبقية -

 .تقييم فعالية آليات الموجودة للوقاية من الرشوة -

 السياسةتنفيذ . 9

 وظيفة االمتثال 9.1

مما يضمن استقالليتها وسلطتها في أداء  اإلدارة،يتم تعيين وظيفة االمتثال لمكافحة الرشوة من قبل لجنة 

 :واجباتها التي تتكون من

 .فسادوتنفيذ نظام إدارة مكافحة ال اإلشراف على تصميم -

 .مكافحة الرشوة والقضايا المرتبطة بهاتقديم المشورة والتوصيات للموظفين بشأن نظام إدارة  -

 .( والقوانين المعمول بهاISO37001حة الرشوة يتوافق مع متطلبات )التأكد من أن نظام إدارة مكاف -

اقتضا  األخرى، إذاضمان ونقل تتبع أداء نظام إدارة مكافحة الرشوة إلى اإلدارة ووظائف االمتثال  -

 .األمر

 فسادإدارة نظام مكافحة ال 9.2

والذي يرأسه  ،الفسادمسؤول عن االمتثال لمكافحة الفريق ال فسادقبة نظام إدارة مكافحة اليقود نشر ومرا

 .وظيفة االمتثال لمكافحة الرشوة وتعينه لجنة اإلدارة

 .تتم مراجعة فعالية النظام سنويًا من قبل هذا الفريق واللجنة اإلدارية

بموافقة اإلدارة  السياسة،يقوم الفريق المسؤول عن االمتثال لمكافحة الرشوة بمراجعة وتحديث هذه 

 .العامة

 

 



 

ي  9.3  العقوبات –النظام التأديب 

 قانونية، توإجراءامكافحة الرشوة هذه قد يؤدي إلى عقوبات تأديبية  وينتهك سياسةأي إجراء يتم اتخاذه 

  .إذا اقتضى األمر

باإلضافة إلى ذلك، فإن أي إجراء يتم تنفيذه بالمخالفة للقوانين والتشريعات السارية على مكافحة الفساد، 

من المحتمل أيًضا أن يؤدي إلى عقوبات جنائية على الموظف المعني وعقوبات جنائية على صاحب العمل 

 )أمثلة: عقوبة مالية، عقوبة السجن، االستبعاد من الصفقات العمومية(.

 المعني،ستكون العقوبات واإلجراءات المناسبة هي تلك المنصوص عليها في القانون المطبق على الموظف 

وال سيما فيما يتعلق بالحقوق والضمانات المطبقة على  بها،وستتخذ وفقًا لإلجراءات القانونية المعمول 

 .الموظف المعني

مطالبة الفصل بسبب الخطأ وال به،نون المعمول وفقًا للقا الخصوص،يمكن أن تشمل هذه العقوبات على وجه 

، حتى لو تم اكتشاف عدم االمتثال للقواعد من قبل الشركة نفسها. في إطار  sogeaبالتعويض بمبادرة من 

 .المراقبة الداخلية

 

 

 المدير العام:

 ادريس الغازي 


