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رسالة الرئيس التنفيذي

علىتعامالتهاونمو1985عامفيتأسيسهامنذ“إيبيرتشيم”لشركةالتجاريةاألعمالنموذجاعتمد

.اليومينشاطنافيالمتأصلةاألخالقيةالقيم

التيالدولكافةفياالحترامالخصوصوجهوعلىوالثقةالنزاهةمعاييرأعلىبضمانملتزمونفنحن

.دولة120عددهايبلغوالتيفيهانعمل

.مثاال على األخالق والنزاهة“ إيبيرتشيم”وقد أدت هذه القيم إلى أن تصبح 

يومي،أساسعلىالتنفيذموضعووضعهاالقيمهذهنقلإلىالجميعهذهالسلوكمدونةتدعوولذلك،

.العالمأنحاءفمختلفياالحتراممعناوالمتعاونينوموظفيناالتجاريةمبادئناتنالأنضمانوبالتالي

.عليهنحنماوتمثلهويتناوتشكلمالمحنابهانتحلىالتيالقيموتحدد

وأعمالهاسمعتهاتكونوأن“إيبيرتشيم”أنشطةكافةتنفيذضمانوهدفنامسؤولياتناضمنمنأنهأعتقد

.صحيحبشكلالمستقبلفيالناجحة

أناالحترامجانبوبمنافردكلعلىيتحتمثماره،ويؤتيبالكفاءةلدينااالمتثالبرنامجيتصفولكي

.لآلخرينفوائدهينقلوأننموذجيةبطريقةيتصرف

رامون فيرنانديز

الرئيس التنفيذي

“إيبيرتشيم”معلومات تجارية تخص 

مجموعة
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مدونةأهداف

السلوك

الحاجة ... ”
المطلقة 
للوقاية 

من الفساد 
والممارسات 
التجارية غير 

“القانونية . 

ثقافة(“يمإيبيرتش”فيالكاملاالمتثالببرنامجأسوة)هذهالسلوكمدونةتحدد

فياءوالشركالموظفينجميعبينوترّوجالمجموعةفيواإلنصافالنزاهة

غيرالتجاريةوالممارساتالفسادلمنعالمطلقةالحاجةإلى“إيبيرتشيم”

جاريةالتوالمبادئالممارساتجميعوصفالمستحيلمنأنهوبما.القانونية

علىملتشتالمدونةهذهفإنواألمانة،األخالقيالسلوكفيالكامنةاإلداريةأو

نهجتباعاعلىلمساعدتكخاصبشكلمهمةتعتبرالتياإلرشاداتمنسلسلة

غيينبولذلك،.ثالثطرفمعمعاملةأيإجراءعندالتجاريللعملمناسب

.التزاماتنامنفقطجزءإلىاإلشارةتمقدأنهإلىاإلشارة

مدونة السلوك

مدرائنالجميعمشتركةمرجعيةوثيقةإنها•

فيالنزاهةثقافةأسسوتضعوموظفينا

.“إيبيرتشيم”

“تشيمإيبير”فيالمطلقالتسامحعدمسياسةتضع•

.القانونيةغيرالتجاريةالممارساتتجاه

علىفوالتعرفهمعلى“إيبيرتشيم”موظقيتساعد•

إلىتؤديأنالممكنمنالتيالسلوكنوعيات

.المخالفاتارتكاب

.“يمإيبيرتش”توضح السلوك المنتظر من موظفي •

والمستشارينالوكالءكافةمعرفةتضمن•

لهذه“إيبيرتشيم”فيالخارجيينوالمستشارين

معللتعاملتحتويهاالتيوالقواعدالمدونة

.“إيبيرتشيم”

.توفر اإلرشادات في حالة حدوث مشاكل•
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نطاق مدونة السلوك

جميعىعلوكذلكوخارجها،إسبانيافيالموجودينالموظفينجميععلىالمدونةهذهتنطبق

اإلضافةب.(ذلكإلىومااألجل،قصيرةالعقودوموظفيالتدريبتحت)المؤقتينالموظفين

ويلتزمكالسلومدونةيقبلأن“إيبيرتشيم”معيتعاملثالثطرفأيعلىيجبذلك،إلى

.لمبادئهاباالمتثال

“إيبيرتشيم”إدارة

.السلوكلمدونةتخضع•

ههذونصوصلفلسفةاالمتثالعلىالشركةموظفيتشجع•

المدونة؛

ممارساتأفضلاتباعطريقعنمثاليةبطريقةالتصرف•

؛االمتثال

رة ؛في حالة الضرو“إيبيرتشيم”توفر الدعم ألي موظف في • 

.تخلق مناخاً من التفاهم داخل كياناتها• 

شركة تشارك في نشر مدونة السلوك وبرنامج االمتثال الخاص ب• 

.بين الشركاء التجاريين“ إيبيرتشيم”

.ركةخارج الش“ إيبيرتشيم”بـ تنفذ مقاييس النزاهة الخاصة • 

موظفو شركة إيبيرتشيم

مدونةواحتراموفهممعرفةعليهميجب•

؛هذهالسلوك

المناسبة؛العملظروففيالتطور•

لبرنامجوفقااليوميةبأنشطتهمقيامهممنالتأكد•

االمتثال؛

فيالنزاهةمقاييسباحترامالتزامهم•

والصحةبالبيئةيتعلقفيما“إيبيرتشيم”

والسالمة؛

موقفمواجهةحالةفيسؤالأيطرحيمكنهم•

فيالنزاهةمعاييرمعيتوافقال

؛“إيبيرتشيم”

أجلمنمثاليسلوكإظهارعندالتقديرينالون•

؛“يمإيبيرتش”فيالنزاهةمعاييرتطبيق

إيبيرتشيملشركةالتجاريونالشركاء

عهمإطالوسيتمالسلوكبمدونةإبالغهمسيتم•

؛“إيبيرتشيم”فياالمتثالبرنامجعلى

أواالهدايمننوعأياستالمأوتقديميمكنال•

؛“يمإيبيرتش”موظفيمنفيهاالمبالغالدعوات
فياالمتثالبرنامجباحترامااللتزام•

الشركة؛معالتعاونعند“إيبيرتشيم”

املةالشاالمتثالعمليةخاللمناختيارهميتم•

.“إيبيرتشيم”تنفذهاالتي

ملالعاالمتثالبرنامجيتطلب”
اطاً انضباألمرويتطلب.الجماعي
نالموظفيجميعجانبمنصارماً 

بجانمنولكنإيبيرتشيمفي
يتطابقو.أيضاً التجاريينالشركاء
يتنااستراتيجمعاالمتثالبرنامج

.“مستدامةبأعمالالخاصة

بليبرياخوسيه

الماليالمدير
إيبيرتشيم
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مبادئ 

أساسية

متطلباتراماحتإلىإيبيرتشيملشركةاالمتثالبرنامجيستند

زاهةبالنالمتعلقةالوطنيةواللوائحالدوليةاالتفاقيات

.المجموعةتمسالتيواألخالق

6

ك و ل س ل ا ة  ن و د م

“إيبيرتشيم”معلومات تجارية تخص 

تخضع إيبيرتشيم لـ

لعاماإلسبانيالدستور-

1978.

لحقوقالعالميالميثاق-

.اإلنسان

ةاألساسيالحقوقميثاق-

.األوروبياالتحادفي

تخضع إيبيرتشيم لـ

.1/2015رقمالعضويالقانون-

.الفسادلمكافحة2سابينقانون-

.الخارجفيالفسادممارساتمكافحةقانون-

غيرالمنظمةالجريمةلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقية-

.الوطنية

.الفسادلمكافحةالمتحدةاألمماتفاقية-

فيموظبينالفسادلمكافحةاألوروبيةالمجموعةاتفاقية-

االتحادفياألعضاءالدولموظفيأواألوروبيةالجماعات

.األوروبي

تخضع إيبيرتشيم لـ

ديةاالقتصاالعقوباتبرامج-

.المتحدةلألمم

ديةاالقتصاالعقوباتبرامج-

.األوروبيلالتحاد

مكتبعقوباتبرامج-

األجنبيةاألصولمراقبة

.األمريكيةالخزانةبوزارة

قوانين المنافسة

انينقوباحترامإيبيرتشيمشركةتلتزم

إطارفياالحتكارومكافحةالمنافسة

اءأنحمختلففيبهاتقومالتياألنشطة

العالم

:  تجارية غير قانونية وفسادممارسات

.المطلقالتسامحعدمسياسة-

العامةالمبادئتحترمإيبيرتشيم-

مملألالدوليةالمعاهدةفيعليهاالمنصوص

ادياالقتصالتعاونمنظمةاتفاقيةوالمتحدة

الموظفينرشوةلمكافحةوالتنمية

ةالتجاريالمعامالتفياألجانبالعموميين

.الدولية

:الجودة

إيبيرتشيمتتعهد

ياتمستوأعلىبتوفير

بيععندالجودة

منتجاتها

:حقوق اإلنسان

العملبإيبيرتشيمتتعهد

والدفاعاحتراماجلمن

اإلنسانحقوقعن

العالممستوىعلى

:البيئة

علىالحفاظإيبيرتشيمتساند

التنميةبواسطةالبيئة

.المستدامواالنتاج

العقوبات والحظر

موتحترإيبيرتشيمترصد

فيوالعقوباتالحظربرامج

العالمأنحاءمختلف

تعهدات
مإيبيرتشي

تخضع إيبيرتشيم لـ

ISOالجودةإدارةنظام-
9001:2015.

المجموعة)الئحة-

رقم(األوروبية

الصادرة1123/2009

األوروبيالبرلمانعن

مستحضراتبشأن

.التجميل

وتقييمتسجيل-

ادالمووتقييدوترخيص

.(REACH)الكيميائية

تخضع إيبيرتشيم لـ

بشأنيوليو3بتاريخ15/2007رقمالقانون-

.المنافسةحماية

.معاهدة تشغيل االتحاد األوروبي-

تخضع إيبيرتشيم لـ

وترخيصوتقييمتسجيل-

الكيميائيةالموادوتقييد

(REACH).

2/2011رقمالقانون-

بشأنمارس4فيالمؤرخ

.المستداماالقتصاد

مجموعة

إيبيرتشيم



مبادئ أعمالنا التجارية

يمإيبيرتششركةترفض.1

ادالفسمظاهرموظفيهاوجميع

وأيةالنفوذواستغالل

تتوافقالتجاريةممارسات

.النزاهةمعاييرمع

وفقاطتهمبأنشبالقياموموظفيهاإيبيرتشيمشركةتتعهد
ظريحلذلك،.المجموعةقيمفيالمتأصلةالعمللمبادئ

لفةالمخاأوالقانونيةغيرالتجاريةاألنشطةمننوعأي
التسامحميتلنالطريقة،وبنفس.الشرعيةغيرأوللقانون

أوبالبيئةضارةتكونأنيمكنالتيالسلوكياتمع
.اإلنسانحقوقمبادئمعتتعارض

فيرنانديزرامون
الرئيس التنفيذي

شيمإيبيرتشركةتضمن.2

االمتثالموظفيهاوجميع

اتالعقوبلسياساتالكامل

.والحظرالدولية

شيمإيبيرتشركةتلتزم.3

بممارساتموظفيهاوجميع

.العادلةالتجارة

يمإيبيرتششركةتعمل.4

علىموظفيهاوجميع

أنشطتهاتنفيذضمان

.مستدامةبطريقة

وجميعإيبيرتشيمشركة.5

امالحترمكرسينموظفيها

حقوققواعدوتعزيز

.اإلنسان
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الفساد
أوعهدالتأوتقديمعمليةأنهعلىتعريفهيمكن

نوعيةأيمنأوماليةمبررةغيرميزةإعطاء

غيرأومباشربشكلذلككانسواءأخرى،

نعيمتأويتصرفكيثالثطرفإلىمباشر

الرسميةمهامهممارسةإطارفيالتصرفعن

تجاريةبأعمالاالحتفاظأوالحصولأجلمن

مالاألعتنفيذفيالئقةغيرأخرىميزةأيأو

لبشكالفسادحالةتقعأنويمكن.التجارية

ؤتواطأوتدخلخاللمنمباشرغيرأومباشر
.ثالثطرف

:من المهم أن نميز بين

.مبررةغيربميزةواعدعرضبعمليتميز:الفاعلالفساد►

.مبررةغيرميزةأيقبولأوبالتماسيتميز:السلبيالفساد►

سبيلىعل.مشروعغيربشكلمنهلالستفادةعامةسلطةأيأورسميموقفتحويلفييتمثل:العامالفساد►

.عامةمناقصةعلىللحصولوزارةفيموظفإفساد:المثال

.تجاريةعالقةإطارفيخاصةسلطةاستغاللفييتمثل:الخاصالفساد►

.العقدتجديدأجلمن(بطرف)شركةيفسد(أطرف)مورد:المثالسبيلعلى

النفوذاستغالل

التعهدأوتقديمعمليةأنهعلىتعريفهويمكن

منأوماليةمبررةغيرميزةأيعرضأو

ثالثطرفلصالحأخرىنوعيةأي

ىعلالحصولأجلمننفوذهمنلالستفادة

.عامةسلطةمنمواتيةقرارات

الفساد

العديديشمل

الممارساتمن

رشوة
أوالهداياأوالنقودتسليم

لالعمعروضأوالضيافة

ةخدمعلىالحصولمقابل

.مواتيةقراراتأو

ابتزاز
أو/والترهيباستخدام

أوالجسديةالتهديدات

ولللحصالماديةالتهديدات

.شرعيةغيرميزةعلى

:المثالسبيلعلى

خصيةالشعالقاتهشبكةالبرلمانفيعضويستخدم
ةعاممناقصةترسيةعلىتحصلشركةلمساعدة

واءسمبررةغيرمنفعةالشركةنفسأعطتهأنبعد
.شابهماأوماليةكانت
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تسهيلمدفوعات
يةرسمغيرصغيرةمبالغ
فموظقياملضمانُتعطى

عوتسريبتنفيذحكومي
.عاديإجراء

مجموعة
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حاالت المخاطرة

والضيافةالهدايا

ندعالقرارحياديةتغييريمكنها

ولذلك،.ثالثطرفمعالتعامل

أنبشالتشاورالمستحسنفمن

والضيافةالهدايامنحإجراءات

يأوصحةالمهنيالجانبلتقييم

.دعوةأوهدية

ثالثةأطرافمعالعالقات

يفالواردةاإلرشاداتاتباعيجب

األطرافمعالعالقاتإقامة

فيدالفسامكافحةلضمانالثالثة

ياق،السنفسوفي.معهمالعالقات

موظفكلعاتقعلىتقع

التيالشروطتحديدمسؤولية

النزاهةمعاييربنشرتسمح

لىعإيبيرتشيمبشركةالخاصة

ثةالثالاألطرافبينواسعنطاق

.الشركةمعهاتتعاملالتي

التسهيلمدفوعات

تؤديأنيمكنالحاالت،بعضفي

.إداريإجراءتسريعأوتسهيلإلى

الحالة،هيهذهكانتإذاذلك،ومع

شيمإيبيرتشركةموظفيجميعفإن

إبالغوفورا  الدفعبرفضملتزمين

.اإلدارة

والفوائدالرعاية

اطنشأيفيالشركةتشاركعندما

منيكونخيرية،أنشطةأورعاية

الطرفأنمنالتأكدالضروري

شركةقيميمثلالمعنيالثالث

منالمجموعةوتطلعاتإيبيرتشيم

المناسبمنلذلك،.النزاهةحيث

الواجبالحرصإجراءاتفيالبدء

ثالبحموضعالثالثالطرفتجاه

عتخضالتياألنشطةهذهبدءعند

الحرصمسؤولمنمسبقةلموافقة

.اإلدارةموظفيأو/والواجب

المصالحتعارض

حالمصالتضاربمنحالةتنشأ

شركةلموظفيكونعندما

يمكنشخصيةمصلحةإيبيرتشيم

ىعلتؤثرأنهايبدوأوتؤثرأن

حةالمصلتكونقد.المهنينشاطه

رةمباشغيرأومباشرةالشخصية

أوعليهمباشربشكلتؤثروقد

ونيكأنيمكن.عائلتهأفرادعلى

متنوعةطبيعةذواالهتمامهذا

،مهنيسياسي،مالي،اقتصادي،)

ه،اكتشافوبمجرد.(إلخ...ديني

قفالموعناإلبالغإلزاميا  يكون

.اإلدارةإلى
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ياساتلسالكاملاالمتثالموظفيهاوجميعإيبيرتشيمشركةتضمن
والحظرالدوليةالعقوبات

لعقوباتابشأنمحددةلضوابطتخضعالتيالبلدانفيإيبيرتشيمشركةتعمل

التجارةأنشطةحريةمناألخيرةوتحد.الحظرقراراتمثلوالدوليةالوطنية

أنحاءعجميفينشطةمجموعةهيإيبيرتشيمأنوبما.البلدانبعضفيالخارجية

بنصوصشطتهاأنجميعوتلتزم.والجماركالتصديرلوائحبتطبيقتلتزمفهيالعالم،

.الصادراتعلىالرقابةلوائح

عندالمسبقة"الواجبالحرص"قواعدمثلمحددةإجراءاتاتخاذالمتوقعمنلذلك،

تشيمإيبيرشركةأعمالدخوللضمانوذلكللعقوبات،الخاضعةالدولمعالتعامل

جودوحالةوفي.الحظروعملياتللجزاءاتالتنظيمياإلطارضمنصارموبشكل

االتحادشرهاينالتيالعقوباتخريطةالموظفونيستشيربأننوصيتساؤالت،أية

حالةفيرؤسائهممعيتشاورونوأن(www.sanctionsmap.eu)األوروبي

.الضرورة

عادلةتلتزم شركة إيبيرتشيم وجميع موظفيها بممارسات التجارة ال

قتصاديةاالوالمنافسةالعادلةالتجارةحمايةأجلمنالمنافسةتشريعاتصياغةتم

وأإعاقةشأنهمنيكونتجاريسلوكأييحظرفإنهالطريقة،وبهذه.الصادقة

المتميزة،ماتالمعلواستخدامالتسعير،احتكاري،اتفاق)المنافسةتشويهأوتقييد

ميعجإيبيرتشيمتدعم.(ذلكإلىوماالمهيمن،التجاريالمركزاستعمالإساءة

علىنالموظفويكونأنويجبالعادلةالمنافسةوحمايةتعزيزإلىالراميةالجهود

.القوانينهذهاحتراموأهميةالمنافسةلقوانيناألساسيةبالمبادئدراية

قوانينهاكانتعلىالمفروضةالعقوباتألنالمحكعلىإيبيرتشيمشركةسالمةإن

انونقينتهكموظفأييخضعوبالمثل،.األهميةمنكبيرةدرجةعلىالمنافسة

هذهحولتساؤوالتأيةالموظفلدىكانوإذا.الشركاتلجزاءاتالمنافسة

االمتثالبرنامجعنالمسؤولالشخصأورئيسهاستشارةيمكنهالمسألة،
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طريقةببأنشطتهاالقيامموظفيهاوجميعإيبيرتشيمشركةتضمن
.مستدامة

كوكبباحترامالتجاريتوسعهانطاقوفيإيبيرتشيمشركةتلتزم

.البيئةعلىنشاطهاآلثارالمستمروالتقليصاألرض

أكبربالمواردالشركةموظفويستخدمأنالمنتظرمنالنحو،هذاوعلى

ايبذلواوأنالكفاءةمنممكنقدر تخدامواستطويرلدعمحثيثةجهود 

.للبيئةالصديقةوالممارساتالتقنيات

قواعدوتعزيزالحتراممكرسينموظفيهاوجميعإيبيرتشيمشركة
.اإلنسانحقوق

العالمأنحاءعجميفياإلنسانحقوقمعاييربنشرإيبيرتشيمشركةتلتزم

احترامبالمجموعةوتلتزم.الخارجأوإسبانيافيسواءأنشطتهاوضمن

لمبادئاأساسعلىوذلكعملياتها،ضمناإلنسانلحقوقالدوليةالقواعد

:منالمقدمةالتوجيهية

اإلنسان؛لحقوقالعالمياإلعالن•

إلنساناوحقوقالتجاريةاألعمالبشأنالتوجيهيةالمتحدةاألمممبادئ•

؛2011عامفيالمتحدةلألممالتابعاإلنسانحقوقمجلساعتمدهاالتي

.الدوليةالعملمنظمةمنالمقدمةالتوجيهيةالمبادئ•
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شيمإيبيرتشركةتواجههاالتيالمخاطرهيما:االمتثالعدم

وموظفيها؟

قضائيةإجراءات

المعنيةاألخرىلألطرافيمكن

الحكوميةغيرالمنظماتمثل)

دضدعوىرفع(إلخ...والمنافسين

حدوثحالةفيإيبيرتشيمشركة

أوالوطنيةللوائحمحتملانتهاك

.الدولية

غرامات وعقوبات مالية

وعلىالفسادمكافحةلوائحتفرض

نالقانوأنظمةفيالخصوصوجه

ةكبيرغراماتاألنجلوسكسوني

انينهاقوتنتهكالتيالشركاتعلى

التيبالعملياتيتعلقفيماوحتى

وأالمتحدةالمملكةداخلتحدثلم

.المتحدةالواليات

األسواقفيالدخولتقييد

والدوليةالوطنية

فيالُمدانةالشركةإدراجيمكن

عاد،االستبوقوائمالسوداءالقوائم

منالمستبعدةالشركاتوضمن

منةوالمستبعدالعامة،المناقصات

وليالدبالبنكالمرتبطةاألسواق

.ألخ...

السمعة

يفللضررالشركةسمعةتتعرض

اوهذ.فسادعمليةفيالتورطحالة

هاأنشطتتراجعإلىيؤديأنيمكن

تصوراتعلىويؤثرالتجارية

.عنهاالتصنيفوكاالت

السجن

مكنيالمتحدةوالمملكةفرنسافي

لتصلمدةالسجنعقوبةفرض

ةشركمديرضدسنواتعشرإلى

.الفسادحالةفي

تجبرالعملبنزاهةيتعلقفيماإيبيرتشيمشركةبهاتلتزمالتيالمختلفةاللوائح

االمتثالعدمحالةوفي.بالشركةالخاصاالمتثالبرنامجاتباععلىموظفيها

:يليلماالمجموعةتتعرضللبرنامج،

داخليةعقوبات

يمإيبيرتششركةموظفويخضع

الفةمخحالةفيتأديبيةلعقوبات

بدأتأنيمكنوالتيالسلوكمدونة

مناإلقالةإلىالتوبيخمن

.الشركة
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لناأفصح

بداخلكعما

إذايسهمرئمعتردددونيتشاورونأن“إيبيرتشيم”موظفيكافةعلىيجب

.ركةللشاالمتثالبرنامجبخصوصأسئلةأواستفساراتأيةلديهمكانت

كوسيلةاأخالقيً ساخناً خطًابتشغيلاألخيرالمجالهذافيالشركةقامتوقد

متعلقةأموربشأن“إيبيرتشيم”موظفيمنالتحذيرات/االستفساراتكللجمع

.باالمتثال

قبلمنالمقدمةللمعلوماتالهويةمجهولةمعالجةالخطهذاويضمن

.وساءالرؤقبلمنللعقابالتعرضمخاطرةهناكتكونأنودونالمتعاونين

ببرنامجالفعلياالخاللحاالتفيفقطاألداةهذهطلبيجبذلك،ومع

للخطعسفيالتاالستخداميؤديقدوبالمثل،.“إيبيرتشيم”شركةفياالمتثال

.داخليةعقوباتفرضإلىالمباشراألخالقيالساخن
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