
מאמר מערכת בנושא קוד התנהגות נגד שחיתות

קבוצת SOMFY משקיעה את מיטב המאמצים לנהל את פעילויותיה ברוח הנאמנות, השקיפות והכבוד ביחס לעובדיה, ספקיה, 
לקוחותיה, בעלי המניות שלה, ולכל מי שהיא בקשר עסקי אתו. 

יחד עם זאת, אנחנו מודעים לכך שהעולם בו אנו חיים הוא מאוד מגוון ומורכב, עובדה היכולה להוביל לעתים לכך שעובדינו 
יעמדו בפני מצבים שאינם חד-משמעיים מבחינת אופן ניהול העסקים.

בשנת 2015, ניסחנו את עקרונות הפעולה היסודיים שלנו בקוד אתי מחייב. מסמך מאוחד זה מקבץ ומפרט את המחויבויות שלנו 
ומדריך אותנו בהחלטות שאנחנו מקבלים. 

מדינות רבות )כולל צרפת( מחמירות כיום את החקיקה שלהן בתחום המלחמה בשחיתות. לחוקים אלה יש לעתים קרובות 
תחולה אקסטרה-טריטוריאלית )FCPA, UK Bribery Act, Sapin 2 Law(. לאור זאת, השלמנו הצהרות מסוימות המתוארות בקוד 
 Somfy Group האתי שלנו באמצעות קוד התנהגות נגד שחיתות. לכן אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזו ולהזכיר לכל עובדי
שהם נדרשים להכיר ולכבד את הקוד האתי שלנו תוך עמידה בכל החוקים המקומיים, הבינלאומיים והאקסטרה-טריטוריאליים.

קבוצת SOMFY, הרשומה בשוק Euronext, בחרה לאמץ את הקוד שנוסח על-ידי אגודת Middlenext*, שפותח באופן משותף 
 SOMFY עם החברות האחרות בעמותה, כדי להביע את האמונות המשותפות שלנו בנושא זה וכדי לשתף אותן עם כל עובדי

וצדדים שלישיים עמם אנו עובדים.

כדי להבטיח מודעות מרבית מצדך, מסמך זה מגדיר מהי שחיתות** וקובע את העקרונות העיקריים אותם יש לכבד. הוא כולל גם 
מדריך המשתמש בדוגמאות, שאלות ותשובות רבות לצורך המחשת היישום היומיומי של עקרונות אלה. בנוסף למסמכים אלה, 

יושמו גם מספר קורסי הדרכה ונהלים.

כל ההחלטות והפעולות שאינן פתוחות לפרשנות ביחס לחוק או לנהלים הפנימיים שלנו נגד שחיתות מחייבות יישום קפדני של 
חוקים ונהלים אלה.

במקרי הפרה של כללים אלה, תיושם מערכת האכיפה הישימה. 
במקרים מורכבים יותר בהם מעורבים ערכים סותרים, אנחנו מצפים ממך לפנות למנהלים שלך כדי שתקבל את ההחלטה 

הנכונה.

שאלות הקשורות לאתיקה בכלל, ובמיוחד, למלחמה בשחיתות, אינן תמיד ברורות מאליהן. העצמה שלנו טמונה בנחישות שלנו 
להתמודד עם נושאים אלה. אל תשמור את לבטיך ושאלותיך לעצמך: דבר עליהם ובקש עצה. כאשר תאמץ גישה זו, תקבל תמיד 

תמיכה.

אתה חייב לזכור כי:

• העקרונות המוצגים במסמך זה אינם בגדר אפשרות: אתה חייב לציית להם
• אתה מהווה דוגמה: המוניטין של SOMFY Group והאמון בה מצד כל בעלי המניות שלנו תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו

• אתה תישפט לא רק לפי מה שאתה עושה, אלא גם לפי האופן בו אתה עושה זאת.

למרות שתידרש מידה מסוימת של אומץ, זו האחריות של כל אחד ואחת מאיתנו להקפיד על הערכים הבסיסיים שלנו ולפעול 
בנחישות באופן אתי בכל הפעולות וההתנהגויות שלנו. כל עובד שלנו שלא יציית לסטנדרטי ההתנהגות העסקית שלנו יהיה 

חשוף – במידת סבירות רבה – לקנסות או לסנקציות פליליות או אזרחיות, או יגרום לכך שהחברה תהיה חשופה אליהם.
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יתרה מזאת, ביחסים העסקיים שלה, Somfy Group מבקשת מבעלי הזיקה שלה לאמץ גישה מופתית של תאימות לעקרונות 
המסגרת האתיים הכלולים בקוד האתי שלה, בקוד נגד שחיתות ובנספחים שלהם. מסמכים אלה מפורסמים באתר הקבוצה 

והיישום שלהם מוסבר במדריך המעשי.

אנחנו רוצים להודות לך מקרב לב על המאמצים הבלתי נלאים שלך לשמור על סביבה אתית התורמת להפיכת SOMFY לחברה 
בה כולנו גאים לעבוד.

SOMFY Group מועצת המנהלים של

*אגודת Middlenext: MiddleNext היא אגודה צרפתית בלתי תלויה, המייצגת באופן בלעדי חברות ותאגידים בדרג הביניים. MiddleNext נוסדה 
בשנת 1987, והיא מרכזת ומייצגת חברות מכל המגזרים השונים הכלולים ב-Euronext וב-Alternext. MiddleNext מוכרת על-ידי רשויות שוקי 

המניות, הרשויות הציבוריות וגם המוסדות האירופאיים כאגודה המייצגת אשר מגנה על האינטרסים של חברות ותאגידים בדרג הביניים.

**שחיתות: במאמר זה ובקוד ההתנהגות, המונח »שחיתות« כולל שחיתות כשלעצמה )פעילה וסבילה( כמו גם ספסור בכוח השפעה.
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 MIDDLENEXT קוד התנהגות נגד שחיתות של

  מבוא 

קוד ההתנהגות נגד שחיתות של Middlenext הקוד )מתייחס לאמנת האומות המאוחדות נגד שחיתות ומיועד להיאבק נגד כל)
צורות השחיתות.

הקוד מהווה חלק אינטגרלי מכללי המדיניות ומהנהלים הפנימיים של החברה.

אך מסמך אינו יכול להתייחס לכל המקרים של שחיתות וספסור בכוח השפעה שעלולים להתרחש במהלך הפעילויות היומיומיות; 
לכן כל אדם חייב להשתמש בכוח השיפוט שלו ובהיגיון הבסיסי. במקרה של ספק בנוגע להתנהגות אותה יש לאמץ, כל חברה 

נסמכת על כלי התמיכה והייעוץ שהיא יצרה ועל מערכת התרעה פנימית.

הקוד עשוי לעבור שינויים.

  1- מסגרת ותחולה 

.Middlenext הקוד ישים לכל עובדי החברות ו/או הקבוצות המאמצות את קוד ההתנהגות נגד שחיתות של

כל אחד מהעובדים חייב להתנהג באופן מופתי בכל אחת מהחברות ואסור לו לעשות דבר המנוגד לכללי ההתנהגות שקובע 
הקוד הזה.

חובה להפנות כל שאלה שהועלתה על-ידי עובד בנוגע ליישום או לפרשנות של הקוד אל הממונה על העובד או אל איש הקשר 
שמינתה החברה.

  2- כללים בסיסיים והצורות השונות שלהם 

הגדרות
•  שחיתות היא כל התנהגות בה אדם )בין אם עובד ציבורי או אדם פרטי( מציע, מבקש או מקבל, באופן ישיר או דרך מתווך, כל 

תרומה, הצעה או הבטחה, מתנה או הטבה בתמורה לביצוע, השהיה או הימנעות מביצוע פעולה אשר באופן ישיר או עקיף 
נופלת תחת תחום אחריותו כדי לקבל או לשמר יתרון מסחרי או פיננסי או כדי להשפיע על החלטה.

קיימים שני סוגים של שחיתות:
• שחיתות אקטיבית מתרחשת כאשר ייזום פעולת השחיתות הוא מצדו של האדם הנמצא בצד הנותן.

•  שחיתות פסיבית מתרחשת כאשר ייזום פעולת השחיתות הוא מצדו של האדם הנמצא בצד המקבל, זאת אומרת, האדם 
המבצע או נמנע מביצוע פעולה בתמורה לגמול כלשהו.

השחיתות עשויה לקבל צורות שונות במסווה של נהגים עסקיים או חברתיים מקובלים; היא עשויה, לדוגמה, לכלול דברים כגון 
הזמנות, מתנות, הענקת חסות, מתן תרומות וכו’.
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•   ספסור בכוח השפעה מתייחס לאדם המפיק רווחים מתפקידו או מעמדת ההשפעה שלו, בין אם אלו ממשיים או תאורטיים, 
כדי להשפיע על החלטה שיקבל צד שלישי.

שלושה משתתפים נוטלים בכך חלק: המוטב )האדם המספק את ההטבות או המתנות(, המתווך )האדם המשתמש בהשפעה 
שלו בזכות עמדתו( ואדם היעד, המחזיק ביכולת קבלת ההחלטות )רשות ממשלתית או סוכנות ממשלתית, שופט או תובע, 

מומחה וכו’(.

עיקרון וכללים
אסור לעובדים לקחת חלק במעשי שוחד ואסור להם להשתמש במתווכים כגון סוכנים, יועצים, מפיצים או שותפי מסחר אחרים 

למטרת ביצוע פעולות כאלה.

אנשים המקבלים הצעה חייבים לשקול את הדברים הבאים:
• האם ההצעה עומדת בחוקים ובתקנות?

• האם היא תואמת להנחיות הקוד ולאינטרסים של החברה?
• האם היא אינה נגועה באינטרס אישי?

• האם אעמוד במצב מביך אם ההחלטה שלי תיוודע לאחרים?

כל חברה המשתמשת בקוד כסימוכין פיתחה נוהל המאפשר לעובדים העומדים בפני בחירה בה מעורבים שיקולים 
אתיים או עסקיים לדון בנושאים כלשהם שאולי יש להם בסביבה חסויה לחלוטין.

2-1 כללים הישימים במיוחד לפקידי ממשל

הגדרות
המונח »עובד ציבור« מציין אדם המחזיק בעמדה של סמכות ציבורית, המחזיק בתחומי אחריות של השירות הציבורי או שהוא 

נבחר ציבור, עבור עצמו או מטעם אחרים.

עיקרון וכללים
.1 שחיתות של עובד ציבור נושאת עונשים כבדים יותר

כל מערכת יחסים עם עובד ציבור חייבת לעמוד בתקנות להן כפופה מערכת כזו )לדוגמה, תקנות הישימות במדינה מסוימת 
לעובד ציבור או הנקבעות על-ידי המעסיק שלו(. גם כאשר הדבר אינו נאסר לפי חוק, כל הטבה הניתנת לעובד ציבור חייבת 

להיות שקופה לחלוטין מבחינת החברה וכפופה להרשאה מוקדמת מההנהלה הבכירה.

.1  לפי קוד העונשין בצרפת, אנשים המורשעים בשחיתות ציבורית עומדים בפני ענישה חמורה - עד 10 שנות מאסר וקנס בסך 
מיליון אירו. אפילו ניסיון לבצע מעשה שחיתות, לדוגמה הצעת או בקשת שוחד, נושא בעונש זהה לזה של המעשה עצמו.
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2-2 מתנות והזמנות

הגדרות
מתנות הן הטבות מסוג כלשהו שניתנות על-ידי אדם כלשהו כאות תודה או ידידות, ללא כל ציפייה לקבלת משהו בתמורה.

הצעה או קבלת הצעה של ארוחות, אירוח ובידור )הופעות, קונצרטים, אירועי ספורט וכו’( נחשבות כהזמנה.

עיקרון וכללים
מתנות והזמנות עשויות להיות קשורות או להיחשב כמעשים של שחיתות אקטיבית או פסיבית, כך שיש לנקוט בזהירות ביחס 
למתנות, למחוות נימוס ואירוח )שמתקבלים או ניתנים( והזמנות לבידור התורמים למערכת יחסים טובה אך עשויים להיראות 

כאמצעי להשפעה על החלטה או להענקת יחס מועדף לעסק או לאדם.

2-3 מתנות לארגוני צדקה או ארגונים פוליטיים

הגדרות
מענקים ותרומות הם הטבות הניתנות בצורת כסף ו/או תרומות בשווה ערך; הם מוענקים למטרה מסוימת: מחקר, הדרכה, 

הסביבה )פיתוח בר-קיימא(, למטרות צדקה או למטרות הומניטריות וכו’.
תרומות פוליטיות - בכסף או בשווה-כסף - מיועדות לתמוך במפלגות פוליטיות, במנהיגים או ביוזמות.

עיקרון וכללים
חובה לשקול בזהירות בקשות למענקים ותרומות, במיוחד בקשות מאנשים המחזיקים בעמדות השפעה על פעילויות החברה או 

אשר יכולים, אם תתקבל הסכמה על מענק, להפיק מכך טובה אישית.
בקשות לתרומות חייבות לקבל את אישור הממונה.

2-4 פטרונות, חסות

הגדרה
החברה רוצה לספק, באמצעות החסות, תמיכה פיננסית או חומרית לארגון צדקה או ישות חברתית או ספורטיבית כאמצעי 

להעברת הערכים שלה וקידומם.

עקרונות וכללים
יש לבצע אותם ללא חיפוש הטבה כלשהי מהמוטב לבד מקידום תדמית החברה.

2-5 תשלומי זירוז

הגדרה
תשלומי זירוז הם תשלומים לא רשמיים )בניגוד לתשלומים ומסים לגיטימיים ורשמיים( המשולמים כדי להקל או לזרז נהלים 

רשמיים אדמיניסטרטיביים, כגון בקשות להיתרים, ויזה או שחרור ממכס.

עיקרון וכללים
החברה אינה מאשרת ביצוע של "תשלומי זירוז" אלא אם קיימות סיבות מחייבות )בריאות או בטיחות של עובד, וכו’.(.
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2-6 (ניטור צדדים שלישיים (ספקים, ספקי שירותים, לקוחות

הגדרה
ניטור צדדים שלישיים מעורבים, ישויות טבעיות או משפטיות עימן החברה עשויה לנהל מערכת יחסים ואשר עשויות, במקרים 

מסוימים, לייצג רמה מסוימת של סיכון למעשה שחיתות.
הבאים נחשבים כצדדים שלישיים: שותפים עסקיים, ספקים, ספקי שירותים, סוכנים, לקוחות, מתווכים וכו’.

עיקרון וכללים 
כל חברה חייבת להשתדל ולהבטיח כי הצדדים השלישיים עומדים בעקרונות ובערכים שלה ותבצע, כאשר ישים, בדיקת נאותות.

2-7 ניגוד עניינים

הגדרה
ניגוד עניינים נובע ממצב כלשהו בו האינטרסים האישיים של העובדים מתנגשים בחובות או בתחומי האחריות שלהם.

עיקרון וכללים 
אם מתרחשים מצבים בהם עולה חשש כי קיים ניגוד עניינים אפשרי או ממשי, העובדים המעורבים חייבים לדווח על כך.

2-8 רשומות חשבונאיות/בקרות פנימיות

הגדרה
 ונחביו םיינרע ויהי הלש םיינוציחה וא/ו םיימינפה םירקבמה וא/ו הלש תונובשחה לוהינ תכרעמ יכ חיטבהל תבייח הרבחה

.תונובשחבו תומושרב ,םירפסב תותיחש ישעמ לש הרתסה

עיקרון וכללים 
 לש תותימאו קויד לש אשונב דחוימב םיינרע תויהל םיבייח )תונובשח רושיא ,תרוקיב( תרוקיב תומישמ םיעצבמה םישנא

.תונובשחה

  3 - דוקה םושיי  

3-1 הדרכה

 המחלמה אשונב תועדומה תא תולעהל ידכ הרבחה תנגראמש הכרדהה תושיגפב ףתתשהלו דוקה תא דומלל םישרדנ םידבועה
.הרבחב םהלש תוירחאה ימוחת תלבק רחאל דימ םישדח םידבועל וגצוי ויאנתו דוקה .תותיחשב

3-2  דיווח על נוהגים שהם הפרה של הקוד והגנה על חושפי שחיתויות

העובדים, תוך שמירה על הנהלים שקבעה החברה, יכולים להביע את דאגתם ו/או להפנות שאלות אל הממונה עליהם ו/או 
איש הקשר הממונה:

• אם ימצאו עצמם עומדים בפני סכנה לשחיתות;
• אם הם מאמינים באמת כי בוצעה הפרה של הקוד, מבוצעת הפרה כזו או עומדת להתבצע הפרה כזו;

• אם הם מגלים כי מישהו חווה התנכלות לאחר שהגיש דוח בתום לב.
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עובד כלשהו, אשר בתום לב וללא כל השפעה של אינטרס אישי או הטבה אישית, זאת אומרת מתוך שכנוע כי ההצהרה שלו היא 
מדויקת, ידווח על הפרה או על סיכון להפרה של הקוד לממונה עליו או לאיש הקשר הממונה, יהיה מוגן מפני כל צורת התנכלות. 

הזהות של העובד ועובדות הנושא יטופלו מתוך חיסיון, לפי התקנות הרלוונטיות.

יתרה מזאת, בעוד שגיאה בתום לב לא תגרום לפעולת עונשין, טענות שווא במזיד או מתוך כוונה רעה יגרמו לענישה.

3-3 תוכניות לחושפי שחיתויות והגנה על מידע אישי

העובדים חייבים להיות מודעים לקיום התוכנית.

לפי הכללים הישימים להגנת מידע אישי בתוקף ברוב המדינות בהן פועלת החברה, וגם, במיוחד באיחוד האירופי, כל אדם 
המזוהה בקשר לדוח חושף שחיתויות, בין ככותב ובין כנשוא הדוח הזה, רשאי להשתמש בזכותו לגישה לנתונים הקשורים אליו.

בדומה לכך, אדם כלשהו רשאי לבקש תיקון או מחיקה של מידע אישי אם הוא אינו מדויק, אינו שלם, מעורפל או מיושן.

3-4 עונשים על הפרת הקוד
 הקיקחה יפל , תוישנוע תויצקנסל דחוימב ,השינעל םתוא ףשוחו םידבועה לש תישיאה תובחה תא ליעפמ םיללכל תויצ יא 2

.המישיה

החברה מקבלת על עצמה:

• להתחשב בכל ההצהרות;
• לחקור ביסודיות דוחות של חושפי שחיתויות;

• להעריך את העובדות באופן אובייקטיבי וחסר-פניות;
• לנקוט באמצעי התיקון והענישה המתאימים.

3-5 יישום: אחריותיות ופיקוח

חובה על כל העובדים ליישם את הקוד כחלק מתחומי האחריות הנלווים למשרה שלהם.

החברה מבצעת בדיקות תקופתיות כדי לאשר כי נוהגי העבודה תואמים לקוד.

החברה ו/או גופי ממשל תאגידי מספקים עדכונים שוטפים על ניטור הקוד ועל כל מעקב הנובע מדוחות חושפי שחיתויות.

2 החוק בצרפת קובע עונשים זהים לשחיתות אקטיבית )הגורם המשחית( ולשחיתות פסיבית )הגורם ה"מושחת"(.

עבור ישות טבעית, העונש המרבי הוא 5 שנות מאסר וקנס של 500,000 אירו )עם סעיפים להגדלת הקנס כך שיהיה כפול מרווחי העבירה(.


