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 السياسة ال��يبية الخاصة ب��كة 
 

  صفحة 4 من 2 

 مقدمة 

إطارًا أخ��قيًا وقانونيًا لجميع الموظفين وتتفق السياسة ال��يبية لدينا   Bramblesتوفر مدونة قواعد السلوك لدى 
 على مستوى العالم.   Bramblesمع مبادئ قواعد السلوك وتنطبق على أعمال 

با��متثال لقوانين ال��ائب وإقامة ع��قات مفتوحة وبناءة مع السلطات ال��يبية. هذا مع ا��خذ في   Bramblesتلتزم 
دفع مبلغ  ل��متثال لتلك القوانين عن طريق  Bramblesا��عتبار أن قوانين ال��ائب معقدة بطبيعتها، وتسعى 

لة، وطلب ا��نتصاف أو الحوافز فور  ال��ائب المناسب في المكان المناسب، مع ا��فصاح عن المعلومات ذات الص
كما نتطلع إلى توفير مزيد من الشفافية في دفع ��ائب ال��كات وا��لتزام بها من أجل بناء ثقة الجمهور  .  توفرها

 واعتمدنا قانون الشفافية ال��يبية الطوعية لمجلس ال��ائب ا��سترالي.. 

مركية و��ائب العمالة وغيرها من ال��ائب. هذا با��ضافة  نلتزم بدفع ��ائب الدخل على أرباح ال��كات والرسوم الج 
إلى أننا نحرص على تحصيل ودفع ��ائب الموظفين فض��ً عن ال��ائب غير المبا��ة مثل ��يبة المبيعات و��يبة  

اول  القيمة المضافة. وتشكل ال��ائب التي نحصلها وندفعها جزءًا هاًما من المساهمة ا��قتصادية في البلدان التي نز 
 فيها أعمالنا. 

 ويستند التزامنا على المبادئ التالية: 

 . إدارة مخاطر ال��ائب وإطار الحوكمة 1

كجزء من عمليات الرقابة الداخلية، حيث يتسنى لنا تحديد مخاطر   Bramblesنحن نتبع إطار إدارة المخاطر لدى 
ال��ائب وتقييمها وإدارتها بالشكل المناسب. كما نعكف على تنفيذ تدابير إدارة المخاطر بما في ذلك الرقابة  

 والسيطرة على المخاطر التالية: 

��عتبارات ال��يبية والخبرة  يتمثل ذلك في خطر عدم كفاية ا -مخاطر العمليات والمعام��ت التجارية   •
والحكم في المعام��ت التجارية، وسوء تنفيذ أو إدارة المخاطر الرئيسية، بما في ذلك عدم كفاية الوثائق  

التي تدعم المواقف المتبعة. وتشمل الضوابط الرئيسية توقيع المجا��ت الوظيفية الرئيسية، بما في ذلك  
 ر الموافقات " وفًقا ��طاGroup Tax��ائب المجموعة " 

خطر تأخر ا��قرارات ال��يبية أو عدم دقتها. تشمل الضوابط ا��ساسية قاعدة بيانات   - مخاطر ا��متثال  •
مركزية تراقب وضع ا��قرارات ال��يبية بالشكل المناسب، وا��ستعانة ب��كات محاسبة خارجية ��عداد تلك  

 ا��قرارات أو مراجعتها 

د أخطاء جوهرية بالقوائم المالية على النحو المحدد في المعايير  خطر وجو  -مخاطر المحاسبة ال��يبية   •
المحاسبية ذات الصلة. وتشمل الضوابط ا��ساسية توفير تعليمات المحاسبة ال��يبية لمعدي القوائم  

 " ل��رصدة ال��يبية المادية والتوقيع عليها Group Taxالمالية، ومراجعة ��ائب المجموعة " 

المخاطر المرتبطة بالقوانين الجديدة وإدارة دوائر ال��يبة. وتشمل الضوابط   - دارية المخاطر الخارجية وا�� •
ا��ساسية ضمان اتباع السياسات وا��جراءات المناسبة وصيانتها واستخدامها باستمرار في جميع أنحاء  

متبع بشكل  العالم، وأن يتمتع فريق ال��ائب العالمي بالمهارات والخبرات ال��زمة لتنفيذ ذلك النهج ال 
 مناسب. 

ومجلس إدارتها بالقضايا والمخاطر ال��يبية الجوهرية، بمجرد   Bramblesلدى  والمخاطر  يجري إب��غ لجنة التدقيق 
 التعرف عليها. 

 فيما يتعلق بال��ائب  Brambles. مستوى المخاطر الذي يمكن أن تقبله 2

ونجاحها. نحن نتبع   Brambles ال��ائب، هو أمر حيوي ��ستمرار نمو ا��دارة الفعالة للمخاطر، بما في ذلك مخاطر 
أنظمة للرقابة الداخلية وإجراءات ��دارة المخاطر   Brambles نظام إدارة فعال للمخاطر كجزء من أعمالنا، حيث أعدت

مجلس ا��دارة  مع التأكد من تنفيذ تلك ا��نظمة وا��جراءات، بما في ذلك تلك المتعلقة بمخاطر ال��ائب، ويحرص  
 .على مراجعة تلك ا��نظمة وا��جراءات
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 :تؤثر إجراءات الحوكمة الداخلية على وصول المخاطر لمستويات مقبولة من خ��ل ما يلي

تحديد وتحليل وتصنيف قضايا المخاطر، بما في ذلك تلك المتعلقة بال��ائب، بطريقة متسقة، وذلك   •
 .باستخدام منهجية مشتركة

 .نا للمخاطر المتعلقة بالقضايا ال��يبية بشكل أسا�� في اتخاذنا للقراراتمراعاة مدى تحمل •
��ورة موافقة ا��دارة العليا، أو مجلس ا��دارة، على المعام��ت وفًقا ��جراءات موافقة متبعة مع مراعاة   •

 .مستوى المخاطر وا��ثار المترتبة على ذلك

طر الغموض وعدم اليقين أو الخ��فات الناشئة، حيث نسعى  نلتزم بقانون ال��ائب المعمول به ونسعى لتقليل مخا
إلى التيقن من المعام��ت الهامة على سبيل المثال عن طريق الحصول على المشورة الخارجية وا��راء القانونية أو  

 .ا��تفاق مع السلطات ال��يبية حيثما يكون القانون به غموض أو معقد

 والتخطيط لها استراتيجية ال��ائب   .3

على أن جميع ا��عمال ينبغي أن تجرى وفًقا للقوانين وا��نظمة المعمول   Brambles تنص مدونة قواعد السلوك لدى
بها في البلدان التي تزاول فيها ال��كة أعمالها. هذا وتدعم استراتيجية ال��ائب والتخطيط لدينا استراتيجية أعمالنا  

،  Brambles لدينا. كما يجري إ��اك أصحاب المصلحة المعنيين لدى مجموعة  وتعكس النشاط التجاري وا��قتصادي
وفًقا لعملية موافقة معتمدة مع مراعاة مستوى المخاطر وا��ثار المترتبة على ذلك، من أجل التأكد من قبولهم  

قانونية والخزينة  للمعام��ت، ومن هؤ��ء مجلس ا��دارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي وا��دارات التجارية وال
 .والمحاسبة

نجري المعام��ت بين ��كات المجموعة على أساس تجاري ووفًقا ��رشادات التسعير التحويلي لمنظمة التعاون   
 .ا��قتصادي والتنمية

لتجنب ال��ائب باستخدام ترتيبات مصطنعة، أو الو��يات القضائية التي تشكِّل م��ذات ��يبية   Brambles�� تسعى 
 فتقر إلى الغرض التجاري. آمنة، ت

 نهجنا مع السلطات ال��يبية  .4

نسعى لبناء وتعزيز ع��قات بناءة وقائمة على الثقة وا��حترام المتبادل مع الحكومات والسلطات المالية المعنية.  
ية بأية  بالقوانين ال��يبية في كل بلد، بيد إنها تبادر بإب��غ السلطات ال��يب Brambles ومن هذا المنطلق، تلتزم

 .أخطاء تنشأ في ذلك الصدد

نحن نعمل بالتعاون قدر ا��مكان مع السلطات المالية لحل الخ��فات والتوصل إلى اتفاق وإزالة اللبس والغموض في  
 .وقت مبكر

وفي حال نشأت خ��فات جوهرية ولم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع السلطات ال��يبية ونرى أن موقف ال��كة  
 .إننا على استعداد ��تباع ا��جراءات القانونية في هذه الحالةهو الصحيح، ف 

نعمل مع الحكومات، وهيئاتها المختلفة، من أجل تطوير القوانين ال��يبية، وإداراتها، إما مبا��ة أو من خ��ل ا��عمال  
 .المشتركة وغيرها من أوجه التعاون المماثلة حسب ا��قتضاء

��دارة وحوكمة مخاطر ال��ائب    " مرحلة ثالثة" خ��ل الحصول على تصنيف  من يتجلى نهجنا، على سبيل المثال،  
وزارة  من "  منخفضة"مخاطر تصنيف من مكتب ال��ائب ا��سترالي وللضمان الشامل مرتفع" مستوى " وتصنيف 

 الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة 
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   . ا��دوار والمسؤوليات 5

يقدم الجدول التالي لمحة عامة عن ا��دوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة المخاطر ال��يبية داخل مجموعة  
Brambles: 

 المسؤولية  الدور 

 Bramblesمجلس إدارة 
. مسؤولية تحديد تقبل المجموعة للمخاطر  Brambles Ltdيتولى مجلس إدارة 

الداخلية بما في ذلك الموافقة على السياسة  وإطار إدارة المخاطر ونظم الرقابة 
 ال��يبية. 

 والمخاطر تدقيق اللجنة   
المجلس في ا��ضط��ع بمسؤولياته في مجال    والمخاطرتدقيق التساعد لجنة 

إدارة ال��كة والرقابة بما في ذلك فعالية إدارة المخاطر المادية للمجموعة، بما  
 في ذلك المخاطر ال��يبية. 

 ) CFO(المدير المالي  
، بما في  Bramblesيعد المدير المالي مسؤو�ً� عن إدارة المخاطر المالية ل��كة  

والمخاطر  تدقيق الذلك المخاطر ال��يبية، وتقديم هذه المخاطر إلى لجنة 
 . Bramblesومجلس إدارة  

المجموعة    رئيس  نائب 
 لل��ائب 

  يتولى نائب رئيس المجموعة لل��ائب مسؤولية تصميم السياسة ال��يبية
وإطار إدارة المخاطر ال��يبية وضمان الحفاظ على العمليات والضوابط  

 المناسبة وتوفير الدعم المتخصص. 

ا��قليميون    الرئيس  نواب 
 لل��ائب 

يتولى نواب الرئيس ا��قليميون لل��ائب وفرقهم مسؤولية ضمان ا��متثال  
إدارة المخاطر  للسياسة ال��يبية على الصعيد ا��قليمي، والحفاظ على إطار  
 ال��يبية، وتقديم الدعم المتخصص لوحدات ا��عمال ا��قليمية. 

الماليون   المراقبون 
 ا��قليميون 

يتولى المراقبون الماليون ا��قليميون مسؤولية ا��متثال للت��يعات المحلية  
والسياسة ال��يبية على مستوى الكيان من معالجة المعام��ت إلى إعداد  

وتقديم ا��خطارات ال��يبية وا��قرارات بدعم من المستشارين الخارجيين  التقارير 
 ونائب الرئيس ا��قليمي لل��ائب، حسب ا��قتضاء. 

 

 . المتطلبات الت��يعية في المملكة المتحدة 6

  30ي  للسنة المالية المنتهية ف 2016من قانون المالية لعام    19) من الجدول  2( 16ُتن�� هذه الوثيقة وفًقا للفقرة 
 . 2022يونيو  

 . موافقة مجلس ا��دارة 7

 . 2022يونيو  29وافق مجلس ا��دارة على هذه السياسة في  


