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  بيان السياسة 1.0
") ومسؤوليها إن إي بيتقتضي سياسة إن إي بي جروب إنك وجميع شركاتها التابعة والفرعية (يُشار إليهم معًا باسم "

") وأي من وكالئها ومستشاريها ومورديها  الموظفينومديريها وموظفيها ومقاوليها الداخليين (يُشار إليهم معًا باسم "
من األشخ وأي  لديها  الخدمات  ومقدمي  بي وبائعيها  إي  إن  عن شركة  نيابةً  بأي صفة  يعملون  الذين  اص اآلخرين 

قانون الممارسات  ("  1977") االمتثال التام لجميع أحكام قانون الممارسات األجنبية الفاسدة األمريكي لعام  الممثلين ("
") والمبادئ  ة الرشوة قانون مكافح("  2010")، بصيغته المعدلة، وقانون مكافحة الرشوة البريطاني لعام  األجنبية الفاسدة 

العموميين   الموظفين  رشوة  لمكافحة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  اتفاقية  في  عليها  المنصوص 
") وجميع تشريعات  اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي األجانب في المعامالت التجارية الدولية (

رشوة األخرى المطبقة على شركة إن إي بي (سواًء بمقتضى اختصاص تأسيسها أو  مكافحة الفساد و/أو مكافحة ال 
  ")؛ قوانين مكافحة الفساد المعمول بهامزاولة عملياتها التجارية) (يُشار إليها معًا باسم "

  

  اعتماد السياسة وتنفيذها  2.0
وتحافظ على تطبيقه من أجل تقديم    ")برنامج االمتثاللقد نفذت إدارة شركة إن إي بي برنامًجا للنزاهة واالمتثال ("
وقد تمت إتاحة هذه السياسة لجميع الموظفين    ").السياسةتوجيهات محددة بشأن تنفيذ وإنفاذ سياسة مكافحة الرشوة هذه ("

  ولبعض الممثلين ذوي الصلة.

  

  إدارة السياسة 3.0
القانونية ومدير إدارة االمتثال للمجموعة لدى إن  ستتم إدارة السياسة من جانب مجلس إدارة إن إي بي ومدير الشؤون  

  إي بي وكذلك من ينوب عنهم. 

  

  قوانين مكافحة الفساد المعمول بها  4.0
  مكافحة الفساد   . 4.1

الفاسدة .  4.1.1 األجنبية  الممارسات  قانون  الفاسدة    . متطلبات  األجنبية  الممارسات  قانون  يتضمن 
  تالي: متطلبين أساسيين يمكن تلخيصهما على النحو ال 

o   يُحظر على األشخاص والكيانات المشمولة في قانون الممارسات األجنبية الفاسدة، مثل
الموظفين والممثلين، التصريح بأي شيء ذي قيمة أو الوعد به أو دفعه أو عرض دفعه  
أو تقديمه على نحٍو فاسد بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل أطراف ثالثة إلى أي  

ي أو حزب أو مسؤول حزب سياسي غير أمريكي أو أي  مسؤول حكومي غير أمريك
أمريكي. غير  سياسي  لمنصب  الفاسدة    مرشح  األجنبية  الممارسات  قانون  ويحظر 

عرض أي شيء ذي قيمة أو الوعد به أو دفعه إلى أي مسؤول حكومي (على النحو 
أو قرار رسمي من جانب مسؤول حكومي من  للتأثير على تصرف  أدناه)  المعّرف 
شأنه أن يساعد شركة إن إي بي في الحصول على األعمال أو االحتفاظ بها أو توجيه  

    األعمال إلى أي شخص أو كيان آخر.
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o   في حالة تداول أسهم شركة إن إي بي علنًا في البورصات األمريكية، سيتعين على
شركة إن إي بي عمل دفاتر وسجالت دقيقة بالتفصيل المعقول واالحتفاظ بها ووضع  

به.نظ واالحتفاظ  الداخلية  للضوابط  معقول  وحفظ    ام  الرشوة  مكافحة  أحكام  وتسري 
السجالت والمحاسبة الخاصة بقانون الممارسات األجنبية الفاسدة على جميع المدفوعات  

لالستثناء    حد أدنىال توجد عتبة لألهمية النسبية أو    بصرف النظر عن حجمها أو نوعها.
    الفاسدة. من قانون الممارسات األجنبية 

هيكل ملكية إن إي بي واتساع عملياتها التشغيلية وفلسفة اإلدارة ألعضاء إن إي بي،    بالنظر إلى
  يجب افتراض أن قانون الممارسات األجنبية الفاسدة ينطبق على جميع عمليات إن إي بي. 

  
  قوانين مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة اإلضافية.  .4.1.2

  
الذي دخل    قانون مكافحة الرشوة البريطاني،ينطبق    .2010قانون مكافحة الرشوة البريطاني لعام  

العاملة في المملكة المتحدة،  2011حيز التنفيذ في يوليو   ، بصورة واسعة النطاق على الشركات 
وسوف    وينطبق بصورة مباشرة على مواطني المملكة المتحدة ورعاياها في أي مكان يعملون فيه.

وكما هو الحال    تمتثل شركة إن إي بي وجميع الموظفين والممثلين لقانون مكافحة الرشوة البريطاني.
في قانون الممارسات األجنبية الفاسدة، ينص قانون مكافحة الرشوة البريطاني على تجريم رشوة  
الرشوة   قانون  ألغراض  يشمل  بما  أدناه)،  المعّرف  النحو  (على  األجانب  الحكوميين  المسؤولين 

ال مثل  المتحدة،  للمملكة  التابعين  الحكوميين غير  المسؤولين  الحكوميين  البريطاني جميع  مسؤولين 
    األمريكيين.
  

األجنبية   الممارسات  قانون مكافحة  أوسع نطاقًا من  أيًضا  البريطاني  الرشوة  مكافحة  قانون  يُعتبر 
الفاسدة ويجّرم الرشوة التجارية أو عرض أو دفع أي رشوة أو عمولة خفية يتم تقديمها لطرٍف خاص  

كما يجّرم قانون مكافحة الرشوة البريطاني    ع.لحث هذا الطرف على أداء عمله على نحٍو غير مشرو
    طلب مثل هذه الرشاوى أو قبولها أو الموافقة على قبولها.

  
المملكة  في  البريطاني  الرشوة  مكافحة  قانون  بموجب  المحظور  السلوك  يقع  أن  بالضرورة  ليس 

انون مكافحة فقانون مكافحة الرشوة البريطاني يجّرم ارتكاب أي شركة أو شخص خاضع لق  المتحدة.
    الرشوة البريطاني للتصرفات اإلجرامية المذكورة أعاله في أي مكان حول العالم.

  
لقد اعتمدت الدول األخرى التي تزاول أو قد تزاول   تشريعات مكافحة الفساد في الدول األخرى.

القوانين عما وقد تختلف هذه    شركة إن إي بي أعماًال فيها في المستقبل تشريعاٍت لمكافحة الفساد.
يُعد مطلوبًا أو محظوًرا بموجب قانون الممارسات األجنبية الفاسدة وقانون مكافحة الرشوة البريطاني  

  ").قانون مكافحة فساد الموظفين العموميينمثل قانون مكافحة فساد المسؤولين العموميين الكندي ("
وانين مكافحة الفساد في أي اختصاص  وتلتزم شركة إن إي بي وجميع الموظفين والممثلين باالمتثال لق

ويجب توجيه أي أسئلة حول قوانين أو تشريعات مكافحة الفساد المحلية    قضائي تزاول فيها أعمالها.
  إلى مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة لدى إن إي بي. 

  
التجارية  .4.1.3 الرشوة  الب  .حظر  الرشوة  مكافحة  قانون  غرار  من  على  العديد  تجّرم  ريطاني، 

القوانين األمريكية وغير األمريكية عرض أو دفع رشاوى أو عموالت خفية ألطراٍف خاصة وكذلك  
الحكوميين. الوعد بأي شيء ذي قيمة أو   للمسؤولين  السياسة  وكما هو مذكور أعاله، تحظر هذه 

تقديمه   بما في ذلك أي عميل أو عميل محتمل أو مورد أو موّرد    أليعرضه أو  طرٍف خاص، 
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محتمل، بهدف حث هذا الشخص على أداء وظيفته على نحو غير مشروع أو مكافأة مثل هذا الشخص  
  على القيام بذلك.  

  
الحكوميون.  4.1.4 قانون   .المسؤولون  ذلك  في  بما  بها،  المعمول  الفساد  مكافحة  قوانين  تنطبق 

ت األجنبية الفاسدة وقانون مكافحة الرشوة البريطاني، على المدفوعات المقدمة إلى مسؤولي الممارسا
  وموظفي الحكومات والشركات التي تملكها أو تشغّلها الدولة، بصرف النظر عن الرتبة أو المنصب. 

حكومة أي  مسؤول أو موظف في  أي  على نطاق واسع بأنه يشمل    المسؤول الحكومييُعّرف مصطلح  
أو أي دائرة أو وكالة أو هيئة تشريعية أو فرع قضائي أو جهاز تابع لهم (بما في ذلك أي شركة 
تملكها الدولة أو تسيطر عليها أو تقوم بتشغيلها مثل شركة البث المملوكة للدولة) أو أي "منظمة 

  ظمة الصحة العالمية. دولية عامة" بما يشمل، من بين كيانات أخرى، األمم المتحدة والبنك الدولي ومن
األحزاب السياسية غير األمريكية أو مسؤولي األحزاب أو أي  كما يشمل تعريف المسؤول الحكومي  

   مرشح لمنصب سياسي غير األمريكي.

. بعض رجال األعمال الذين لديهم وعٌي عام بقوانين  الهدايا ومدفوعات السفر ونفقات الترفيه.  4.1.5
يفترضون خطأً أن هذه القوانين ال تحظر سوى "الرشاوى" المقدمة في مكافحة الفساد المعمول بها  

بينما تعتبر قوانين مكافحة الفساد المعمول بها في الواقع    شكل مدفوعات نقدية للمسؤولين الحكوميين،
أو التصريح    أي شيء ذي قيمة أوسع نطاقًا وتحظر بشكل عام القيام على نحٍو غير مشروع بتقديم  

عرض دفعه إلى مسؤول حكومي لحث هذا المسؤول الحكومي على إساءة استخدام منصبه  بدفعه أو  
أو إلى أي طرف ثالث خاص لحث هذا الطرف الثالث على أداء وظيفته بشكل غير مشروع سعيًا 

ويمكن أن تمتد قيود قوانين    للحصول على عمل تجاري أو االحتفاظ به أو تأمين ميزة غير مشروعة.
الُمتكبدة لصالح المسؤولين    نفقات السفر والترفيه المعمول بها إلى العديد من أشكال  مكافحة الفساد  

الهدايا غير النقدية والمزايا األخرى، مثل عروض  الثالثة الخاصة، وكذلك  الحكوميين واألطراف 
والتبرعات   االجتماعي  واالستثمار  السياسية  والمساهمات  التعليمية  بالمدارس  واإللحاق  التوظيف 

    يرية للكيانات التي يدعمها هؤالء المسؤولون الحكوميون واألطراف الثالثة الخاصة.الخ 
      
  ضوابط الهدايا والترفيه (انظر أيًضا الملحق أ) (أ)  4.1.5    
      

  : ال يُسمح بالهدايا ومدفوعات السفر والترفيه إال إذا
  
  يتم تقديمها نقًدا أو بما يعادل النقد؛   لم  
  تم تقديمها بطريقة مباشرة وشفافة، مع تجنّب أي مظهر غير الئق؛  
   كانت تمتثل للقانون المحلي وقوانين مكافحة الفساد المعمول بها وتتسق مع سياسات وإجراءات

  المتلقي؛ 
 مبالغًا فيها أو مفرطة؛  ليستكانت مالئمة ومتناسبة، و  
  ع وراءها أي توقّعٍ للمعاملة بالمثل؛ يكن الداف  لم  
   كانت غير متكررة؛  
  .تم تسجيلها على النحو المطلوب في سجل الهدايا والترفيه لدى إن إي بي  

  
لدى إن إي بي تسجيل جميع الهدايا المقدمة أو المستلمة، بما في ذلك    سجل الهدايا والترفيهيتطلب  

دوالر أمريكي. ويمكن العثور على سجل الهدايا والترفيه لدى    200الوجبات، التي تزيد قيمتها عن  
  . www.ncgroup.com/legalإن إي بي على الموقع اإللكتروني 

  
إال بعد    مسؤولين حكوميين يجوز عرض أو تكبُّد نفقات الهدايا والسفر والترفيه التي تنطوي على  ال
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التشاور مع مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة لدى إن إي بي والحصول على 
    موافقته.

  
الموافقة مسبقًا على   تتم  أن  األجنبوبالمثل، يجب  السياسية  االجتماعي  المساهمات  ية واالستثمار 

من جانب مدير الشؤون القانونية لدى إن إي بي وأن تخضع لمستوى العناية    والتبرعات الخيرية
  الواجبة الذي يتم تحديده بناًء على عوامل المخاطر المحددة.  

  
دفاتر  يجب تسجيل أي نفقات من هذا القبيل، كأي سفر أو إقامة أو ترفيه أو هدية، بشكل دقيق في  

ويجب االحتفاظ بالوثائق الداعمة لهذه النفقات، مثل الدعوة لحضور فعاليٍة أو   وسجالت إن إي بي.
  إيصال استالم هدية تم شراؤها، في سجالت إن إي بي. 

  
ال يجوز للموظفين استخدام أموال إن إي بي أو األموال الشخصية ألي غرض يُخالف قوانين مكافحة 

  الفساد المعمول بها.
  

الثالثة والمعرفة.  .1.64 تحظر قوانين مكافحة الفساد المعمول بها العروض والوعود    .األطراف 
الوسطاء. خالل  من  الفاسدة  هذه    والمدفوعات  في  المشمولة  والكيانات  األشخاص  فإن  وبالتالي، 

المدفوعات   أو  بالدفع  الوعود  أو  العروض  عن  مسؤولون  المباشرة القوانين  هذه    غير  كانت  إذا 
ض أو الوعود أو المدفوعات مقدمة من خالل ممثل أو وسيط آخر من طرف ثالث مع المعرفة العرو

وتشمل "المعرفة" التجاهل   بأن هناك مسؤوًال حكوميًا أو طرفًا ثالثًا خاًصا سيكون هو المتلقي النهائي.
الدفع ذ  إلى احتماليٍة عالية لحدوث عملية  التي تشير  بالحقائق  المتعمد    ات الصلة. الواعي والجهل 

قيمة. الخاصة بأي شيء ذي  التحويالت  إي بي وموظفوها   وتشمل "المدفوعات"  إن  وقد تخضع 
الحكوميين  وممثلوها   المسؤولين  إلى  ثالثة  أطراف  من  المقدمة  المدفوعات  عن  جنائيًا  للمساءلة 

   واألطراف الثالثة الخاصة انتهاًكا لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها.

  الضوابط المحاسبية (انظر أيًضا الملحق ب) (أ)  4.1.6

المحاسبية   الضوابط  بي بعض  إن إي  المدفوعات، طبّقت  هذه  التي تشكلها  المخاطر  للتخفيف من 
(انظر الملحق ب) بالنسبة لجميع الممثلين (الذين تم تعريفهم سابقًا في هذه السياسة على أنهم الوكالء 

ئعون ومقدمو الخدمات وأي من األشخاص اآلخرين الذين يتصرفون  والمستشارون والموردون والبا
بأي صفة نيابةً عن شركة إن إي بي) إلى جانب ضوابط محاسبية إضافية بالنسبة للممثلين ذوي  
المخاطر المرتفعة (أي ممثل يتصرف نيابةً عن شركة إن إي بي في تطوير أعمال متعلقة بالتعامل 

أو من المتوقع أن يتعامل مع المسؤولين الحكوميين نيابة عن إن إي  مع العمالء أو نشاط مبيعات و/
و/أو تكون قد حّددَت له مؤشًرا تحذيريًا   بي و/أو يكون مرتبًطا ارتباًطا وثيقًا بعميٍل أو عميل محتمل

  وتتطلب هذه الضوابط ما يلي: )). "الممثلون ذوو المخاطر المرتفعة" (بموجب الملحق د

الفواتير الصادرة من جانب الممثلين مفّصلة بحسب البنود وتحتوي على يجب أن تكون جميع   .1
"الرسوم   مثل  بسيطة  عامة  تفسيرات  تحتوي على  وال  المحدد  المشروع  بشأن  كافية  تفاصيل 

  االستشارية". 
  

  اإلقليمي مطلوبة ألي فواتير:   الموافقة المسبقة للمدير الماليتكون   .2

  و "الرسوم اإلضافية". للممثلين فيما يتعلق "بالعموالت" أ  أ. 



  ) 2020ديسمبر  1رشوة لشركة إن إي بي (سياسة مكافحة ال

تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

ألي ممثل سوف يتصرف بالنيابة عن شركة إن إي بي في تطوير أعمال متعلقة بالتعامل   ب.
مع العمالء أو نشاط مبيعات و/أو من المتوقع أن يتعامل مع المسؤولين الحكوميين نيابةً 

أو تكون /و  عن شركة إن إي بي و/أو يكون مرتبًطا ارتباًطا وثيقًا بعميٍل أو عميٍل محتمل
بأنهم  قد حّددَت له مؤشًرا تحذيريًا بموجب الملحق د (تم تعريفهم سابقًا في هذه السياسة 
الممثلون ذوو المخاطر المرتفعة). وتقع مسؤولية ضمان ذلك على عاتق راعي الممثل ذي 

  المخاطر المرتفعة. 

  مطلوبة: موافقة العميلواإلقليمي   الموافقة المسبقة للمدير الماليتكون   .3

للمدفوعات المباشرة أو غير المباشرة التي يتم تقديمها إلى أشخاص مرتبطين ارتباًطا وثيقًا    أ. 
بالعميل أو العميل المحتمل (بما في ذلك الموظفين أو الشركات العائلية أو الشخصية الخاصة  

  بهم). 

  ضوابط العناية الواجبة (انظر أيًضا الملحق ج) (ب)  4.1.6

ذلك،   إلى  بيباإلضافة  إي  إن  المخاطر   اعتمدت  ذوي  للممثلين  الواجبة  العناية  تتطلب  إجراءاٍت 
راعي الممثل ذي المرتفعة بما يُلزم الموظف المعنّي برعاية العالقة و/أو األكثر دراية بالعالقة ("

المرتفعة على المخاطر  والحصول  الملحق ج)  (انظر  للممثلين  الواجبة  العناية  إجراءات  باتباع   ("
إدارة    الموافقة مدير  أو  القانونية  الشؤون  مدير  إلى  والتصعيد  اإلقليمي  المالي  المدير  من  والتوقيع 

  االمتثال للمجموعة لدى إن إي بي عند الضرورة على نحٍو يتفق مع اإلجراءات.  

الواجبة. للعناية  اتخاذ خطوات إضافية  الحاالت، يمكن  وسيتم تحديد ما إذا كانت هناك    في بعض 
القانونية و/أو مدير  حاجة إلى خطوا الشؤون  الواجبة اإلضافية ومقدارها بواسطة مدير  العناية  ت 

  إدارة االمتثال للمجموعة لدى إن إي بي و/أو من ينوب عنهما ممن يدعمون هذه العملية.  

  

تحظر شركة إن إي بي بشكل صارم عرض أو تقديم مدفوعات تسهيل    .مدفوعات التسهيل. 4.1.7
يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من مدير الشؤون القانونية لدى إن إي بي، باعتباره    ما لم

ويجب أال تتضمن أي مدفوعات تسهيل معتمدة أي أعمال لدى إن إي بي تخّص   يتمتع بهذه السلطة.
   المملكة المتحدة ويجب تسجيلها بدقة وبقدٍر معقول من التفصيل في دفاتر وسجالت إن إي بي.

   .المدفوعات المسموح بها.  .84.1

النية. المعقولة وحسنة  السفر  التي    نفقات  المدفوعات  الفاسدة  األجنبية  الممارسات  قانون  ال يحظر 
ُمتكبدة من جانب أو بالنيابة عن مسؤول حكومي فيما يتعلق مباشرةً    حسنة النيةتشّكل نفقاٍت معقولة و

الخدمات أو عرضها أو شرحه أو  للمنتجات  أداء عقٍد مع حكومٍة أو وكالٍة بالترويج  أو  تنفيذ  ا أو 
ومع ذلك، ال يجوز عرض دفع أو الوعد بتقديم أي مدفوعات من هذا القبيل إلى أو بالنيابة    أجنبية.

يتم    ما لمعن أي مسؤول حكومي أو التصريح بذلك أو تقديمه من جانب أو نيابة عن أي موظف  
االمتثال   إدارة  مدير  أو  القانونية  الشؤون  مدير  جانب  من  مسبقًا  الوعد  أو  المدفوعات  هذه  اعتماد 

  للمجموعة لدى إن إي بي. 

عندما يعتقد موظفو إن إي بي بشكل معقول أن عدم دفع طلب أو مطلب    مدفوعات الصحة والسالمة.
هم أو صحة أو سالمة أفراد أسرهم،  خاص بشيء ذي قيمة سيؤدي إلى تهديد وشيك لصحتهم أو سالمت

وال ينطبق هذا االستثناء إال على الصحة أو السالمة الجسدية؛ ال تبّرر التهديدات    فعندئذ يجوز الدفع.
مطلقًا. الطلبات  هذه  دفع  المالية  أو  التجارية  بالمصالح  هذه    المتعلقة  مثل  إجراء  يجب  كان  وإذا 



  ) 2020ديسمبر  1رشوة لشركة إن إي بي (سياسة مكافحة ال

تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

على نحٍو دقيق بتفاصيل معقولة في دفاتر وسجالت  المدفوعات، فعندئذ يجب تسجيل ظروف الدفع  
شركة إن إي بي واإلبالغ عنها كتابيًا إلى مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة  

    لدى إن إي بي في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد إتمام عملية الدفع.

يتخذ السلوك الفاسد صوًرا متعّددة، ويجب أن  قد    .الوعي اإللزامي واإلبالغ بمخاطر الفساد  . 4.1.9
ينتبه الموظفون لمجموعة كبيرة من المواقف التي قد تؤدي إلى مخاطر انتهاك هذه السياسة وقوانين  

وفي حين أن عوامل مخاطر الفساد غالبًا ما تكون خاصة بعالقٍة معينة،    مكافحة الفساد المعمول بها.
يرية" الشائعة بهذه السياسة في الملحق د لمساعدة الموظفين على  يتم إرفاق قائمة "بالمؤشرات التحذ 

وهذه القائمة ليست شاملة ومن   التعرف على الظروف التي من شأنها اإلشارة إلى مخاطر فساد أكبر.
المتوقع أن يستخدم جميع الموظفين هذه القائمة كدليل أولّي ويمارسوا الحكم التقديري في تحديد ما 

وفي حال   ي مؤشرات تحذيرية موجودة من أي نوع فيما يتعلق بأي عالقات عمل.إذا كانت هناك أ
من خالل  بشأنها  قرار  واتخاذ  فيها  التحقيق  من  مزيٍد  إجراء  يجب  تحذيرية،  مؤشراٍت  أي  تحديد 
التشاور مع مدير الشؤون القانونية و/أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة و/أو من ينوب عنهم حسب  

ويتطلب االمتثال لهذه السياسة أن يتوخى الموظف بالغ الحيطة والحذر ويقوم بمناقشة أو    الضرورة.
    اإلبالغ عن أي مؤشراٍت تحذيرية فعلية أو محتملة قد تنشأ.

المنصوص عليها في هذه السياسة إال من خالل   ال يمكن تحقيق والحفاظ على المعايير األخالقية 
لة من جانبهم، حيث إنهم يلتزمون جميعًا بضمان االمتثال لهذه  يقظة كافة الموظفين والجهود المبذو

  المعايير.  

على الرغم من أن شركة إن إي بي ستبذل قصارى جهدها لتوفير معلومات االمتثال والرد على  
جميع االستفسارات، إال أنه ال يمكن ألي سياسة أو إجراء، مهما كان شامًال، توقُّع كل موقٍف قد  

وبناًء على ذلك، تعتمد إن إي بي على الموظفين في االضطالع    ما يتعلق باالمتثال.يشّكل مشكالت في
بالمسؤولية عن االمتثال للسياسة، بما في ذلك واجب طلب التوجيه من مدير الشؤون القانونية أو  
مدير إدارة االمتثال للمجموعة كلما ساورهم الشك في أي جانب من جوانب السياسة، وإبالغ مدير  

ن القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة بأي حقائق أو ظروف تشير إلى انتهاٍك سابق أو  الشؤو
    مستمر لهذه السياسة من جانب أي موظفين أو ممثلين. 

يتعين أيًضا على الموظفين الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االبتزاز أو يُطلب منهم بخالف  
خفية أو يكونوا على دراية بهذه المخططات أو الطلبات  ذلك المشاركة في مخطط رشوة أو عمولة  

اإلبالغ عن أي طلبات غير قانونية من هذا القبيل إلى مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال  
  للمجموعة. 

تحظر شركة إن إي بي تماًما ممارسة االنتقام من أي نوع أو بأي طريقة ضد أي شخص يطرح  
بحسن نية، أو يُبلغ عن انتهاك فعلي أو محتمل، أو يساعد في أي تحقيق    أسئلة أو يُثير مخاوف 
    بموجب هذه السياسة.

لن يتعرض أي موظف لخفض الدرجة الوظيفية أو العقوبة أو أي إجراءات توظيف سلبية أخرى  
نتيجة لرفض دفع الرشاوى أو العموالت الخفية، حتى عندما تفقد إن إي بي فرص األعمال نتيجةً  

  .  لذلك

ال يجوز ألي مسؤوٍل أو مدير إدارة أو مديٍر أو مشرٍف أن يطلب من أي موظف أو يضغط عليه أو 
وال يُعفي االلتزام بأوامر رئيس العمل أي انتهاك من هذا    يطالبه أو يشجعه على انتهاك هذه السياسة.

  القبيل. 



  ) 2020ديسمبر  1رشوة لشركة إن إي بي (سياسة مكافحة ال

تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

أحكام    .العقوبات  .4.1.10 ينتهكون  الذين  األفراد  يُعاقب  بقانون  قد  الخاصة  الرشوة  مكافحة 
  100,000الممارسات األجنبية الفاسدة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وتكبّد غرامة تصل إلى  

وال يُسمح لصاحب العمل   دوالر أمريكي عن كل انتهاٍك أو ِضعف مبلغ إجمالي الربح أو الخسارة.
األج الممارسات  قانون  بانتهاكات  المتعلقة  الغرامات  الفاسدة. بتعويض  الشركات    نبية  تواجه  كما 

عقوبات كبيرة على انتهاكات قانون الممارسات األجنبية الفاسدة التي يرتكبها الموظفون أو الممثلون،  
ويشمل ذلك غرامة تصل إلى مليوني دوالر عن كل انتهاك أو ِضعف مبلغ إجمالي الربح أو الخسارة  

و الرشوة  مكافحة  أحكام  ك   25بموجب  أو  مليون دوالر  الربح  إجمالي  مبلغ  أو ِضعف  أقصى  حٍد 
وقد يُعاقب األفراد الذين ينتهكون قانون مكافحة الرشوة    الخسارة وفقًا ألحكام "الدفاتر والسجالت". 

  البريطاني بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات و/أو قد يخضعون لغرامة غير محددة بحٍد أقصى. 
  الرشوة البريطاني لغرامة غير محددة بحٍد أقصى.  وقد تتعرض الشركات التي تنتهك قانون مكافحة

وفي حال إدانة الشركة بارتكاب مخالفات معيّنة بموجب قانون مكافحة الرشوة البريطاني وإثبات  
موافقة أو تواطؤ أحد كبار المسؤولين على ارتكاب المخالفة، فعندئذ يكون هذا المسؤول ُمدانًا بارتكاب  

  قوبات باعتباره فرًدا. المخالفة األساسية ويخضع للع 

  

  عواقب انتهاك القانون والسياسة 5.0
الذين ينتهكون    باإلضافة إلى العقوبات الموضحة في األقسام الواردة أعاله من هذه السياسة، ينبغي أن يتوقع الموظفون 

ممثّلي إن إي بي أن يتوقعوا وبالمثل، يجب على    أيًا من قوانين مكافحة الفساد المعمول بها أو هذه السياسة إنهاء عملهم.
إن إي بي بنشاط    وسوف تسعى  إنهاء عقودهم إذا انتهكوا أيًا من قوانين مكافحة الفساد المعمول بها أو هذه السياسة.

    السترداد أي خسائر تتكبدها نتيجة انتهاٍك لقوانين مكافحة الفساد المعمول بها من الفرد أو الكيان الذي ارتكب االنتهاك. 

  

  م والمراقبة التعلي 6.0
إدارة إن إي بي وتحتفظ ببرنامجٍ لتوفير التعليم والتدريب في مجال مكافحة الفساد للموظفين وبعض الممثلين    لقد طبّقت

الذين يتم اختيارهم من جانب مدير الشؤون القانونية ومدير إدارة االمتثال للمجموعة وفقًا لتقديره المطلق، بما في ذلك  
   ال العالمي لمراقبة امتثال إن إي بي وموظفيها وممثليها لهذه السياسة بشكل فعّال.برنامج النزاهة واالمتث

  

  اإلبالغ عن الشواغل 7.0
يتعين على جميع المديرين والمسؤولين والموظفين اإلبالغ، ويجب عليهم تشجيع اآلخرين على اإلبالغ، عن أي موقف  

لهذ  أو خرق محتمل  أنه ينطوي على خرق  اللوائح.  يعتقدون بشكٍل معقول  أو  القوانين  أو  أو اإلجراءات  السياسة  ه 
من مدونة قواعد األخالقيات    17ويجوز لك تقديم أي بالغ َحَسن النيّة بشأن عدم االمتثال على النحو الُمفّصل في القسم  

أو مسؤول   والسلوك المهني و/أو سياسة اإلبالغ عن المخالفات. وال تتسامح الشركة مع األعمال االنتقامية ضد أي مدير
أو موظف يقدم بالًغا َحَسن النيّة بشأن تصرفات سوء السلوك المعروفة أو المشتبه بها أو االنتهاكات األخرى لهذه  

  السياسة. 
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تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

  معلومات إضافية 8.0
تقدم هذه السياسة ملخًصا للقضايا المهمة المتعلقة بمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، ولكن هناك تفاصيل إضافية متوفرة  

ويجب توجيه أي أسئلة متعلقة بالسياسة أو برنامج االمتثال إلى مدير الشؤون القانونية أو    حول أسئلٍة وقضايا محّددة.
    مدير إدارة االمتثال للمجموعة.
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تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

  الموافقة 9.0
  

  تم منح الموافقة على بدء هذه السياسة من جانب: 

  

 ______________________________________________   ____________________  
  التاريخ  الرئيس التنفيذي 

  
  

 ________________________________ ____ __________   ____________________  
  التاريخ  مدير الشؤون القانونية ومدير االمتثال 

  
  

__________________________________ ____________   ____________________  
  التاريخ  مدير إدارة االمتثال للمجموعة

  

  تاريخ المراجعة 
  

   ملخص المراجعة  التاريخ 
  نشر السياسة  2014أكتوبر  1
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سياسة مكافحة الفساد والعقوبات ومكافحة غسل األموال الحالية  المراجعة الرئيسية وفصلها عن    2020ديسمبر  1
  لتصبح سياسة رشوةٍ مخّصصة كجزٍء من برنامج النزاهة واالمتثال العالمي المحّدث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  ) 2020ديسمبر  1رشوة لشركة إن إي بي (سياسة مكافحة ال

تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

  الملحق أ 
  

  ضوابط الهدايا والترفيه 
  

  : ال يُسمح بالهدايا ومدفوعات السفر والترفيه إال إذا
  

o  يتم تقديمها نقًدا أو بما يعادل النقد؛   لم  
o  تم تقديمها بطريقة مباشرة وشفافة، مع تجنّب أي مظهر غير الئق؛  
o  كانت تمتثل للقانون المحلي وقوانين مكافحة الفساد المعمول بها وتتسق مع سياسات وإجراءات المتلقي؛  
o مبالغًا فيها أو مفرطة؛  ليستكانت مالئمة ومتناسبة، و  
o  يكن الدافع وراءها أي توقّعٍ للمعاملة بالمثل؛   لم  
o   كانت غير متكررة؛  
o  .تم تسجيلها على النحو المطلوب في سجل الهدايا والترفيه لدى إن إي بي  

  
تسجيل جميع الهدايا المقدمة أو المستلمة، بما في ذلك الوجبات، التي    سجل الهدايا والترفيه لدى إن إي بييتطلب  

دوالر أمريكي. ويمكن العثور على سجل الهدايا والترفيه لدى إن إي بي على الموقع اإللكتروني   200تزيد قيمتها عن  
www.ncgroup.com/legal .  

  
إال بعد التشاور مع مدير   مسؤولين حكوميينوي على  ال يجوز عرض أو تكبُّد نفقات الهدايا والسفر والترفيه التي تنط

   الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة لدى إن إي بي والحصول على موافقته.
  

  المساهمات السياسية األجنبية واالستثمار االجتماعي والتبرعات الخيريةوبالمثل، يجب أن تتم الموافقة مسبقًا على  
ون القانونية لدى إن إي بي وأن تخضع لمستوى العناية الواجبة الذي يتم تحديده بناًء على عوامل من جانب مدير الشؤ
  المخاطر المحددة.  

  
  يجب تسجيل أي نفقات من هذا القبيل، كأي سفر أو إقامة أو ترفيه أو هدية، بشكل دقيق في دفاتر وسجالت إن إي بي. 

ت، مثل الدعوة لحضور فعاليٍة أو إيصال استالم هدية تم شراؤها، في  ويجب االحتفاظ بالوثائق الداعمة لهذه النفقا
  سجالت إن إي بي. 

  

  

    



  ) 2020ديسمبر  1رشوة لشركة إن إي بي (سياسة مكافحة ال

تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

  الملحق ب 

  الضوابط المحاسبية
  

تنطبق الضوابط المحاسبية التالية على جميع الوكالء والمستشارين والموردين والبائعين ومقدمي الخدمات وأي من  
  ). الممثليناألشخاص الذين يعملون بأي صفة نيابةً عن شركة إن إي بي (تم تعريفهم سابقًا في هذه السياسة باسم 

  
مفّصلة بحسب البنود وتحتوي على تفاصيل كافية بشأن المشروع  يجب أن تكون جميع الفواتير الخاصة بجميع الممثلين   . 1

  المحدد وال تحتوي على تفسيرات عامة بسيطة مثل "الرسوم االستشارية".
  

  تكون الموافقة المسبقة للمدير المالي اإلقليمي مطلوبة ألي فواتير: . 2
  

  للممثلين فيما يتعلق "بالعموالت" أو "الرسوم اإلضافية".   . أ
  

تصرف بالنيابة عن شركة إن إي بي في تطوير أعمال متعلقة بالتعامل مع العمالء أو  ألي ممثل سوف ي  .ب
نشاط مبيعات و/أو من المتوقع أن يتعامل مع المسؤولين الحكوميين نيابةً عن شركة إن إي بي و/أو يكون 

بموجب الملحق د (تم مرتبًطا ارتباًطا وثيقًا بعميٍل أو عميٍل محتمل و/أو تكون قد حّددَت له مؤشًرا تحذيريًا  
تعريفهم سابقًا في هذه السياسة بأنهم الممثلون ذوو المخاطر المرتفعة). وتقع مسؤولية ضمان ذلك على عاتق  

  راعي الممثل ذي المخاطر المرتفعة.
  

  موافقة العميل مطلوبة:وتكون الموافقة المسبقة للمدير المالي اإلقليمي  . 3
  

المباشرة التي يتم تقديمها إلى أشخاص مرتبطين ارتباًطا وثيقًا بالعميل أو للمدفوعات المباشرة أو غير    . أ
  العميل المحتمل (بما في ذلك الموظفين أو الشركات العائلية أو الشخصية الخاصة بهم). 

    



  ) 2020ديسمبر  1رشوة لشركة إن إي بي (سياسة مكافحة ال

تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

  الملحق ج 
  

  ضوابط العناية الواجبة للممثلين ذوي المخاطر المرتفعة
  

تعاقدية أو ملزمة جديدة أو تنفيذ أي نشاط مختلف جوهريًا في إطار عالقة قائمة مع أي ممثل قبل الدخول في أي عالقة عمل  
سوف يتصرف بالنيابة عن شركة إن إي بي في تطوير أعمال متعلقة بالتعامل مع العمالء أو نشاط مبيعات و/أو من المتوقع أن  

يكون مرتبًطا ارتباًطا وثيقًا بعميٍل أو عميٍل محتمل و/أو تكون يتعامل مع المسؤولين الحكوميين نيابةً عن شركة إن إي بي و/أو  
قد حّددَت له مؤشًرا تحذيريًا بموجب الملحق د (تم تعريفهم سابقًا في هذه السياسة باسم الممثلين ذوي المخاطر المرتفعة)، تقتضي 

لنموذج بواسطة موظف إن إي بي األكثر دراية  سياسة إن إي بي إجراء مراجعة العناية الواجبة الواردة أدناه. يجب إكمال هذا ا
بالعالقة (تم تعريفه سابقًا في هذه السياسة باسم راعي الممثل ذي المخاطر المرتفعة) وبمجرد إكماله يجب مشاركته مع المدير  

  المالي اإلقليمي للحصول على موافقته قبل التعاقد. 
  

  اسم الممثل: _________________________________ 
  

  كيان  ☐ فرد ☐

  عنوان الممثل: __________________________________ 

 __________________________________  

 __________________________________  

  
  

  مورد ☐
  وكيل  ☐
  مستشار  ☐
  مقدم خدمة ☐
  أخرى ______________  ☐

  

    ما الخدمات التي يقدمها الممثل؟  . 1

    اإلنفاق السنوي المتوقع؟ما هو   . 2

يُرجى توضيح سبب تمتّع الممثل بالخبرة   . 3
  المطلوبة؟ 

  

يُرجى توضيح األساس التعاقدي للعالقة (أي    . 4
الشروط واألحكام الخاصة بشركة إن إي بي  

  أو الشروط المصّممة خّصيًصا)
  

يُرجى تأكيد أنك ستضمن اتباع الضوابط   . 5
  الملحق بالمحاسبية الموضحة في 

  نعم  ☐
  ال ☐

هل أنت على علم بأي معلومات تشير إلى   . 6
أن الممثل أو مالكيه أو موظفيه قد يشاركوا، 

أو قد شاركوا، في أعمال فساد أو أنشطة 
  غير قانونية أخرى؟ 

  نعم  ☐
  ال ☐

  إذا كانت اإلجابة نعم، يُرجى التوضيح: 

7 .  
هل تم اقتراح الممثل أو التوصية به أو  

  تحديده من جانب مسؤوٍل حكومي أو عميل؟ 
  نعم  ☐
  ال ☐

إذا كانت اإلجابة نعم، يُرجى تحديد مصدر  
  التوصية: 

  



  ) 2020ديسمبر  1رشوة لشركة إن إي بي (سياسة مكافحة ال

تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

هل سبق أن طلب الممثل مدفوعات مقّدمة   . 8
غير معتادة أو مدفوعات نقدية أو مدفوعات 

خارجية أو مدفوعات لطرف ثالث أو 
مدفوعات طارئة كبيرة أو أي مدفوعات غير  

  معتادة أخرى؟

  نعم  ☐
  ال ☐

  إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تقديم وصٍف: 

هل هناك سبب لالعتقاد بأن هناك مسؤوًال    . 9
حكوميًا (أو أحد أفراد األسرة أو شريًكا  

شخصيًا مقربًا لمسؤوٍل حكومي) أو عميًال 
أو موظفًا تابعًا لعميٍل لديه مصلحة مالية أو  

  أعمال الممثل؟ مصالح أخرى مهّمة في 

  نعم  ☐
  ال ☐

  إذا كانت اإلجابة نعم، يُرجى التوضيح: 

هل الممثل أو أي من مالكيه أو مديريه أو    . 10
  مسؤوليه مسؤوٌل حكومي حالي أو سابق؟

  نعم  ☐
  ال ☐

  إذا كانت اإلجابة نعم، يُرجى التوضيح: 

  

هل الممثل أو أي من مالكيه أو مديريه أو    . 11
  موظٌف حالي أو سابق لدى العميل؟ مسؤوليه 

  نعم  ☐
  ال ☐

  إذا كانت اإلجابة نعم، اشرح ذلك:

  

هل أنت على علم بأي "مؤشرات تحذيرية"   . 12
الملحق أ تتعلق بالتعاقد مع الممثل (راجع 

للحصول على قائمة "المؤشرات التحذيرية" 
  الشائعة؟ 

  نعم  ☐
  ال ☐

  التوضيح: إذا كانت اإلجابة نعم، يُرجى 

  
  أقر بأن المعلومات المقدمة أعاله كاملة وحقيقية وصحيحة على حّد علمي.

  
  

  التاريخ _____________________   _____________________________     االسم: 
  

،  11إلى  6إذا كانت اإلجابة "نعم" على أي من األسئلة المذكورة أعاله من تمت الموافقة من جانب المدير المالي اإلقليمي (
يُرجى التشاور مع مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة قبل الموافقة، مع إرسال نسخة من هذا  

  ):النموذج إليه
  
  

  التاريخ _____________________   _____________________________     االسم: 
    



  ) 2020ديسمبر  1رشوة لشركة إن إي بي (سياسة مكافحة ال

تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

  

  الملحق د 
  

  "المؤشرات التحذيرية" الشائعة للفساد 
  

يُتوقع من الموظفين والممثلين التعرف على الظروف التي من شأنها اإلشارة إلى مخاطر فساد أكبر وممارسة الحكم  
للمساعدة في هذه العملية، حّددت   التقديري في تحديد مستوى مخاطر الفساد الموجودة فيما يتعلق بأي عالقات عمل معيّنة.

ريكية ومكتب مكافحة جرائم االحتيال الخطيرة بالمملكة المتحدة، عدًدا من  سلطات اإلنفاذ، بما في ذلك وزارة العدل األم
وقد تم تجميع القائمة التالية من تلك المصادر ولكن ال يُقصد بها أن   عوامل المخاطر أو "المؤشرات التحذيرية" الشائعة للفساد.

  تكون قائمة شاملة:

ركاء األعمال، مثل طلبات المدفوعات الخارجية، أنماط الدفع أو الترتيبات المالية غير المعتادة مع ش . 1
والمدفوعات إلى حسابات مصرفية لطرٍف ثالث أو شركٍة وهمية غير معروفة، وطلبات الحصول على  

مدفوعات مقّدمة أو مدفوعات نقدية أو ُسلٍف، ومدفوعات المكافآت غير المعتادة، ومشاركة العموالت مع 
معاملة معينة أو تقع في بلٍد لم يتم تنفيذ العمل فيه، والعموالت  أطراف ثالثة ال تشارك بخالف ذلك في

  المرتفعة بشكل غير عادي مقارنةً بالخدمات المقدمة والمعايير الصناعية واإلقليمية.  

عندما يساورك الشك بشأن مخاطر الفساد التي تشّكلها دولة معينة، راجع مؤشر  تاريٌخ من الفساد في بلد ما. . 2
للحصول على مزيٍد من المعلومات حول مخاطر الفساد  1الخاص بمنظمة الشفافية الدولية  ُمدركات الفساد

أو أقل على أنها تمثل مخاطر متوسطة إلى   50ويُنظر بشكٍل عام إلى أي دولة تُصنّف بدرجة  الُمتصورة.
علق بأنشطة مرتفعة فيما يتعلق بالفساد والرشوة، بحيث يكون من المستحسن توخي الحذر الشديد فيما يت

  األعمال في المنطقة.

رفض شريك أعمال أو ممثل تقديم شهادات االمتثال لمكافحة الفساد أو الموافقة على االمتثال لألحكام  . 3
  المقترحة بشأن االمتثال لمكافحة الفساد. 

  عدم شفافية شريك األعمال فيما يتعلق بنفقاته الُمطالب بها.  . 4

فواتير تفصيلية عن الخدمات المقدمة أو طلب مدفوعات مقابل بنود غامضة،  إخفاق شريك األعمال في تقديم  . 5
  مثل "الرسوم الخاصة" أو "رسوم التعامل".

قيام شريك األعمال أو الموظف بإصدار فواتير زائدة القيمة أو منخفضة القيمة أو طلب إصدار فواتير  . 6
  بتواريخ قديمة فيما يتعلق بالمدفوعات.

  ر الشفافية أو اإلذعان لتدقيق دفاتره وسجالته. رفض شريك األعمال توفي . 7

  إظهار شريك األعمال النعدام االلتزام أو االهتمام بمكافحة الرشوة/الفساد.  . 8

قيام شريك األعمال أو موظٍف بالدخول في معامالت مع أطراف ثالثة غير معروفة تقّدم خدمات غير معروفة  . 9
  أو غامضة. 

كبير أو خصٍم أكبر بكثير من الخصم القياسي للشركة أو معايير طلب شريك األعمال الحصول على خصم  .10
  السوق.

طلبات شريك األعمال الحصول على أموال تسويق دون توفير الشفافية فيما يتعلق باستخدام هذه األموال أو  .11

 
1  https://www.transparency.org/en/cpi# 
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تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

  تقديم تبرير خطّي للحاجة إلى هذه األموال. 

  د الالزمة ألداء الخدمات المعروضة.افتقار شريك األعمال بشكٍل واضح إلى المؤهالت أو الموار .12

    التوصيات من جانب العميل أو المسؤول الحكومي باستخدام وسيط أو شريك أعمال معين. .13

  الضغط المبذول لتقديم المدفوعات بشكل عاجل أو قبل الموعد المحدد. .14

  القطاع العام. المعاملة التفضيلية غير المبررة لشريك األعمال من جانب المسؤولين الحكوميين أو شركات .15

  اختالف أنماط نفقات شريك األعمال بشكل كبير عن اآلخرين في الظروف المماثلة.  .16

  الهدايا أو الوجبات أو الترفيه المبالغ فيه و/أو المفرط و/أو المتكرر المقّدم إلى نفس المتلقين.  .17

  اتخاذ قرارات غير متوقعة أو غير منطقية فيما يتعلق بمشروعات أو عقود معينة. .18

لنتائج السلسة بشكل غير عادي على الرغم من االفتقار الواضح إلى المعرفة أو القدرة أو الخبرة الالزمة  ا .19
  % في المناقصات العامة). 100(على سبيل المثال، معدل نجاح  

اإلنهاء مؤخًرا من جانب شركات أمريكية أو أجنبية أخرى رهنًا أيًضا باالختصاص القضائي لقانون   .20
  بية الفاسدة األمريكي أو قانون مكافحة الرشوة البريطاني. الممارسات األجن

إساءة استخدام عمليات اتخاذ القرار أو تفويض صالحيات معينة بشكل غير مفهوم في حاالت محّددة، خاصة   .21
  عندما يتم التفويض ألفراٍد يبدو أنهم غير مؤهلين. 

ي بي، ال سيما فيما يتعلق بشروط الدفع و/أو  الموافقة على العقود غير المواتية بشكل غير مفهوم لشركة إن إ .22
  فترة األداء و/أو مقارنةً بالمعايير والممارسات السابقة في الدولة أو الصناعة.  

  التفضيالت غير المبررة لشركاء أعمال معّينين. .23

رفض السماح لموظفي إن إي بي بالحضور في المفاوضات أو التعامالت مع بعض المسؤولين الحكوميين أو  .24
  عمالء.ال

  عدم اتباع بعض ضوابط و/أو سياسات و/أو إجراءات و/أو توجيهات إن إي بي. .25

  تجاوز إجراء التعاقد المعتاد على نحٍو غير مفهوم.   .26

الفواتير التي تتجاوز بشكل غير مفهوم الشروط المتفق عليها دون سبب معقول أو تحتوي بخالف ذلك على   .27
  واضحة و/أو غير مدعومة.   رسوم مشكوك فيها و/أو غير دقيقة و/أو غير

  مدفوعات النفقات التي يتم دفعها بمبالغ تقريبية. .28

  المدفوعات المقدمة بموجب قسائم معّدة ذاتيًا بدالً من وثائق الطرف الثالث.  .29

  األدلة على المدفوعات غير المسجلة في السجالت المالية.  .30

  االستخدام المفرط أو المشكوك فيه للنفقات النثرية. .31

  ائق أو السجالت المتعلقة باجتماعات أو قرارات تجارية معيّنة.فقدان الوث .32



  ) 2020ديسمبر  1رشوة لشركة إن إي بي (سياسة مكافحة ال

تحتفظ شركة إن إي بي جروب إنك بالحق، وفق تقديرها المطلق وبالقدر الذي يسمح به القانون، في تغيير هذه السياسة أو إنهائها في أي  
  وقت بإخطاٍر أو بدون إخطاٍر للموظفين.

  وجود عالقات عائلية أو عالقات عمل لشريك األعمال مع العمالء أو المسؤولين الحكوميين. .33

كون المسؤول الحكومي أو أحد أقارب المسؤول الحكومي أو العميل مديًرا أو مسؤوًال أو موظفًا أقدم أو مالًكا   .34
  . لشريك األعمال

  قيام شريك األعمال بتقديم بيانات خاطئة أو بيانات غير متسقة في عملية العناية الواجبة.  .35

  اشتمال المعاملة على استخدام شركات وهمية أو هياكل أخرى ال تخدم أي غرض تجاري معروف.   .36

، ظهور شريك على سبيل المثال -تمتُع شريك األعمال بسمعة سيئة فيما يتعلق بأخالقيات العمل والنزاهة  .37
األعمال في قائمة فساد أو قائمة مراقبة تجارية أو كونه موضوع ادعاءات أو تحقيقات في سلوك غير قانوني 

  أو فاسد. 

اإلفصاح عن هوية مالكيه أو رفضه تقديم دليل  إصرار شريك األعمال على أن تظل هويته سرية أو رفضه  .38
  على الملكية المباشرة والنفعية.

  الطلبات غير ممكنة التفسير بأن يتم منح عميل جديد حد ائتماني مفرط. .39

عدم اإلبالغ عن أي أدلة أو تقارير متسلسلة تتعلق بدفع رشاوى صغيرة أو صعوبات تتعلق برشاوى صغيرة،  .40
  ئة تكون فيها طلبات مثل هذه المدفوعات شائعة.على الرغم من العمل في بي

في حال تحديد أي من هذه المؤشرات التحذيرية أو غيرها، يجب إجراء مزيٍد من التحقيق فيها واتخاذ قرار بشأنها من خالل   

  . مدير إدارة االمتثال للمجموعةالتشاور مع مدير الشؤون القانونية و/أو 


