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  مقدمة  1.0

لقد اعتمد مجلس إدارة شركة إن إي بي جروب إنك (يُشار إليها وإلى شركاتها التابعة باسم   1.1
  ") بهدف: المدونة") مدونة قواعد األخالقيات والسلوك المهني هذه ("الشركة "

تعزيز السلوك األمين واألخالقي، بما في ذلك التعامل األخالقي في حاالت تضارب   1.1.1
  المصالح الفعلية أو الظاهرية؛ 

في حالة تداول األوراق المالية للشركة علنًا في البورصات األمريكية، تعزيز اإلفصاح   1.1.2
الكامل والنزيه والدقيق واآلني والمفهوم في التقارير والوثائق التي تودعها الشركة لدى،  

")  هيئة األوراق المالية والبورصات أو تقدمها إلى، هيئة األوراق المالية والبورصات ("
  الت العامة األخرى التي تُجريها الشركة؛وفي المراس

  تعزيز االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح الحكومية المعمول بها؛  1.1.3

  تعزيز حماية أصول الشركة، بما في ذلك الفرص المؤسسية والمعلومات السرية؛  1.1.4

  تعزيز ممارسات التعامل العادلة؛ 1.1.5

  ردع المخالفات؛ و  1.1.6

  بالمدونة. ضمان المساءلة عن االلتزام   1.1.7

  
  النطاق والتطبيق 2.0

يجب أن يكون جميع المديرين والمسؤولين والموظفين في الشركة على دراية بأحكام المدونة ويجب   2.1
،  16القسم عليهم االمتثال لها واإلبالغ عن أي انتهاكات مشتبه بها على النحو الموضح أدناه في 

  االمتثال. ، اإلبالغ عن مسائل عدم 17اإلبالغ واإلنفاذ، و

يجب على جميع الوكالء والمقاولين والمستشارين والممثلين الذين يعملون بالنيابة عن الشركة (يُشار  2.2
   ) أن يتصرفوا على نحٍو يتسق مع متطلبات المدونة."الممثلين"إليهم معًا باسم 

د يتعرض  قد يؤدي انتهاك المدونة إلى اتخاذ إجراء تأديبي، يصل إلى ويشمل الفصل من العمل. وق 2.3
الممثلون الذين ال يمتثلون للمدونة إلنهاء عقدهم أو عدم تجديده أو الخضوع إلجراءات أخرى مناسبة.  

  وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذه المدونة أو تحديثها على النحو المطلوب من وقت آلخر.

  
  السلوك األمين واألخالقي 3.0

لية عن طريق تصريف شؤونها بصورة أمينة تتمثل سياسة الشركة في تعزيز معايير النزاهة العا 3.1
  وأخالقية. 

يجب على كل مدير ومسؤول وموظف التصرف بنزاهة وااللتزام بأعلى المعايير األخالقية للسلوك   3.2
المهني في تعامالته مع عمالء الشركة ومورديها وشركائها ومقدمي الخدمات لديها والمنافسين  
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وبالمثل، يُتوقع من ممثلي الشركة   أثناء تأدية عمله.والموظفين وأي شخص آخر يكن على اتصال به 
  التصرف بما يتفق مع المبادئ والمتطلبات المنصوص عليها في المدونة. 

  
  تضارب المصالح  4.0

يحدث تضارب المصالح عندما تتعارض المصلحة الخاصة للفرد (أو مصلحة أحد أفراد عائلته)، أو   4.1
ويمكن أن ينشأ تضارب المصالح عندما يتخذ   حتى يبدو أنها تتعارض، مع مصالح الشركة ككل.

الموظف أو المسؤول أو المدير (أو أحد أفراد عائلته) إجراءاٍت، أو يكون لديه مصالح، قد تجعل من 
الصعب أداء عمله لصالح الشركة بموضوعية وفعّالية. كما تنشأ حاالت تضارب المصالح عندما  

فراد عائلته) على منافع شخصية غير مشروعة  يحصل الموظف أو المسؤول أو المدير (أو أحد أ
  نتيجة لوظيفته في الشركة.

تمثل القروض المقدمة من جانب الشركة إلى، أو الضمانات المقدمة من جانب الشركة اللتزامات،   4.2
الموظفين أو أفراد عائالتهم مصدر قلٍق خاص وقد تشّكل منافع شخصية غير مشروعة لمستلم هذه  

بناًء على الحقائق والظروف. ويُحظر صراحة تقديم قروض من جانب  القروض أو الضمانات، 
الشركة إلى، أو تقديم ضمانات من جانب الشركة اللتزامات، أي مدير أو مسؤول تنفيذي أو أفراد  

  عائالتهم. 

يمكن أن يكون من غير الواضح ما إذا كان هناك تضارب في المصالح أم ال. ويجب تجنب حاالت   4.3
  . 4.4القسم  لم يتم التصريح بذلك تحديًدا حسبما هو موضح في تضارب المصالح ما 

ينبغي على األشخاص اآلخرين بخالف المديرين والمسؤولين التنفيذيين الذين لديهم أسئلة حول  4.4
التضارب المحتمل في المصالح أو الذين يصبحون على دراية بوجود تضارب فعلي أو محتمل أن  

الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة ويسعوا   يناقشوا المسألة مع مشرفهم أو مدير
للحصول على قرار وتصريح أو موافقة مسبقة منه. وال يجوز للمشرف التصريح أو الموافقة على 

مسائل تضارب المصالح أو اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان هناك تضارٌب إشكالّي في المصالح دون 
 بالنشاط إلى مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة  القيام أوالً بتقديم وصٍف خطيٍ 

وطلب الحصول على الموافقة الخطية منه. وإذا كان المشرف نفسه مشارًكا في التضارب المحتمل أو  
الفعلي، فعندئذ يجب مناقشة المسألة بشكل مباشر مع مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال  

  ة.للمجموع

يجب على المديرين والمسؤولين التنفيذيين السعي للحصول على القرارات أو التصريحات أو الموافقات  
  المسبقة على حاالت تضارب المصالح المحتملة من لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة بشكل حصرّي. 

  

  االمتثال للقوانين 5.0

االمتثال نًصا وروًحا لجميع القوانين والقواعد واللوائح  يجب على الموظفين والمسؤولين والمديرين   5.1
  المعمول بها في المدن والواليات والبلدان التي تعمل فيها الشركة. 

على الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يكون جميع الموظفين والمسؤولين والمديرين على دراية   5.2
ال أنه من المهم معرفة ما يكفي لتحديد  بتفاصيل جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، إ
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الحاالت التي يلزم فيها طلب المشورة من الموظفين المناسبين. ويجب توجيه األسئلة المتعلقة باالمتثال  
  إلى مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة.

  
  االمتثال لقوانين التداول بناًء على معلومات داخلية  6.0

دير أو مسؤول أو موظف شراء أو بيع أي أوراق مالية خاصة بالشركة أثناء حيازته  ال يجوز ألي م 6.1
لمعلومات مادية غير عامة تتعلق بالشركة، وال يجوز ألي مدير أو مسؤول أو موظف شراء أو بيع  

األوراق المالية الخاصة بشركة أخرى أثناء حيازة معلومات مادية غير عامة تتعلق بتلك الشركة. 
المخالف لسياسات الشركة ومن غير القانوني قيام أي مدير أو مسؤول أو موظف باستخدام   ويُعد من

  المعلومات المادية غير العامة المتعلقة بالشركة أو أي شركة أخرى من أجل: 

  الحصول على أرباح لنفسه؛ أو 6.1.1

"اإلفصاح عن المعلومات" بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اآلخرين الذين قد يتخذون   6.1.2
  ا استثماريًا استناًدا إلى تلك المعلومات. قرارً 

  
  االمتثال لقوانين مكافحة الفساد 7.0

تتطلّب الشركة االمتثال الكامل لقانون الممارسات األجنبية الفاسدة األمريكي ("قانون الممارسات   7.1
البريطاني") من جانب  األجنبية الفاسدة") وقانون مكافحة الرشوة البريطاني ("قانون مكافحة الرشوة  

وبصفة عامة، تقضي هذه القوانين بعدم قانونية عرض أو  جميع المديرين والمسؤولين والموظفين.
تقديم أي مدفوعات فاسدة أو الوعد بدفع أو التصريح بدفع أي أموال أو هدايا أو أي شيء ذي قيمة إلى 

ض: التأثير على أي تصرٍف  أي مسؤول أجنبي أو أي حزب أو مرشح أو مسؤول سياسي أجنبي بغر
أو إغفاٍل، بالصفة الرسمية لذلك المسؤول أو الحزب األجنبي؛ أو حث المسؤول أو الحزب األجنبي  
على استخدام النفوذ للتأثير على قرار الحكومة أو الوكالة األجنبية، أو إلى أي شخص أو كيان آخر  

  ص أو توجيه األعمال إلى أي شخص.من أجل الحصول على األعمال أو االحتفاظ بها لصالح أي شخ
كما تحظر أو تقيّد القوانين في معظم الدول خارج الواليات المتحدة استالم المسؤولين الحكوميين أو  
موظفي الهيئات الحكومية للمدفوعات أو الترفيه أو الهدايا بغرض الفوز باألعمال أو الحفاظ عليها.  

مكافحة الرشوة من أجل معالجة االمتثال لهذه القوانين،  وقد اعتمدت الشركة على نحو منفصل سياسةً ل
من بين قوانين أخرى، وتتوقع من جميع المديرين والمسؤولين والموظفين سواًء كانوا في الواليات  

   المتحدة أو خارجها أن يكونوا على دراية بهذه القوانين وسياسة الشركة وأن يمتثلوا لها.

  صيل في سياسة مكافحة الرشوة لدى إن إي بي. يمكن االطالع على مزيٍد من التفا  7.2

  
  االمتثال لقوانين مكافحة غسل األموال  8.0

تطالب الشركة جميع المديرين والمسؤولين والموظفين باالمتثال الكامل لقانون توحيد وتعزيز أمريكا   8.1
  من خالل توفير األدوات المالئمة المطلوبة العتراض وعرقلة اإلرهاب وجميع قوانين مكافحة غسل

وتقتضي سياسة الشركة حظر والوقاية من المعامالت التي تنطوي على غسل األموال أو  األموال.
وتتوقع الشركة من جميع المديرين والمسؤولين والموظفين سواًء   تمويل األنشطة اإلرهابية والجنائية.
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الشركة وأن يمتثلوا  كانوا في الواليات المتحدة أو خارجها أن يكونوا على دراية بهذه القوانين وسياسة 
  لها.

  يمكن االطالع على مزيٍد من التفاصيل في سياسة العقوبات ومكافحة غسل األموال لدى إن إي بي.  8.2

  
  االمتثال لقوانين التجارة الدولية  9.0

بصفتنا شركةً تعمل في مجال النقل المتكرر للسلع والمعدات والخدمات عبر الحدود، تقتضي سياسة   9.1
لجميع القوانين المعمول بها في الواليات المتحدة والدول األخرى التي تحكم التجارة  الشركة االمتثال 
وال توجد استثناءات لهذه السياسة، التي تنطبق على جميع الشركات التابعة  الدولية وتنظمها.

والموظفين لدى الشركة أينما كانوا على مستوى العالم، وكذلك أي أطراف ثالثة تتصرف بالنيابة عن  
  لشركة. ا

تقتضي سياسة الشركة االمتثال التام لجميع قوانين ولوائح   --قوانين الرقابة على التصدير والعقوبات  9.2
الرقابة على التصدير والعقوبات التجارية المعمول بها، دون استثناء، بما في ذلك قانون الصالحيات  

درات ولوائح إدارة التصدير  وقانون إدارة الصا") IEEPAاالقتصادية في حاالت الطوارئ الدولية ("
وقانون مراقبة تصدير األسلحة والعقوبات وعمليات الحظر التجارية واالقتصادية المفروضة من 

وال تقتصر هذه القوانين على  جانب مكتب مراقبة األصول األجنبية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية.
تؤثر أيًضا على النطاق األوسع للنشاط،    تنظيم تصدير وإعادة تصدير السلع والمعدات فحسب، بل قد 

بما في ذلك تقديم الخدمات ونقل البرامج والتكنولوجيا والبيانات بغض النظر عن الوسيلة والمعامالت 
  المالية والتأمين واتفاقيات التوظيف. 

يراد  كذلك، ستطبّق الشركة بشكٍل صارم جميع القواعد المعمول بها فيما يتعلق باست  قوانين االستيراد. 9.3
يجب توخي    السلع، بما في ذلك القوانين الجمركية للبلدان التي يتم فيها شحن السلع الخاصة بالشركة.

الحذر بشكل خاص عند استخدام اإلجراءات والعمليات الجمركية التي تسمح باالستيراد المعفى من 
  الرسوم الجمركية على أساس مؤقت، مثل الدفاتر. 

تخضع الشركة، بصفتها شركةً أمريكية، لقوانين ولوائح مكافحة المقاطعة  المقاطعة.قوانين مكافحة  9.4
األمريكية، التي تحظر اإلجراءات التي من شأنها تعزيز، واالتفاقيات التي تقتضي المشاركة في أو 

  كما تتطلب التعاون مع، المقاطعات الدولية غير المعتمدة في السياسة الخارجية للواليات المتحدة.
قوانين مكافحة المقاطعة هذه قيام الشركة بإبالغ الحكومة األمريكية ببعض الطلبات المتعلقة بالمقاطعة 

  التي تتلقاها الشركة، بما في ذلك الشركات األمريكية وغير األمريكية التابعة للشركة. 

  ن إي بي. يمكن االطالع على مزيٍد من التفاصيل في سياسة العقوبات ومكافحة غسل األموال لدى إ  9.5

  

  
  االمتثال لقوانين المنافسة 10.0

وال يجوز ألي مدير أو مسؤول أو موظف المشاركة في ممارسات    تلتزم الشركة بالعمل بنزاهة.  10.1
مضادة للمنافسة مثل الحصول على معلوماٍت سرية من الشركات األخرى أو تمرير هذه المعلومات 
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ن والمسؤولين والموظفين التواطؤ مع  وبالمثل، يُحظر على المديري إليها بصورة غير مشروعة.
  الشركات األخرى أو المشاركة في سلوٍك يمكن اعتباره مناهًضا للمنافسة أو فاسًدا. 

  يمكن االطالع على مزيٍد من التفاصيل في سياسة قانون المنافسة لدى إن إي بي.  10.2

  
  اإلفصاح  11.0

ة، يجب أن تمتثل التقارير في حالة تداول األوراق المالية للشركة علنًا في البورصات األمريكي 11.1
الدورية وغيرها من وثائق الشركة المودعة لدى هيئة األوراق المالية والبورصات، بما في ذلك جميع  
القوائم المالية والمعلومات المالية األخرى، لقوانين األوراق المالية الفيدرالية المعمول بها وقواعد هيئة  

  األوراق المالية والبورصات.  

مدير ومسؤول وموظف يساهم بأي شكل من األشكال في إعداد أو التحقق من  يجب على كل 11.2
القوائم المالية والمعلومات المالية األخرى للشركة أن يضمن االحتفاظ بدفاتر الشركة وسجالتها 

وحساباتها على نحٍو دقيق. ويجب على كل مدير ومسؤول وموظف االلتزام بالتعاون التاّم مع إدارات  
لتدقيق الداخلي بالشركة، وكذلك المحاسبين القانونيين والمستشارين المستقلين لدى  المحاسبة وا

  الشركة. 

  يجب على كل مدير ومسؤول وموظف يشارك في عملية اإلفصاح الخاصة بالشركة أن:   11.3

يكون على درايٍة ويمتثل لضوابط وإجراءات اإلفصاح لدى الشركة والرقابة الداخلية على   11.3.1
  ي؛ و عملية اإلبالغ المال

في حالة تداول األوراق المالية للشركة علنًا في البورصات األمريكية، يتخذ جميع   11.3.2
الخطوات الالزمة لضمان أن جميع الوثائق المودعة لدى هيئة األوراق المالية  

والبورصات وجميع المراسالت العامة األخرى المتعلقة بالوضع المالي والتجاري للشركة  
   ودقيقاً وآنيًا ومفهوًما.توفر إفصاًحا كامالً وعادالً 

  
  حماية أصول الشركة واالستخدام السليم لها  12.0

يجب على جميع المديرين والمسؤولين والموظفين حماية أصول الشركة وضمان استخدامها على  12.1
نحٍو يتسم بالكفاءة. فللسرقة واإلهمال والتبديد أثٌر مباشر على ربحية الشركة وجميعها تشّكل تصرفاٍت  

  محظورة.  

ن أي حادثة يجب استخدام جميع أصول الشركة ألغراض العمل المشروعة فقط. ويجب اإلبالغ ع 12.2
  احتيال أو سرقة مشتبه بها لغرض التحقيق فوًرا. 

يتضمن االلتزام بحماية أصول الشركة المعلومات مسجلة الملكية للشركة. وتشمل المعلومات  12.3
مسجلة الملكية الملكية الفكرية مثل األسرار التجارية وبراءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق  

األعمال والتسويق وأفكار الهندسة والتصنيع والتصميمات وقواعد    التأليف والنشر، وكذلك خطط
البيانات والسجالت وأي بيانات أو تقارير مالية غير عامة. ويُحظر استخدام هذه المعلومات أو  



  )  2020ديسمبر  1مدونة قواعد األخالقيات والسلوك المهني لدى إن إي بي (

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.

توزيعها على نحٍو غير مصرح به، وقد يكون ذلك غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى عقوباٍت مدنية أو  
  جنائية.

  
  سيةالفرص المؤس 13.0

يدين جميع المديرين والمسؤولين والموظفين بواجٍب تجاه الشركة يتمثل في تعزيز مصالحها عندما  
تسنح الفرصة بذلك. ويُحظر على المديرين والمسؤولين والموظفين أن يغتنموا لصالحهم شخصيًا (أو 

ول الشركة أو لصالح األصدقاء أو أفراد العائلة) الفرص التي يتم اكتشافها من خالل استخدام أص
وال يجوز للمديرين والمسؤولين والموظفين استخدام أصول  ممتلكاتها أو معلوماتها أو مركزها.

الشركة أو ممتلكاتها أو معلوماتها أو مركزها لتحقيق مكاسب شخصية (بما في ذلك المكاسب 
مسؤول أو موظف التنافس مع لألصدقاء أو أفراد العائلة). باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز ألي مدير أو 

  الشركة. 

  
  السرية 14.0

يجب على المديرين والمسؤولين والموظفين الحفاظ على سرية المعلومات التي يُعهد بها إليهم من 
جانب الشركة أو من جانب عمالئها أو مورديها أو شركائها، إال عندما يكون اإلفصاح مسموًحا به 

ومات السرية جميع المعلومات غير العامة (بصرف النظر  صراحةً أو مطلوبًا قانونًا. وتتضمن المعل
عن مصدرها) التي قد تكون مفيدة لمنافسي الشركة أو يكون اإلفصاح عنها ضاًرا بالشركة أو 

  عمالئها أو مورديها أو شركائها.

  
  التعامل العادل  15.0

ها يجب على كل مدير ومسؤول وموظف االلتزام بالتعامل العادل مع عمالء الشركة وموردي 
وشركائها ومقدمي الخدمات لديها ومنافسيها وموظفيها وأي شخص آخر يكون على اتصال به أثناء 

تأدية عمله. ال يجوز ألي مدير أو مسؤول أو موظف استغالل ميزٍة غير عادلة ألي شخص من 
سة  خالل التالعب أو اإلخفاء أو إساءة استخدام المعلومات المميّزة أو تحريف الحقائق أو أي ممار

  أخرى من ممارسات التعامل غير العادل. 

  
  اإلبالغ واإلنفاذ  16.0

  اإلبالغ عن االنتهاكات والتحقيق فيها. 16.1

يجب اإلبالغ عن التصرفات المحظورة بموجب هذه المدونة والتي تنطوي على المديرين   16.1.1
  أو المسؤولين التنفيذيين إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. 

ت المحظورة بموجب هذه المدونة والتي تنطوي على أي  يجب اإلبالغ عن التصرفا 16.1.2
شخص آخر إلى مشرف الشخص القائم باإلبالغ أو مدير الشؤون القانونية أو 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.

بعد تلقي بالغ التصرف المحظور المزعوم، ستقوم لجنة التدقيق أو المشرف المعنّي أو   16.1.3
رة االمتثال للمجموعة على الفور بإجراء التقييم واتخاذ  مدير الشؤون القانونية أو مدير إدا

جميع اإلجراءات المناسبة على النحو الالزم للتحقيق في التصرف المحتمل الذي ينطوي  
  على عدم االمتثال.  

يُتوقع من جميع المديرين والمسؤولين والموظفين التعاون في أي تحقيق داخلي متعلٍق   16.1.4
  بسوء السلوك. 

  

  اإلنفاذ.  16.2

يجب على الشركة ضمان اتخاذ إجراء فوري ومتسق ضد االنتهاكات المتعلقة بهذه   16.2.1
  المدونة. 

إذا قررت لجنة التدقيق، بعد التحقيق في بالغٍ خاص بتصرٍف محظور مزعوم من جانب   16.2.2
أحد المديرين أو المسؤولين التنفيذيين، أنه قد وقع انتهاٌك لهذه المدونة، فستقوم لجنة 

  إبالغ مجلس اإلدارة بهذا القرار. التدقيق ب

إذا قرر المشرف المعنّي أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة، بعد التحقيق في بالغٍ خاص   16.2.3
بتصرٍف محظور مزعوم من جانب أي شخص آخر، أنه قد وقع انتهاٌك لهذه المدونة،  

نية بهذا  فسيقوم المشرف أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة بإبالغ مدير الشؤون القانو
  القرار. 

عند استالم قراٍر بوقوع انتهاك لهذه المدونة، يتخذ مجلس اإلدارة أو مدير الشؤون   16.2.4
القانونية اإلجراءات الوقائية أو التأديبية التي يراها مناسبة بما في ذلك، على سبيل المثال  

ة ال الحصر، إعادة التعيين وخفض الدرجة الوظيفية والفصل من العمل وكذلك، في حال
ارتكاب سلوك إجرامي أو غير ذلك من االنتهاكات الجسيمة للقانون، إخطار السلطات  

  الحكومية المختصة.

  التنازالت.  16.3

يجوز لكل من مجلس إدارة (في حال حدوث انتهاك من جانب أحد المديرين أو المسؤولين  16.3.1
)،  التنفيذيين) ومدير الشؤون القانونية (في حال حدوث انتهاك من جانب أي شخص آخر

  وفقًا لتقديره، التنازل عن أي انتهاك لهذه المدونة. 

في حالة تداول األوراق المالية للشركة علنًا في البورصات األمريكية، يجب اإلفصاح عن   16.3.2
أي تنازٍل للمدير أو المسؤول التنفيذي وفقًا لما تطلبه هيئة األوراق المالية والبورصات  

  وتقتضيه قواعد التداول المعمول بها.
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  بالغ عن مسائل عدم االمتثالاإل 17.0

يتعين على جميع المديرين والمسؤولين والموظفين اإلبالغ، ويجب عليهم تشجيع اآلخرين على  17.1
اإلبالغ، عن أي موقف يعتقدون بشكٍل معقول أنه ينطوي على خرق أو خرق محتمل لهذه المدونة أو 

  ئح. أي من سياسات أو إجراءات الشركة األخرى أو القوانين أو اللوا

يجوز لك تقديم أي بالغ َحَسن النية بشأن عدم االمتثال إلى مشرفك أو إلى مدير الشؤون القانونية   17.2
  أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة.

يمكنك أيًضا تقديم بالغٍ (دون الكشف عن هويتك إذا اخترت ذلك) عبر الخط الساخن لإلبالغ عن  17.3
و أيٍ من األرقام المحلية المدرجة في الملحق  (أ 2506706-866-1المخالفات لدى الشركة على +

  " أو عبر23583"أ" بسياسة اإلبالغ عن المخالفات) باستخدام رمز الوصول " 
www.speakupfeedback.eu/web/nep .  

االنتقامية ضد أي مدير أو مسؤول أو موظف يقدم  حظر االنتقام. ال تتسامح الشركة مع األعمال  17.4
بالًغا َحَسن النيّة بشأن تصرفات سوء السلوك المعروفة أو المشتبه بها أو االنتهاكات األخرى لهذه  

  المدونة. 

  يمكن االطالع على مزيٍد من التفاصيل في سياسة اإلبالغ عن المخالفات لدى إن إي بي.  17.5
  

  الموافقة 18.0
  

  الموافقة على بدء هذه السياسة من جانب:تم منح  

  
 ______________________________________________  

  
 ____________________  

  التاريخ  الرئيس التنفيذي 
  

 ______________________________________________  
  

 ____________________  
  التاريخ  مدير الشؤون القانونية ومدير االمتثال 

  
 ______________________________________________  

  
 ____________________  

  التاريخ  مدير إدارة االمتثال للمجموعة
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