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إليها معًا باسم "إن إي بي")  1.1 التابعة والفرعية (يُشار  تقتضي سياسة شركة إن إي بي جروب إنك وجميع شركاتها 
ومسؤوليها ومديريها وموظفيها ومقاوليها الداخليين (يُشار إليهم معًا باسم "الموظفين") وأي من وكالئها ومستشاريها  

ممن يتصرفون بأي صفٍة نيابة عن إن إي بي (يُشار إليهم معًا ومورديها وبائعيها ومقدمي الخدمات لديها وغيرهم  
مع   مطلقًا  يتسامح  ال  نهًجا  نتبنى  ونحن  وأخالقية.  أمينة  بطريقة  بنا  الخاصة  األعمال  مزاولة  "الممثلين")  باسم 

  انتهاكات قوانين المنافسة المطبقة على أعمالنا.  

عمالنا وعمالئنا على حٍد سواء. ونحن ملتزمون بالعمل على نحٍو نحن نعتقد أن السوق التنافسي تماًما يحقق المنفعة أل 1.2
مهنّي وعادل ونزيه في جميع تعامالتنا وعالقاتنا التجارية في أي مكان نزاول فيه أعمالنا وال نتغاضى عن أي نشاط 

  نية. قد يؤدي بأي شكل من األشكال إلى تقييد مستوى المنافسة المتوقع من جانب عمالئنا بصورة غير قانو

سنلتزم بجميع قوانين المنافسة المطبقة على أعمالنا، وكذلك قوانين المنافسة المطبقة في االختصاصات القضائية التي   1.3
   نقدم فيها الخدمات.

  حول هذا السياسة . 2

  يتمثل الغرض من هذه السياسة في: 2.1

لصالحنا، فيما يتعلق بمراقبة وتعزيز موقفنا بشأن منع السلوك  تحديد مسؤولياتنا، ومسؤوليات من يعملون    )أ(
  غير القانوني المناهض للمنافسة من جانب الشركة؛ و 

المحتملة   ) ب( االنتهاكات  على  التعرف  كيفية  حول  لصالحنا  يعملون  َمن  إلى  والتوجيهات  المعلومات  تقديم 
  لقانون المنافسة وتجنبها. 

خطيرة إذا كان سلوكنا، أو سلوك أي شخص يعمل لصالحنا، ينتهك قوانين    بصفتنا شركة، يمكن أن نواجه تداعيات 2.2
  المنافسة. ويشمل ذلك: 

  % من إجمالي مبيعات مجموعتنا بأكملها في جميع أنحاء العالم؛ 10غراماٍت تصل إلى   )أ(

  اإلضرار بالسمعة؛   ) ب(

  التحقيقات المرهقة والمكلّفة التي غالبًا ما تستمر لسنوات عديدة؛  ) ج(

  ة للتعويض عن األضرار (التي أصبحت شائعة اآلن)؛ والدعاوى المدني  )د(

  الشروط أو العقود غير القابلة لإلنفاذ.  ) ه(

  يواجه األفراد المتورطون في انتهاكات قانون المنافسة عواقب وخيمة أيًضا، مثل: 2.3

  العقوبات الجنائية، بما في ذلك السجن و/أو الغرامات (حتى لو لم يكن سلوكهم غير أمين)؛  )أ(

  ألهلية لعضويات مجالس اإلدارة؛ الحرمان من ا  ) ب(

  المسؤولية عن األضرار المدنية؛   ) ج(

  اإلضرار بالسمعة؛ و   )د(

  اإلجراء التأديبي.  ) ه(

لذلك، فإننا نأخذ مسؤولياتنا فيما يخص قانون المنافسة على محمل الجد ونطلب من جميع األشخاص المحددين في   2.4
  أدناه االمتثال في جميع األوقات لهذه السياسة.  3القسم 
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  . 1.1تنطبق هذه السياسة على إن إي بي والموظفين والممثلين على النحو المحدد في القسم  

  من المسؤول عن السياسة؟  . 4

السياسة من جانب مجلس إدارة إن إي بي ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة االمتثال للمجموعة لدى  ستتم إدارة   4.1
  إن إي بي وكذلك من ينوب عنهم.

وفعاليتها   4.2 استخدامها  ومراقبة  السياسة  هذه  تنفيذ  عن  واليومية  األساسية  المسؤولية  القانونية  الشؤون  مدير  يتحمل 
ها وتدقيق أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية بما يضمن فعاليتها في منع االنتهاكات  والتعامل مع أي استفسارات بشأن

    المحتملة لقانون المنافسة.

هذه  4.3 يفهمون  إليها  تقاريرهم  يرفعون  الذين  األفراد  من  التأكد  عن  المسؤولية  المستويات  جميع  على  اإلدارة  تتحمل 
  والمنتظم عليها. السياسة ويمتثلون لها ويحصلون على التدريب الكافي 

أنت مدعٌو للتعليق على هذه السياسة واقتراح الطرق التي يمكن بها تحسينها. ويجب توجيه التعليقات واالقتراحات  4.4
  واالستفسارات إلى مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة. 

  المبادئ العامة للتعامالت مع المنافسين   . 5

المسؤولية  5.1 عاتقك  الرسمية. وتقع على  الصناعة  أحداث  أو  أحيانًا مع منافسينا في سياق تعامالت األعمال  نتواصل 
شركة إن    وااللتزام باالمتثال في جميع األوقات للمبادئ المنصوص عليها أدناه فيما يتعلق بأي اتصاالت مع منافسي

  إي بي، لتجنب أي مخاطر (أو مظهر) للسلوك غير القانوني المناهض للمنافسة انتهاًكا لقوانين المنافسة. 

  االتفاقيات غير القانونية مع المنافسين  

 يُعتبر اتفاق المنافسين على تحديد أو تقييد المنافسة بأي شكل من األشكال انتهاًكا خطيًرا لقانون المنافسة، ويشمل ذلك 5.2
  على وجه الخصوص: 

  تثبيت األسعار أو أي عناصر خاصة بالسعر أو شروط التداول األخرى؛   )أ(

  الحد من التوريدات أو التحكم فيها؛   ) ب(

  تخصيص األسواق أو العمالء بين المنافسين؛ أو    ) ج(

    المقاطعة المشتركة للعمالء أو الموردين أو المنافسين اآلخرين.  )د(

  إذا:  سيكون مثل هذا االتفاق غير قانوني حتى 5.3

  لم يتم تنفيذه أو يكن له أي تأثير؛ أو  )أ(

المنافسين،   ) ب( بين  للمنافسة  المناهض  التفاهم  أو  االتفاق  أشكال  أي شكل من  القوانين  يكن خطيًا. تحظر  لم 
سواًء كان رسميًا أو غير رسمي، أو صريًحا أو ضمنيًا، أو شفهيًا أو سكوتيًا (على سبيل المثال، "تفاهم  

  الشرف" غير الُمفصح عنه).  

  منافس لشركة إن إي بي لتقييد المنافسة بأي شكل من األشكال. لذلك يجب عليك عدم االتفاق مطلقًا مع أي 5.4
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يتعين التشاور مع مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة لدى إن إي بي قبل الدخول في أي عالقة   5.5
السياس لمبادئ هذه  المنافس، يجب االمتثال  العمل مع  الموافقة على عالقة  أي منافس. وبمجرد  المتعلقة عمل مع  ة 

إدارة  مدير  أو  القانونية  الشؤون  مدير  يحددها  بروتوكوالت  وأي  أدناه)  الموضح  النحو  (على  المعلومات  بتبادل 
  االمتثال للمجموعة في جميع األوقات. 

  االتصاالت غير القانونية مع المنافسين 

التنافسية.   5.6 الناحية  من  حساسة  موضوعات  أي  بشأن  المنافسين  مع  تتواصل  أال  تبادل  يجب  أو  مناقشة  فمجرد 
لقوانين  خطيًرا  انتهاًكا  يشكل  قد  المنافسين  بين  أدناه)  موضح  هو  (كما  التنافسية  الناحية  من  الحساسة  المعلومات 
المنافسة في حد ذاته، حتى لو لم يكن هناك أي اتفاق. وذلك ألنه يمكن أن يساعد المنافسين على التواطؤ من خالل  

بشأ اليقين  عدم  على  المخرجات،  القضاء  األسعار،  المثال  سبيل  (على  بينهم  للمنافسة  االستراتيجية  المتغيرات  ن 
االتفاقات  المنافسة  سلطات  تستنتج  ما  وغالبًا  ذلك).  إلى  وما  االبتكارات،  التسويق،  خطط  التكاليف،  الطلب، 

شكل،   أي  تتخذ  أن  يمكن  التي  المعلومات،  تبادل  عمليات  أو  المناقشات  هذه  من  أو  االحتكارية  ثنائية  كانت  سواًء 
  أحادية االتجاه أو حتى غير مباشرة (مثل تبادل المعلومات من خالل عميل).  

تتضمن الموضوعات التالية "معلومات حساسة من الناحية التنافسية"، ال ينبغي مناقشتها أو التواصل بشأنها مع أي   5.7
  منافس: 

من    )أ( عنصر  أي  ذلك  في  بما  المستقبلية،  أو  الحديثة  أو  األسعار  اإلضافية  الرسوم  (مثل  السعر  عناصر 
  الخصومات أو الحسومات) أو توقيت التغييرات في األسعار؛ 

  شروط االئتمان أو التوريد للعمالء؛  ) ب(

  تكاليف مزاولة األعمال؛   ) ج(

  األرباح أو هوامش الربح؛  )د(

  خطط المبيعات أو التسويق أو األعمال االستراتيجية؛  ) ه(

عمالء الذين يتم أو سيتم تقديم الخدمات لهم من جانب شركة إن  الهويات أو بيانات الحسابات الخاصة بال  ) و(
  إي بي أو منافسيها؛

أو    )ز( بي  إي  إن  شركة  جانب  من  فيها  الخدمات  تقديم  سيتم  أو  يتم  التي  الجغرافية  األقاليم  أو  األسواق 
  منافسيها؛  

  المناقصات أو العطاءات المحددة؛   ) ح(

  استراتيجيات التفاوض؛ أو   ) ط(

  اختيار أو إنهاء العمالء، أو الردود على طلبات العمالء.  )ي(

ن، يجب عليك إبالغ مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال  إذا تلقيت أي اتصال غير مناسب من أحد المنافسي 5.8
  للمجموعة على الفور باستخدام الوسائل المناسبة. ويجب االحتفاظ بجميع المراسالت من أو إلى المنافسين.

من   5.9 معلومات حساسة  لتبادل  كوسيط  مورد)  أو  عميل  أي  ذلك  في  (بما  ثالث  أي طرف  استخدام  عدم  عليك  يجب 
حية التنافسية مع أي منافس، ويجب عليك أال تطلب من أي طرف ثالث أي معلوماٍت حساسة من الناحية التنافسية  النا

فيما يتعلق بالمنافسين. وإذا تلقيَت معلوماٍت حساسة من الناحية التنافسية بخصوص أحد المنافسين من العميل، فعليك 
) أن هذه المعلومات لم يتم طلبها من جانبك/من  2قدمها و() الشخص الذي  1التأكد من االحتفاظ بسجل يشير إلى (

  جانب إن إي بي ويتعين عليك إبالغ مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة.  



 

  ) 2020ديسمبر  1سياسة قانون المنافسة لدى إن إي بي (

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

  إعداد العطاءات والقرارات المتعلقة بها   . 6

انب الرئيسية في أعمال إن إي بي. وتتطلب قوانين المنافسة المطبقة على شركة إن  تُعد العطاءات التنافسية أحد الجو 6.1
إي بي بوضوح أن يقوم المنافسون بتطوير بيانات التكلفة والتسعير الخاصة بهم وجميع الجوانب األخرى لعطاءاتهم 

وجيهات التالية عند إعداد  بشكل مستقل ودون التعاون مع أيٍ من مقدمي العطاءات اآلخرين. ولذلك يجب مراعاة الت
  عطاءاتنا:

يجب أال تستخدم أي معلومات يتم الحصول عليها من أحد المنافسين في صياغة العطاءات أو تقديرات   )أ(
الخاصة بنا على   العطاءات  الخاصة بشركة إن إي بي. ينبغي تحديد سياسات وقرارات تقديم  العطاءات 

ال ذات  االقتصادية  العوامل  في ضوء  مستقل  يتم نحٍو  التي  التنافسية  والمعلومات  السوق  وظروف  صلة 
إلى أي اتصال أو   السياسات والقرارات  الحصول عليها من مصادر غير تنافسية. ويجب أال تستند هذه 

  اتفاق مع المنافس.

أي    ) ب( أو  العطاء،  مبلغ  ذلك  في  (بما  العطاء  جوانب  من  جانب  أي  أو  عطاء  أي  مناقشة  عدم  عليك  يجب 
ل مستخدمة  أي معلومات  مع  العطاء)  تقديم  في  ذلك  أو خالف  بي  إي  إن  شركة  نية  أو  العطاء،  حساب 

  منافس. 

  العطاءات المشتركة والتعاقدات من الباطن مع المنافسين

المنافسين، على   6.2 أحد  الباطن مع  الدخول في عالقة تعاقد من  أو  تقديم عطاء مشترك  تفكر في  إي بي  إن  إذا كانت 
سبيل المثال ألن أيًا من الطرفين لن يكون قادًرا على تلبية جميع متطلبات العطاء بمفرده، فعندئذ يجب التشاور مع 

موعة قبل الدخول في مناقشات مع شريك العطاء أو التعاقد من مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمج
الباطن المحتمل. ويجب مراعاة البروتوكوالت التالية (مع أي بروتوكوالت أخرى يحددها مدير الشؤون القانونية أو 

  مدير إدارة االمتثال للمجموعة) فيما يتعلق بأي ترتيٍب لعطاء مشترك أو تعاقد من الباطن مع أي منافس: 

يجب أن يقدم العميل موافقته قبل إجراء أي مناقشات أو ترتيبات خاصة بالعطاء المشترك أو التعاقد من    )أ(
الباطن. وقبل الحصول على تأكيد بأن العميل ال يعترض على إجراء عطاٍء مشترك أو تعاقد من الباطن  

بعضهما البعض، بما في    محتمل، يجب أال يتناقش الطرفان بشأن ذلك العميل أو المناقصة أو الفرصة مع
إذا   فيما يتعلق بالمناقصة أو الفرصة، أو ما  العميل  قد يتواصل مع  الذي سيتواصل أو  ذلك َمن الطرف 
الذي   التعاقدي  الدور  ماهية  أو  للمشروع،  مناسبًا  الباطن  من  التعاقد  أو  المشترك  العطاء  ترتيب  كان 

  سيضطلع به كل طرف.  

أو    ) ب( تبادل  للطرفين  يجوز  ذلك،  الخدمة  ومع  قدرات  حول  الحساسة  غير  الفنية  المعلومات  مناقشة 
(أي ال يتعلق بمناقصة أو فرصة خاصة بعميل أو مشروع معين)    بشكل عاموالتكنولوجيا الخاصة بهم  

العطاءات   ترتيبات  خالل  من  الممكنة  للخدمات  الكاملة  المجموعة  ترويج  أو  تسويق  من  يتمكنا  حتى 
  اطن للعمالء بشكل فردي. المشتركة أو التعاقدات من الب

من   ) ج( التعاقد  أو  المشترك  العطاء  مناقشات  إجراء  على  يعترض  ال  العميل  بأن  تأكيٍد  على  الحصول  بعد 
الباطن، يجب أال يقوم الطرفان بتبادل أو مناقشة أي معلومات حساسة من الناحية التنافسية (على النحو 

  قانونيين لدى كٍل منهما.الموضح أعاله)، إال بموافقة صريحة من المستشارين ال

يجب أن يحّد الطرفان من أي معلوماٍت يتم تبادلها أو مناقشتها بحيث تقتصر على ما تقتضيه الضرورة   )د(
  القصوى ألغراض تقييم وتنفيذ ترتيب العطاء المشترك أو التعاقد من الباطن الُمقترح من جانب الطرفين.

)i(  :في سياق ترتيب التعاقد من الباطن، قد يشمل ذلك  

السعر    )أ( ليس  (ولكن  الرئيسي  المقاول  الباطن على  المقاول من  التي سيفرضها  األسعار 
  اإلجمالي الذي سيفرضه المقاول الرئيسي على العميل في مقابل المشروع)؛  

المعلومات الفنية الالزمة إلعداد وتنفيذ ترتيبات العطاء المشتركة أو التعاقد من الباطن؛    ) ب(
  و



 

  ) 2020ديسمبر  1سياسة قانون المنافسة لدى إن إي بي (

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

  سياق اتفاقية التعاقد من الباطن. شروط العقد المعمول بها في   ) ج(

)ii (  الباطن، ولكنها تنطوي على التي ال يتم تنظيمها كترتيبات تعاقد من  المشتركة  العطاءات  تشّكل 
فيما يتعلق   المشتركة، مخاطر مرتفعة بشكل خاص  المبيعات  أو  المشترك  التسويق  أحد عناصر 

أي تبادٍل للمعلومات من جانب مدير   بقانون المنافسة، وبالتالي يجب أن تتم الموافقة مسبقًا على
الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة، بعد التشاور مع المستشار القانوني الخارجي  

  حسب الضرورة. 

على    ) ه( ذلك  يقتصر  بحيث  اآلخر  الطرف  من  المستلمة  المعلومات  تداول  من  الطرفان  يُحّد  أن  يجب 
ال ممثليهم  أو  مؤسساتهم  داخل  ترتيب  األشخاص  تنفيذ  أو  تقييم  أجل  من  المعلومات  إلى  يحتاجون  ذين 

  العطاء المشترك أو التعاقد من الباطن. 

يجب أال تستخدم إن إي بي المعلومات المستلمة من الطرف اآلخر ألي أغراض أخرى بخالف تقييم أو    ) و(
  تنفيذ ترتيب العطاء المشترك أو التعاقد من الباطن فيما يتعلق بمشروعٍ معين.

أن تتعامل إن إي بي مع جميع المعلومات التي يتم استالمها من الطرف اآلخر على أساس سري  يجب    )ز(
للغاية. وعلى وجه الخصوص، يجب أال تُفصح عن أي معلومات سرية مستلمة من الطرف اآلخر إلى أي  

  مورد آخر تدخل معه في ترتيب عطاء مشترك أو تعاقد من الباطن. 

  ضمان السلوك المناسب في اجتماعات وفعاليات الصناعة   . 7

تُعد شركة إن إي بي عضًوا في العديد من اتحادات الصناعة ونحن نحضر فعاليات الصناعة بانتظام، بما في ذلك  7.1
  المؤتمرات وحفالت التكريم وما إلى ذلك. 

فإن عضويتنا  7.2 إن إي بي وموظفيها،  بالنفع على شركة  ما تعود  غالبًا  الصناعة  اتحادات  المشاركة في  أن  في حين 
أيًضا تثير مخاطر محتملة فيما يتعلق بقانون المنافسة نظًرا ألن هذه االتحادات غالبًا ما تجمع بين المنافسين ويمكن 

مناس غير  موضوعات  إلى  بسهولة  المناقشات  تنجرف  فيها أن  يتواجد  التي  االجتماعية  األحداث  تخلق  كما  بة. 
  المنافسون بيئة يمكن فيها إجراء مناقشاٍت محفوفة بالمخاطر بسهولة.  

خاصة   7.3 وفعاليات  ومؤتمرات  اجتماعات  أي  في  التالية  المبادئ  جميع  مراعاة  مسؤولية  عاتقك  على  تقع  ثم،  ومن 
  :بالصناعة، بما في ذلك جميع المناقشات االجتماعية

يجب عدم مناقشة أو تبادل المعلومات الحساسة من الناحية التنافسية (كما هو موضح أعاله). ويجب أن   )أ(
تظل المحادثة اجتماعية أو، إذا تمت مناقشة أو عرض المسائل المتعلقة بالصناعة، يجب أن تقتصر على  

  وى الصناعة. المعلومات غير التنافسية المتاحة للعامة بشأن القضايا أو الشواغل على مست

أن تتأكد من عدم    ) ب( اجتماعٍ التحاد تجاري. ويجب  أي  قبل حضور  أعمال االجتماع  أن تفهم جدول  يجب 
انعقاد  وبعد  االجتماعات.  في  مناقشتها  أو  التنافسية  الناحية  من  حساسة  معلومات  أي  عن  اإلفصاح 

  اع). االجتماع، يجب االحتفاظ بمحضر االجتماع (وأي مواد يتم تداولها في االجتم

إذا تم طرح أي موضوعات غير مناسبة من جانب المنافسين أثناء االجتماع أو الفعالية، فال يكفي أن تظل    ) ج(
بشكل  نفسك  عزل  عليك  استمرت، يجب  وإذا  المناقشة.  إنهاء  الفور  على  تطلب  أن  وإنما يجب  صامتًا. 

يل المثال في العشاء) واضح وفوري عن المناقشة واالنسحاب من الغرفة (أو حضور المنافس، على سب
  وإبالغ مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة في أقرب وقت ممكن.

  مسؤولياتك  . 8

  يجب عليك التأكد من قراءة هذه السياسة وفهمها واالمتثال لها. 8.1



 

  ) 2020ديسمبر  1سياسة قانون المنافسة لدى إن إي بي (

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

المناهض   8.2 السلوك غير القانوني  للمنافسة وكشفه واإلبالغ عنه مسؤولية كل من يعملون لصالحنا أو  تُعد الوقاية من 
  تحت سيطرتنا. ويجب عليك تجنب أي نشاط قد يؤدي إلى انتهاك هذه السياسة أو يوحي بذلك. 

يجب عليك إخطار مدير الشؤون القانونية أو مدير االمتثال للمجموعة في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أو تشتبه  8.3
   لهذه السياسة قد حدثت أو قد تحدث في المستقبل. في أن مخالفةً 
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يشعر األفراد الذين يثيرون شواغلهم أو يبلغون عن مخالفات شخص آخر بالقلق أحيانًا من التداعيات المحتملة. ونحن   9.1
السياسة، حتى لو  نهدف إلى تشجيع الصراحة وسوف ندعم أي فرٍد يبلغ عن شواغله الحقيقية بحس ن نية وفقًا لهذه 

  تبيّن أنه مخطئ.

  نحن ملتزمون بضمان عدم تعّرض أي شخص ألي معاملة ضارة نتيجة لما يلي: 9.2

  رفض المشاركة في السلوك المناهض للمنافسة من جانب شخص آخر أو االهتمام به أو تسهيله؛ أو   )أ(

انتهاًكا فعليًا أو محتمًال   ) ب( أن  المنافسة قد حدث أو قد يحدث في  اإلبالغ بحسن نية عن شكوكه في   لقانون 
  المستقبل. 

وتشمل المعاملة الضارة الفصل من العمل أو اإلجراء التأديبي أو التهديدات أو أي معاملة أخرى غير مواتية مرتبطة  
نونية باإلبالغ عن الشواغل. إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت لمثل هذا المعاملة، فيجب عليك إبالغ مدير الشؤون القا

    على الفور.

  التدريب  .10

التعرض  10.1 بأنهم معرضون لمخاطر  تم تحديدهم  الذين  للموظفين  السياسة  اإللزامي على هذه  التدريب  تقديم  سنضمن 
  لالنتهاكات المحتملة لقانون المنافسة. 

  انتهاكات هذا السياسة .11

أي م 11.1 أو سوء سيواجه  السلوك  بسبب سوء  العمل  الفصل من  إلى  قد يؤدي  تأديبيًا  إجراًء  السياسة  وظف ينتهك هذه 
  السلوك الجسيم. 

  يجوز لنا إنهاء عالقتنا مع األفراد والمؤسسات األخرى التي تعمل بالنيابة عنا إذا انتهكوا هذه السياسة. 11.2

  الشواغل اإلبالغ عن  .12

أي   12.1 عن  اإلبالغ،  على  اآلخرين  تشجيع  عليهم  ويجب  اإلبالغ،  والموظفين  والمسؤولين  المديرين  جميع  على  يتعين 
أو   القوانين  أو  اإلجراءات  أو  السياسة  لهذه  محتمل  خرق  أو  خرق  على  ينطوي  أنه  معقول  بشكٍل  يعتقدون  موقف 

من مدونة قواعد    17االمتثال على النحو الُمفّصل في القسم    اللوائح. ويجوز لك تقديم أي بالغ َحَسن النيّة بشأن عدم 
األخالقيات والسلوك المهني و/أو سياسة اإلبالغ عن المخالفات. وال تتسامح الشركة مع األعمال االنتقامية ضد أي  

أ بها  المشتبه  أو  المعروفة  السلوك  سوء  تصرفات  بشأن  النيّة  َحَسن  بالًغا  يقدم  موظف  أو  مسؤول  أو  و مدير 
  االنتهاكات األخرى لهذه السياسة.

  الموافقة .13

  تم منح الموافقة على بدء هذه السياسة من جانب: 



 

  ) 2020ديسمبر  1سياسة قانون المنافسة لدى إن إي بي (

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

  

 ______________________________________________   _______________ ______  
  التاريخ  الرئيس التنفيذي 

  
  

 ______________________________________________   _____________________  
  التاريخ  مدير الشؤون القانونية

  
______________________________________ __ ______   _____________________  

  التاريخ  مدير إدارة االمتثال للمجموعة
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   المراجعةملخص   التاريخ 

  نشر السياسة  2020ديسمبر  1

  
  
  

  


