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تطبّق إن إي بي نهًجا ال يتسامح مطلقًا مع أي انتهاكاٍت 
ويوفر دليل االمتثال . لقوانين الرشوة أو المنافسة

والنزاهة هذا شرًحا موجًزا 
للسلوكيات المتوقعة منّا جميعًا ومن أولئك الذين يعملون 

.معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو شواغل، يُرجى االتصال 
ديفيد (بي أو بمدير إدارة االمتثال للمجموعة 

أو بمديرك المحلي أو بالخط الساخن لألخالقيات ) ليدبتر
ويمكن العثور على المزيد من المعلومات . الخاص باإلبالغ عن المخالفات
./legalwww.ncgroup.comوجميع السياسات الكاملة على 

ناكاراتودين 
مدير الشؤون القانونية
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ال نقدم أو نقبل الرشاوى.

 من سياسة مكافحة الرشوة لدى إن إي بي" أ"المنصوص عليها في الملحق الهدايا والترفيه نتبع قواعد.

 سجل دوالر أمريكي في  200التي تزيد قيمتها عن (بما في ذلك الوجبات)نحتفظ بسجٍل لجميع الهدايا المقدمة أو المستلمة
سجل الهدايا والترفية لدى إن إي أو هنا  www.nepgroup.com/legalمتوفر على (الهدايا والترفيه لدى إن إي بي 

).بي

 صرفون بأي الوكالء والمستشارين والموردين والبائعين ومقدمي الخدمات وأي أشخاص آخرين يت(عند التعاقد مع الممثلين
ونتبع ) شوةالواردة في الملحق د من سياسة مكافحة الر(المؤشرات التحذيرية ، نبحث عن )صفة نيابةً عن شركة إن إي بي

ضوابط فعة، ونُكمل، بالنسبة للممثلين ذوي المخاطر المرت) من سياسة مكافحة الرشوة" ب"الملحق (الضوابط المحاسبية 
).من سياسة مكافحة الرشوة" ج"الملحق (العناية الواجبة 

 السنوي على الرشوة التدريبنُكمل.

 يوجد المزيد من المعلومات في سياسة مكافحة الرشوة لدينا، المتوفرة علىwww.ncgroup.com/legal.
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ال نتفق مع المنافسين لتثبيت السعر في السوق.

ال نتفق مع المنافسين لتقسيم العمالء أو المناطق.

ال نتعاون على نحٍو غير مشروع مع المنافسين بشأن الردود على المناقصات.

ال نطلب أو نقبل المعلومات السرية الخاصة بالمنافسين.

ال نشارك معلوماتنا السرية مع المنافسين.

شكل أمثل نحرص عند حضور منتديات الصناعة أو اجتماعات المنافسين على اتباع السلوكيات المذكورة أعاله، ونعمل ب
.على االحتفاظ بجداول األعمال والمالحظات

رك المباشر أو إذا كنت مشارًكا في اجتماع أو مكالمة تُسبب فيها أٌي من هذه المشكالت قلقًا، فاستأذن بأدب واتصل بمدي
.مدير الشؤون القانونية أو مدير إدارة االمتثال للمجموعة

 يوجد المزيد من المعلومات في سياسة قانون المنافسة لدى إن إي بي، المتوفرة علىwww.ncgroup.com/legal
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ميل أو طرف إذا كانت لديك شواغل خطيرة بشأن انتهاٍك مشتبه به لمكافحة الرشوة أو قانون المنافسة في العمل من جانب ز
.ثالث، فيجب عليك إبالغ مديرك المباشر أو اإلدارة المحلية لديك بذلك

 ة االمتثال أو مدير إدار) ناكاراتودين (إذا لم تشعر باالرتياح حيال ذلك، يجب عليك التواصل مع مدير الشؤون القانونية
).ليدبترديفيد (للمجموعة 

 ٍلدى الشركة  عبر الخط الساخن لإلبالغ عن المخالفات) دون الكشف عن هويتك إذا اخترت ذلك(يمكنك أيًضا تقديم بالغ
إي  بسياسة اإلبالغ عن المخالفات لدى إن" أ"أو أيٍ من األرقام المحلية المدرجة في الملحق ( 2506706-866-1+على 

.Speakupأو على اإلنترنت عبر " 23583"باستخدام رمز الوصول ) بي

 يمكن العثور على مزيٍد من المعلومات في سياسة اإلبالغ عن المخالفات لدى إن إي بي، المتوفرة على
legal.com/groupepnwww..
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