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 رسالة من رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي 
 

العمل األخالقي لكل موظف في شركة   المشتركة وسلوك  النزاھة الشخصیة والقیم  الذي تقوم علیھ سمعة    Nouryonتشكل  حجَر األساس 
سھم في  الشركة في جمیع أنحاء العالم. عندما تندمج ھذه السلوكات والقیم مع بیئتنا ومبادئنا األساسیة وتصبح جزًءا ال یتجزأ منھا، فإن ذلك یُ 

 إنشاء منصة قویة للغایة تُمھد الطریق لنجاح أعمال الشركة والتطور المھني لنا جمیعًا. 
 

التي تُسھم في    Nouryonنبھ، فقد وافق مجلس إدارة الشركة على مدونة قواعد السلوك المھني وأخالقیات العمل الخاصة بشركة  ومن جا 
معًا    ترسیخ برنامج االمتثال وتعكس مبادئ التشغیل الرئیسة الخاصة بنا. وقد استُكملت ھذه المدونة بسیاساتنا وإجراءاتنا، حیث ستعمل جمیعھا 

ویجب أن   Nouryonوكاتكم في كل بیئات العمل. تحظى مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا بالدعم الكامل من اإلدارة العلیا في  على توجیھ سل
والمتعاقدین معھا في جمیع أنحاء العالم. في النھایة، تشكل النزاھة والسمعة الممتازة أھم أصل من أصول   Nouryonیلتزم بھا كل موظفي  

Nouryon  األصل ھو واجبنا جمیعًا. لذلك من الضروري أن یفھم كل فرد في  ، وحمایة ھذاNouryon    مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا وأن
 یعمل وفقًا لھا. 

 
 .أشكركم على التزامكم الحثیث بتطبیق المعاییر العالیة المنصوص علیھا في مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا والحفاظ على سمعتنا ونزاھتنا 

 
 
 
 

  
 خالص التحیة،      

 
 

 
 

 تشارلز شیفر     
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 تسري مدونة قواعد السلوك على الجمیع  
 
والمتعاقدون معھا عملَھم. تم    Nouryonتتناول مدونة قواعد السلوك ھذه المبادئ األخالقیة الرئیسة وتحدد الكیفیة التي یجري بھا موظفو   

وإجراءاتھا. وقد كلَّف مجلس إدارة الشركة اإلدارةَ العلیا بالتأكد من أن مدونة   Nouryonتحدید اإلجراءات الیومیة بدرجة أكبر في سیاسات  
فھم المتطلبات القانونیة واألخالقیة التي   Nouryonقواعد السلوك ھذه والسیاسات المؤسسیَّة تحكم أنشطة الشركة.  ویجب على كل فرد في  

 تنطبق على أعمالھم ومجاالت مسؤولیاتھم.
 

في مدونة قواعد السلوك ھذه، لكن خالصة القول إنَّ الشركة تتوقع منك في كل    Nouryonلم تتم تغطیة كل المواقف التي قد یواجھھا موظفو   
نفسك األوقات مزاولة العمل بطریقة تنعكس بشكٍل إیجابي على الشركة وعلیك. وإذا لم تكن متأكًدا مما إذا كان تصرفك أخالقیًا أم ال، فاسأل  

 األسئلة اآلتیة:
 
 

 

 
 ھل ھذا التصرف قانوني؟ 

 

 
 افق التصرف مع المدونة؟ ھل یتو

 

 
 ھل ھذا التصرف یصمد أمام التدقیق العام إذا تم الكشف عنھ؟ 

 

 

 
 كشركة ممتثلة للمعاییر األخالقیة؟  Nouryonھل سیعزز التصرف سمعة 

 
، أو من خالل  Nouryonبشكل قاطع، فیجب علیك طلب التوجیھ من خالل مراجعة سیاسات    بنعمإذا لم تتمكن من اإلجابة عن ھذه األسئلة  

 مناقشة الموقف مع مدیرك أو مع أحد أعضاء قسم الشؤون القانونیة أو قسم االمتثال قبل متابعة التصرف. 
 

 نحن نمتثل لجمیع القوانین المعمول بھا  
 

في العدید   Nouryonعلیھا مدونة قواعد السلوك المھني وأخالقیات العمل الخاصة بنا. تعمل    یعّد االلتزام بالقوانین حجر األساس الذي تقوم 
و في أي  من البلدان والوالیات القضائیة المختلفة، حیث یجب على الموظفین االمتثال للقوانین المعمول بھا في كل البلدان التي یسافرون إلیھا أ

لى الرغم من أن الموظفین قد ال یعرفون التفاصیل الخاصة بكل القوانین والقواعد واللوائح، أعمالھا. وع   Nouryonمكان تزاول فیھ شركة  
تثال.  فمن المھم معرفة األمور األساسیة التي تمكنھم من تحدید الوقت الذي یجب علیھم فیھ طلب المشورة من قسم الشؤون القانونیة أو قسم االم

 بالقوانین اآلتیة التي تؤثر في عملنا:  وعلى وجھ الخصوص، یجب أن یكونوا على درایة
 

الفساد:  مكافحة  الممارسات األجنبیة   Nouryonتلتزم    قوانین  الفساد المعمول بھا، بما في ذلك قانون  لقوانین مكافحة  باالمتثال 
) وقانون مكافحة الرشوة البریطاني وقوانین مكافحة الفساد في كل البلدان األخرى التي نزاول فیھا أعمالنا.  FCPAالفاسدة األمریكي ( 

آخر من المزایا التفضیلیة غیر المشروعة على أي شخص سواء كان   فمن غیر المناسب أبًدا عرض رشاوى أو عموالت أو أي نوع
مسؤوالً حكومیًا أو حزبیًا أو مرشًحا سیاسیًا أو شریًكا تجاریًا أو موظفًا، أو إعطاء ھذه الرشاوى أو العموالت أو المطالبة بھا أو  

عات الخیریة، فضالً عن األموال النقدیة، قد تشكل أیًضا  قبولھا. واعلم أن الھدایا أو دعوات الضیافة أو اإلسھامات السیاسیة أو التبر
رشوة أو عمولة أو أي نوع آخر من المزایا غیر القانونیة.  ونحن نحرص أیًضا على عدم مزاولة األعمال إال مع شركاء األعمال  

 Nouryon.الخاصة بشركة  سیاسة مكافحة الفساد راجعللحصول على مزیٍد من المعلومات،  الذین یشاركوننا التزامنا باالمتثال.

https://d60c.sharepoint.com/sites/SC00013T00277/Compliance%20Policies/Nouryon%20Anti-Corruption%20Policy%20%20English.pdf
https://d60c.sharepoint.com/sites/SC00013T00277/Compliance%20Policies/Nouryon%20Anti-Corruption%20Policy%20%20English.pdf
https://d60c.sharepoint.com/sites/SC00013T00277/Compliance%20Policies/Nouryon%20Anti-Corruption%20Policy%20%20English.pdf
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نحن نقوم بنقل المنتجات واإلمدادات والمواد الخام من وإلى البلدان في جمیع أنحاء العالم كل  قوانین االستیراد والتصدیر والتجارة:  
یوم ویجب أن نمتثل لكل القوانین والقواعد واللوائح التي تحكم ھذه األنشطة. تتضمن ھذه القوانین ضوابط مراقبة الصادرات والضوابط 

ء أكان الموظف مقیًما في ھولندا أم الوالیات المتحدة أم دولة أخرى أم من مواطنیھا. التجاریة ولوائح مكافحة المقاطعة التي تنطبق سوا
حیث تفرض ھذه الدول والعدید من الدول األخرى أیًضا عقوبات ضد أفراد وحكومات وشركات معینة في جمیع أنحاء العالم، ویمكن 

بمزاولة األعمال التجاریة في بعض الوالیات القضائیة   Nouryonأن یتفاوت نطاق ھذه العقوبات تفاوتًا واسعًا. وال یُسمح لشركة  
أو شحن منتجات أو معدات إلیھا، وال تجوز لنا مزاولة األعمال مع األفراد أو الشركات الخاضعة للعقوبات. یجب على الموظفین  

یم معلومات دقیقة وصحیحة عن لقوانین االستیراد والتصدیر والتجارة المعمول بھا وتقد   Nouryonالمساعدة على ضمان امتثال  
المعنیة. الُسلطات  الجمارك وغیرھا من  إلى سلطات  التقنیة أو    أعمالنا  أو  المنتجات  المعنیین بتصدیر  الموظفین  كما یجب على 

مراجعة الدولیة،  المدفوعات  أو  للرقابة  الخاضعة  التقنیة  أو  المنتجات  بیع  أو  الحساسة  استیرادھا،  الدول  شركة    قائمة  لدى 
Nouryon    بشكٍل دوري للحصول على قائمة محدَّثة بالدول التي تُحظر فیھا المعامالت أو التي یتطلب التعامل معھا موافقة سابقة

 . من قسم االمتثال
 

نحن نلتزم بكل القوانین الھادفة إلى حمایة المنافسة ودعمھا. ویجب أن نسعى جاھدین   قوانین المنافسة ومكافحة االحتكار والتعامل:
وموردیھا ومنافسیھا بشكل عادل. كما ال یجوز لنا االستغالل غیر العادل للمعلومات الخاصة ألي    Nouryonإلى التعامل مع عمالء  

شریك تجاري عن طریق التالعب بھا أو إخفائھا أو إساءة استخدامھا أو تزییفھا أو غیرھا من الممارسات غیر العادلة. تحمي قوانیُن 
ةَ في مجال العمل من خالل حظر االتفاقیات الرسمیة أو غیر الرسمیة عموًما بین التعامل العادل وقوانیُن مكافحة االحتكار المنافس

المنافسین التي تھدف إلى التالعب باألسعار أو تثبیتھا أو التأثیر في المنافسین بشكٍل غیر عادل.  للحصول على مزیٍد من المعلومات،  
 Nouryon.الخاصة بشركة  سیاسة قانون المنافسة راجع 

 
ًءا مشروًعا من العملیة التنافسیة  یمكن أن یكون الحصول على معلومات خاصة بالمنافسین واستخدامھا جز َجمُع المعلومات التنافسیة:   

إذا تم جمعھا بشكٍل مناسب. لكن یجب جمع المعلومات التجاریة من المصادر العامة المتاحة أو الوكاالت المعنیة بإجراء المقارنات  
ة الحدیث المرجعیة فقط.  وإذا اعتقدَت أن شخًصا ما یعطیك معلومات تجاریة سریة بشكل غیر مشروع، فیتوجب علیك رفض مواصل

 معھ بشكل الئق وإبالغ قسم االمتثال أو قسم الشؤون القانونیة بالحادث على الفور.
 

األموال:    وتمویل  قوانین غسیل  األموال  بمكافحة غسیل  الصلة  ذات  بھا  المعمول  واللوائح  القوانین  لجمیع  االمتثال  علیك  یجب 
وال یجوز لنا محاولة إخفاء أو "غسل" األموال التي یتم الحصول علیھا بشكٍل غیر قانوني أو جعل مصدر األموال یبدو   اإلرھاب.

مشروًعا. ولتجنُّب التورط في أنشطة غسیل األموال، یجب أن یلتزم الموظفون بإجراءات الشركة المتبعة في عملیات الدفع. باإلضافة  
ون إلى أي طلبات السترداد األموال أو طرق دفع غیر قانونیة أو غیر معتادة أو غیرھا من المعامالت  إلى ذلك، یجب أن ینتبھ الموظف

 المشبوھة ویجب علیھم إبالغ قسم االمتثال أو قسم الشؤون القانونیة بھا على الفور. 
 نحن تجنب تضارب المصالح 

 
علینا تجنب السلوكات التي قد تؤدي إلى تضارب محتمل أو    حق موظفیھا في إدارة شؤونھم الشخصیة. ومع ذلك، یجب   Nouryonتحترم  

.  ویجب  Nouryonفعلي في المصالح، أي المواقف التي تتعارض فیھا المصالح الشخصیة للموظف (أو یبدو أنھا تتعارض) مع مصالح شركة  
ضارب المصالح الفعلیة أو المتصورة على الفور، أو  إبالغ نائب الرئیس التنفیذي والمستشار العام أو كبیر مسؤولي االمتثال لدینا بكل حاالت ت

إبالغ شریك األعمال المعني بالموارد البشریة في حالة وجود تضارب محتمل في المصالح ینطوي على عالقات شخصیة.  للحصول على مزیٍد 
 .  تتضمن أمثلة تضارب المصالح المحظور ما یأتي:Nouryonالخاصة بشركة  سیاسة تضارب المصالح  راجعمن المعلومات،  

 
الشركة وخارجھا، واإلبالغ عن أي موقف تعتقد أنھ قد نتوقع منك التفكیر بعمق في عالقاتك الشخصیة داخل  العالقات الشخصیة:  

ینشأ عنھ تضارب فعلي أو محتمل في المصالح وأن تنأى بنفسك عنھ.  على سبیل المثال، ال یجوز للموظفین التأثیر في القرارات 
 ذات الصلة بالتوظیف التي تؤثر في أحد أفراد األسرة المباشرین. 

 
یكون تقدیم الھدایا المتواضعة أو الدعوات الترفیھیة وقبولھا مفیًدا في التعاون التجاري  رتبطة بالعمل:  الھدایا والدعوات الترفیھیة الم 

طویل األجل، شریطة أن تكون معقولة ومناسبة للموقف، وأال یتم تقدیمھا للتأثیر في قرار عمل بشكٍل غیر مناسب، وأن یكون مسموًحا 
ق على الطرف المتلقي. ویجب أن تكون الھدایا والدعوات الترفیھیة ذات ذوق رفیع، وأال بھا بموجب القوانین والسیاسات التي تنطب

ن  تكون فخمة، كما یجب أن تكون من قَبیل الُمجاملة، ال ممارسة منتظمة. أما الھدایا النقدیة أو ما یعادلھا، مثل بطاقات الھدایا، فھي م
الشؤ  قسم  أو  قسم االمتثال  استِشر  المحظورة.  إلى مسؤول  األشكال  تقدیمھا  أو  الضیافة  أو دعوات  الھدایا  قبل عرض  القانونیة  ون 

https://d60c.sharepoint.com/sites/SC00013T00277/Compliance%20Policies/Nouryon%20Sensitive%20Country%20List.pdf
https://d60c.sharepoint.com/sites/SC00013T00277/Compliance%20Policies/Nouryon%20Sensitive%20Country%20List.pdf
https://d60c.sharepoint.com/sites/SC00013T00277/Compliance%20Policies/Nouryon%20Sensitive%20Country%20List.pdf
https://d60c.sharepoint.com/:b:/r/sites/SC00013T04350/New%20Nouryon%20Policies/Legal/Competition%20Law%20Compliance/Nouryon%20Competition%20Policy_Final-AR.pdf
https://d60c.sharepoint.com/:b:/r/sites/SC00013T04350/New%20Nouryon%20Policies/Legal/Competition%20Law%20Compliance/Nouryon%20Competition%20Policy_Final-AR.pdf
https://d60c.sharepoint.com/:b:/r/sites/SC00013T04350/New%20Nouryon%20Policies/Legal/Competition%20Law%20Compliance/Nouryon%20Competition%20Policy_Final-AR.pdf
https://d60c.sharepoint.com/:b:/r/sites/SC00013T04350/New%20Nouryon%20Policies/Legal/Conflict%20of%20Interest/Conflict%20of%20Interest_%20Policy_AR.pdf
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.  للحصول على مزیٍد من اإلرشادات حول الھدایا والدعوات Nouryonحكومي لضمان االمتثال للسیاسات والقوانین المعمول بھا في  
 . سیاسة مكافحة الفسادو مرتبطة بالعمل السیاسة العالمیة المتعلقة بوجبات الطعام والھدایا والدعوات الترفیھیة ال راجع الترفیھیة، 

 
یك عمل خارجي مع منافس أو عمیل  في غالب األحیان، یحدث تضارب في المصالح إذا كان لدالعمل الخارجي والمصالح المالیة:  

د أو بائع.    وقد تتضارب مصالحك أو مصالح أحد أفراد أسرتك المباشرین إذا كانت ھناك مصلحة مالیة مع شركة منافسة  أو موّرِ
االستثناءات ، أو تزاول أو تسعى إلى مزاولة أي أعمال معھا، إال إذا اندرجت المصلحة المالیة ضمن أحد  Nouryonلشركة  

 الخاصة بنا. سیاسة تضارب المصالح  التي تمت مناقشتھا في
 

. فمن غیر المناسب أن تَستسخدم موارد الشركة (بما Nouryonتَفصل أنشطتك السیاسیة عن عملك في    یجب أن األنشطة السیاسیة:  
في ذلك الوقت أو الممتلكات أو المعدات) في خدمة ھذه األنشطة. ویتعین علیك إخطار مدیرك قبل قبول أي منصب عام. كما تجب  

 وفق السیاسات واإلجراءات الخاصة بالشركة.  Nouryonالموافقة على أي أنشطة سیاسیة تتم مزاولتھا بالنیابة عن 
 

 نحن مواطنون صالحون في مجتمعاتنا 
 

بتوفیر بیئة عمل آمنة، وبحمایة البیئة، وبالحفاظ على    Nouryonتعد الصحة والسالمة مسؤولیة كل موظف على كافة المستویات. وتلتزم   
 صحة وسالمة موظفینا وعمالئنا والمجتمعات التي نعمل فیھا. 

 
نحن ملتزمون باإلشراف البیئي وحمایة الموارد البیئیة لألجیال القادمة. لتحقیق ھذه الغایة، یجب علیك االمتثال لكل  اإلشراف البیئي:   

وائح البیئیة التي وضعتھا السلطات المحلیة أو اإلقلیمیة أو الوطنیة، بما في ذلك تلك التي تحكم استخدام المواد  القوانین والقواعد والل
الخطرة وتخزینھا والتخلص منھا. ویجب علیك إبالغ قسم الشؤون القانونیة بكل الحاالت التي یتم فیھا التعامل مع المواد أو النفایات 

 نھا بشكل غیر صحیح. الخطرة أو نقلھا أو التخلص م
 

یحق للموظفین التمتع ببیئة عمل آمنة ونظیفة وصحیة تتوافق مع كل القوانین والقواعد واللوائح  الصحة والسالمة في مكان العمل:  
أداء العمل وفقًا للمعاییر   Nouryonإلنقاذ الحیاة. ویجب على كل موظفي    Nouryonوالسیاسات ذات الصلة، باإلضافة إلى قواعد  

ممارسات اآلمنة. كما یجب أن تُنفّذ كل األنشطة التجاریة في ظل توفیر كل التصاریح والموافقات والضوابط الالزمة. إذا كانت  وال
 الظروف أو السلوكات غیر آمنة، فیجب علیك التوقف عن العمل على الفور أو إبالغ مشرفك. 

 
طلبات التعامل مع المنتجات وفقًا للقوانین المعمول بھا وسیاسات تجب علیك تسمیة المنتجات بشكل صحیح وتوضیح متسالمة المنتج:   

 الشركة. 
 

العمل:   وأي جھة خارجیة تعمل معھا االمتثال لكل قوانین العمل في الوالیات   Nouryonیجب على  حقوق اإلنسان وممارسات 
القضائیة التي تعمل فیھا. لن نشارك أو نعمل مع أي جھة خارجیة متورطة في حاالت العمل القسري أو غیر الطوعي أو االتجار 

عالن العالمي لحقوق اإلنسان ومبادئ األمم  ونقر بحقوق اإلنسان لكل األشخاص على النحو المبین في اإل  بالبشر أو عمالة األطفال.
في   المبادئ والحقوق األساسیة  بشأن  الدولیة  العمل  التجاریة وحقوق اإلنسان وإعالن منظمة  بشأن األعمال  التوجیھیة  المتحدة 

 العمل. 
 

 نحن ندیر أصول الشركة والمعلومات مسجلةَ الملكیة بمسؤولیة  
 

یجب علیك اتباع كل عملیات االعتماد الداخلیة ومبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر   د الشركة: االحتیال واالختالس فیما یتعلق بموار 
ال تنشئ أي مستندات مزورة أو تستخدمھا أو    المالیة لتسجیل كل المعامالت بشكل صحیح ولضمان خضوعھا للمراجعة الالزمة.

إلى حسابات    Nouryonقبل تسلیم أي مبالغ خاصة بشركة  التجاریة أو تطلب أو ت  Nouryonتقبلھا عن عمد فیما یتعلق بأنشطة  
، ویجب أن  Nouryonبنكیة شخصیة. وال یجوز لك تسھیل أي محاوالت تقوم بھا جھة خارجیة أو المشاركة فیھا لالحتیال على  

محاوالت االحتیال المشتبھ فیھا تتخذ الخطوات الالزمة للتصدي ألي إساءة في استخدام موارد الشركة. ویتعین علیك اإلبالغ عن كل  
 إلى الجھة الرقابیة اإلقلیمیة أو المراقب المالي أو قسم االمتثال أو قسم الشؤون القانونیة داخل الشركة.

 

https://d60c.sharepoint.com/:b:/r/sites/SC00013T04350/New%20Nouryon%20Policies/Legal/Global%20Meal%20Gift%20&%20Business%20Entertainment/Global_Meal,%20Gift%20and%20Business%20Entertainment%20Policy_EN.pdf?csf=1&web=1&e=Ne1tvm
https://d60c.sharepoint.com/:b:/r/sites/SC00013T04350/New%20Nouryon%20Policies/Legal/Global%20Meal%20Gift%20&%20Business%20Entertainment/Global_Meal,%20Gift%20and%20Business%20Entertainment%20Policy_EN.pdf?csf=1&web=1&e=Ne1tvm
https://d60c.sharepoint.com/:b:/r/sites/SC00013T04350/New%20Nouryon%20Policies/Legal/Global%20Meal%20Gift%20&%20Business%20Entertainment/Global_Meal,%20Gift%20and%20Business%20Entertainment%20Policy_EN.pdf?csf=1&web=1&e=Ne1tvm
https://d60c.sharepoint.com/sites/SC00013T00277/Compliance%20Policies/Nouryon%20Anti-Corruption%20Policy%20%20English.pdf
https://d60c.sharepoint.com/:b:/r/sites/SC00013T04350/New%20Nouryon%20Policies/Legal/Conflict%20of%20Interest/Conflict%20of%20Interest_%20Policy_AR.pdf
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الشركة:  المسؤول ألموال  نحن جمیعًا مسؤولون عن حمایة الموارد المالیة للشركة.  یشمل ذلك عدم استخدام أموال      االستخدام 
في   (الشركة  لھم  تكریًما  أو  األفراد  الموظفین  إلى  الوجبات  أو  الھدایا  الوفاة، تقدیم  وحاالت  المیالد،  أعیاد  في  المثال،  سبیل  على 

) ما لم تكن مبادرة من الشركة أو تمت الموافقة علیھا سابقًا من قِبل نائب الرئیس التنفیذي  والعطالت، ومناسبات الزفاف، والتقاعد
ال یمنعك من استخدام األموال الشخصیة أو جمعھا من أجل الھدایا/األحداث الفردیة، وال یمنع الشركة من   والمستشار العام.  وھذا

 تحمل تكالیف الوجبات/الھدایا للمتقاعدین نظیر خدمتھم في الشركة لمدة طویلة.
 

لحمایتھا.   Nouryonیجب أن تتحلى بالحكمة وحسن التقدیر عند استخدام الموارد التقنیة لشركة  استخدام التكنولوجیا المسموح بھ:   
إلرسال أي محتوى مسيء أو غیر    Nouryonوال یجوز لك استخدام البرید اإللكتروني أو أصول شبكة اإلنترانت الخاصة بشركة  

والمعلومات السریة الخاصة بأي شركة    Nouryonفكریة لشركة  الئق أو الوصول إلیھ. كما یتعین على الموظفین حمایة الملكیة ال
 أخرى ضد أي من عملیات اإلفشاء غیر المسموح بھا أو استخدامھا من قِبل جھة خارجیة. 

 
السریة:  التي یأتمننا علیھا اآلخرون   المعلومات  السریة كل  یجب أن نحافظ على سریة معلوماتنا والمعلومات  المعلومات  . تشمل 

المعلومات غیر المعلنة التي قد تكون مفیدة للمنافسین أو ضارة للشركة أو عمالئھا إذا تم الكشف عنھا مثل: خطط التسویق، وبیانات 
المحمیة   والمواد  الفكریة،  والملكیة  واإلستراتیجیات،  العمالء،  أو  للموظفین  الشخصیة  والبیانات  المالي،  األداء  وبیانات  المبیعات، 

ویجب علیك اتباع كل القوانین وسیاسات الشركة ذات الصلة عند جمع المعلومات السریة واالحتفاظ بھا ونقلھا.   ونیة.بامتیازات قان 
 .Nouryonالسریة لتحقیق مكاسب شخصیة أو للتنافس مع  Nouryonویحظر علیك استخدام معلومات  

 
األكثر قیمة، وتُعد حمایة الملكیة الفكریة مسؤولیة أساسیة   Nouryon) ھي أحد أصول  IPالملكیة الفكریة (حمایة الملكیة الفكریة:   

یتحملھا كل موظف. فكل منا مسؤول عن حمایة العالمات التجاریة وبراءات االختراع وحقوق التألیف والنشر واألسرار التجاریة  
 Nouryonسواء داخل    -غیر مصرح لھم  وأسرار المھنة واألسالیب والعملیات المملوكة لنا. من المھم للغایة أال تفصح أبًدا ألفراد  

ض التقنیة المملوكة لشركة    - أو خارجھا   أو أسرارھا التجاریة للخطر. ومن المھم أیًضا أن    Nouryonعن أي معلومات قد تعّرِ
نحترم بالقدر نفسھ حقوق الملكیة الفكریة للجھات الخارجیة المصرح باستخدامھا. فاالستخدام غیر المصرح بھ للملكیة الفكریة الخاصة  

ض   وموظفیھا لدفع تعویضات مدنیة والخضوع لعقوبات جنائیة. Nouryonبالجھات الخارجیة قد یعّرِ
 
، قد تقوم بإنشاء البیانات الشخصیة لموظفینا أو عمالئنا أو شركائنا في العمل أو  Nouryonخالل عملك في البیانات الشخصیة:  

قد تكتشف ھذه البیانات أو تستخدمھا أو تصل إلیھا أو تحصل علیھا أو تتعامل معھا بأي طریقة أخرى. لذا یجب علیك اتباع قوانین  
 الداخلیة عند جمع البیانات الشخصیة أو استخدامھا أو مشاركتھا.  Nouryonوإرشادات الخصوصیة المعمول بھا 

 
البیانات:  إلى تعزیز نشاطنا التجاري من خالل بناء الثقة بین موظفینا وعمالئنا   Nouryonیؤدي الحفاظ على أمن بیانات    أمن 

وعلى وجھ الخصوص، تتعین علیك حمایة كل كلمات    .Nouryonوشركائنا في العمل. لذا یجب أن تلتزم بسیاسات أمن بیانات  
المرور وُمعّرفات المستخدمین وبطاقات الوصول ومفاتیح التشفیر أو المصادقة. كما تتعین علیك حمایة كل المعلومات السریة وغیر 

 انات الشخصیة وبیانات التسعیر.المعلنة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، األسرار التجاریة والعقود ومعلومات التصنیع والبی
 
. تنطبق ھذه السیاسات على  وإخطارات الحیازة القانونیة  Nouryonیجب أن تمتثل لسیاسات إدارة السجالت في  االحتفاظ بالوثائق:   

والتخلص منھا، بما في ذلك النسخ المطبوعة والملفات اإللكترونیة ورسائل البرید   Nouryonاالحتفاظ بكل السجالت التي أنشأتھا  
 اإللكتروني والرسائل الفوریة ومقاطع الفیدیو وأشرطة النسخ االحتیاطیة.

 
ثة. یجب أن تعكس سجالت واالحتفاظ بسجالت دقیقة:    دفاتر  من واجبك التأكد من أن السجالت التي تحتفظ بھا دقیقة وكاملة ومحدَّ

 ویحظر إنشاء سجالت خاطئة أو مضللة من أي نوع. حسابات الشركة بشكل دقیق الطبیعةَ الحقیقیة للمعامالت التي تسجلھا.
 
ما لم یتم التصریح بذلك على وجھ التحدید، یتعین علیك االمتناع عن التحدث  وطرق التواصل الحذر:    Nouryonالتحدث نیابة عن   

. إذ ال یُسمح  Nouryonالكشف علنًا عن معلومات الملكیة أو المعلومات السریة الخاصة بشركة    أو   Nouryonعلنًا نیابة عن  
إال للموظفین الحاصلین على إذن بذلك. ویجب أن یتحلى ھؤالء األفراد المسموح لھم بالتحدث   Nouryonبالتحدث علنًا نیابة عن  

 ن عملیات التواصل.بالصدق والدقة واالحترام دائًما في أي م Nouryonنیابة عن 
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یتعین علیك أیًضا التفكیر بحذر في عملیات التواصل الخاصة بالعمل، بغض النظر عن الطریقة التي تستخدمھا للتواصل، والتأكد  
یم من أنھا تمتثل ألعلى المعاییر. ال تتمسك بآرائك الشخصیة أو تطرحھا بوصفھا آراء نابعة من الشركة. وتحلَّ بالعقالنیة والحس السل

 عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي واتَّبع إرشادات الشركة طوال الوقت. 
 

 نحن نحترم زمالءنا  
 

إنَّ تنوع القوى العاملة لدینا ھو أحد األصول العظیمة للشركة. لذا فنحن نلتزم بتوفیر فرص متكافئة في  عدم التمییز ومنع المضایقات:  
التمییز على أساس العمر أو العرق أو اللون أو الجنسیة األصلیة أو الدین أو الجنس أو الھویة  جمیع جوانب التوظیف ولن نتسامح مع  

الجنسیة أو المیل الجنسي أو أي وضع محمي آخر. ولن نتسامح مع أي تمییز أو مضایقة من أي نوع، بما في ذلك التعلیقات المھینة  
 وب فیھا.على أساس العرق أو األصل أو أي تلمیحات جنسیة غیر مرغ 

 
لقد وضعنا معاییر عالیة للسلوك المھني واألخالقي تحكم كیفیة تعاملنا مع العمالء والموردین والزمالء والعامة في  االحترام المتبادل: 

ممتلكات   احترام  یشمل  وھذا  واحترام.  ووقار  بكیاسة  األشخاص  مع  نتعامل  نحن  األوقات.  اآلخرین،   Nouryonكل  وممتلكات 
ة وصدق طوال الوقت، والعمل معًا لتحقیق نتائج أفضل، واتخاذ خطوات لفھم قوانین/أعراف البلدان المختلفة التي  والتصرف بنزاھ

 نعمل فیھا. وال نتسامح مع أي من األعمال الترھیبیة أو العدائیة أو التھدیدیة. 
 

على معاییر األداء والسلوك في مكان العمل من خالل تقدیم المشورة بشكل    Nouryonتحافظ  اإلجراءات التأدیبیة وتقدیم المشورة:  
ودي ومناسب، وتدریب الموظفین، وتقدیم المشورة بشكل رسمي وتطبیق اإلجراءات التأدیبیة، التي قد تؤدي إلى إنفاذ عقوبات قد  

 تصل إلى الفصل من العمل. 
 

 التقاریر والتحقیقات واالنتھاكات المحتملة  
 
أو    Nouryonیعد انتھاك أي قانون أو أي من قواعد ھذه المدونة أمًرا خطیًرا.  قد یخضع أي موظف في  عواقب انتھاك المدونة:   

العمل؛   إلى فصلھ من  قد یصل  ینتھكھا إلجراء تأدیبي  أو  المدونة  قانون معمول بھ أو أي من قواعد  متعاقد معھا یتساھل مع أي 
 ؛ وقد تُتَّخذ إجراءات جنائیة أو مدنیة ضده إذا تطلب األمر ذلك. والحرمان من استحقاقات العمل 

 
قد یُطلب منك التعاون أو تقدیم معلومات في أثناء إجراءات التحقیق.  حیث یُطلب منك التعاون وتقدیم المساعدة التعاون في التحقیقات:   

 .Nouryonبشكل كامل، وعدم القیام بذلك سیعد انتھاًكا للمدونة وسیاسة 
   

لن نتسامح مع أي من محاوالت االنتقام من أي موظف یبلِّغ بحسن نیة عن انتھاك حدث بالفعل أو انتھاك  سیاسة عدم االنتقام والسریة:  
محتمل للقانون المعمول بھ أو قواعد المدونة، أو أي موظف یشارك في أي تحقیق یُجرى داخلیًا أو بواسطة ھیئة تنفیذیة حكومیة. 

ظف یعتقد أنھ تعرض ألي محاولة انتقام أن یبلِّغ إحدى الجھات المسؤولة المدرجة أدناه على الفور.  ویُعّد تقدیم  ویتعین على أي مو 
ألغراض سیئة النیة (مثل ابتزاز األموال أو التھدید أو عدم وجود أساس قانوني لالّدعاءات المبلغ  !SpeakUpأي تقاریر عبر  

 اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة الالزمة ضد المبلِّغ، بما في ذلك الفصل من العمل.  عنھا) انتھاًكا لقواعد المدونة وسیتم
 

إنَّ اإلعفاءات أو االستثناءات من قواعد المدونة ألي موظف تُمنَح مقّدًما وفي ظروف استثنائیة فقط بناًء على توجیھات    اإلعفاءات:
 نائب الرئیس التنفیذي والمستشار العام.

 
ھذا یعني أنھ یجب علیك   بدعم قواعد المدونة في كل األوقات.  Nouryonتلتزم   اسأل أو عبّر عن مخاوفك أو أبلغ عن االنتھاكات:   

التحّدث ومشاركة أي مخاوف بشأن السلوك غیر المالئم أو غیر األخالقي أو غیر القانوني مع المسؤول المعني داخل الشركة، بما  
 في ذلك: 
 مدیرك •
 nouryoncompliance@nouryon.com ي قسم االمتثال أو أي عضو ف •
 أي عضو في فریق قسم الشؤون القانونیة  •
 رئیس الموارد البشریة   •

 
الخط الساخن الخاص باإلبالغ السري عن أي انتھاكات لألخالقیات، الذي    ،!SpeakUp  یمكنك أیًضا اإلبالغ عن مخاوفك عبر

mailto:nouryoncompliance@nouryon.com
mailto:nouryoncompliance@nouryon.com
mailto:nouryoncompliance@nouryon.com
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مدار   على  ضمن    24یتوافر  من  لغة  بأي  األسبوع،  أیام  طوال  مختلفة.    30ساعة      لغة 
 

 www.nouryon.ethicspoint.com.  لتقدیم تقریر عبر اإلنترنت أو للعثور على رقم الھاتف المجاني الخاص ببلدك، قم بزیارة
 

سیتم تقییم كل التقاریر الخاصة باالنتھاكات المحتملة لقواعد المدونة أو القوانین   التحقیق في االنتھاكات التي تم اإلبالغ عنھا والبّت فیھا:
لدى شركة   وسیاسة عدم االنتقام  !SpeakUpنظام المعمول بھا على الفور والتحقیق فیھا حسب االقتضاء. لمزید من المعلومات، راجع 

Nouryon . 
 

https://newakzonobelspecialtychemicals.newsweaver.com/leadershipsc/177ipmj2n1z4cvn7i8218f?email=true&a=5&p=4301003&t=1535453
https://newakzonobelspecialtychemicals.newsweaver.com/leadershipsc/177ipmj2n1z4cvn7i8218f?email=true&a=5&p=4301003&t=1535453
https://newakzonobelspecialtychemicals.newsweaver.com/leadershipsc/177ipmj2n1z4cvn7i8218f?email=true&a=5&p=4301003&t=1535453
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