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يف نيوتريكو، ترشدنا قيمنا الراسخة إىل القيام بواجباتنا 
وإىل الكيفية التي نؤدي بها هذه الواجبات نهدف 

دامئا إىل أن نتعامل مع اآلخرين باهتامم ونزاهة 
وانفتاحية، كام نتوقع من زمالئنا يف جميع أروقة 

الرشكة أن يُحيوا هذه املبادئ خالل عملهم اليومي،   
حيث يتعني عىل كل فرد منا أن يتخذ آالف القرارات 
- الكبرية والصغرية عىل حد سواء - يوميا خالل القيام 

بأعاملنا، بل قد يتوجب علينا أحيانًا اتخاذ بعض 
القرارات األكرث تعقيًدا.   ومن ثم، ستساعدنا مدونة 
قواعد السلوك هذه يف إدارة هذه القرارات املعقدة 

بطريقة مدروسة عن طريق جعل سياسة الرشكة 
واضحة، فضال عن تقديم اإلرشاد العميل.   

ألتزم بضامن أننا جميًعا منتلك األدوات التي نحتاجها 
ملساعدتنا ليس فقط عىل االمتثال للقانون، ولكن 

أيضا يف خلق مناخ تعلوه األمانة وتكسوه األخالق.  
ستساعدنا هذه املدونة عىل أن نحاسب أنفسنا وأن 

يحاسب كل مّنا اآلخر عىل النتائج التي حققناها وعىل 
الكيفية التي حققناها بها.  وتتوافق هذه املدونة مع 

طموحات رشكة SHV فيام يتعلق باألخالقيات & 
االمتثال، كام تنص عىل ما ترمز إليه رشكتنا والطريقة 

التي ندير بها أعاملنا والطريقة التي ينبغي أن نتعامل 
بها مع بعضنا البعض.  كام تنص هذه املدونة أيضا 
عىل السياسات واإلجراءات واألدوات التي نحتاجها 
لالطالع عىل موضوعات معينة مذكورة يف طياتها، 

فضاًل عن أنها ترشدنا إىل األماكن التي ميكننا العثور 
عىل هذه املوضوعات فيها، وذلك عىل نحٍو أكرث 

تفصياًل.       

وحتى مع وجود املرشد الواضح، فستواجهنا املعضالت 
دامئا، وذلك عندما يكون من الصعب متييز الصواب 
من الخطأ.  وإذا حدث وواجهت معضلة ما، تذكر 

أنك لست مبفردك - ومن ثم يجب عليك التأكد من 
مناقشة األمر وحله مبساعدة اآلخرين.  انقل املعضالت 
التي تواجهها إىل املستوى املالئم من اإلدارة، وإىل إدارة 

املوارد البرشية، ثم اعرضها عىل إدارة األخالقيات & 
االمتثال  )E&C( أو عىل إدارة الشؤون القانونية، حيث 

سيساعدك زمالؤك عىل تقرير الحل األفضل.

يعد امتالك الشجاعة للتعبري عن رأيك حال رؤية 
سلوك نعلم أو نشك يف خطأه جزء من الترصف عىل 

نحٍو أخالقي.  كام ميكنك استشارة نفس الزمالء الذين 
سيساعدونك عىل مواجهة املعضالت، أو استخدام خط 

كاشفي الفساد »منارصة الحق« لإلبالغ عن أي انتهاكات 
لهذه املدونة.  تأكد من أننا لن نتسامح مع أي حالة 

انتقام ضد من أبلغ عن انتهاك هذه املدونة بحسن نية.    

تهدف هذه املدونة إىل مساعدتنا جميًعا عىل الترصف 
بطريقة ممتثلة للقواعد وعىل نحو أخالقي، وهذا هو 

السبب وراء كون هذه املدونة متثل جزًءا مهام يف عالقة 
عملك مع رشكة »نيوتريكو«.  برجاء قراءة هذه املدونة 
بعناية، واطرح األسئلة إذا مل يتضح لك أي يشء فيها، إذ 

إنه من األهمية مبكاٍن أن تستوعب كل البنود الواردة 
فيها.  أتوقع منك أن تتبع املبادئ والقواعد التي تنص 

عليها هذه املدونة يف كل يشء تقوم به.

Fulco van Lede
 املدير التنفيذي لرشكة نرتيكو 

مقدمة
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كيف تنسجم املدونة مع هدفنا وقيمنا وإطار سياستنا؟

هدفنا   
ما نراه هدفًا لنا

قيمنا   
كيف نترصف لتحقيق هدفنا

مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا  
معايرينا لألعامل التجارية والسلوك 

الشخيص

سياساتنا  
التعليامت والعمليات التفصيلية التي 

تساعدنا عىل االلتزام مبدونتنا    

تحدد مدونتنا ما نعتقد أنه الطريقة الصحيحة ملزاولة األعامل. 
وعليه، فعندما تترصف وفًقا لهذه املدونة، فأنت تعلم أنك تترصف 

وفًقا لقيم الرشكة وسياساتها، فضال عن امتثالك للقانون.

تنطبق مدونتنا عىل جميع موظفي نرتيكو يف جميع أنحاء العامل، بغض 
النظر عن وظيفتهم أو درجة األقدمية. كام تنطبق أيًضا عىل جميع 

املوظفني الذين يعملون يف مشاريع مشرتكة تخضع للرقابة اإلدارية لنرتيكو.

ما املقصود مبدونة قواعد السلوك؟ من املخاطب مبدونة قواعد السلوك؟
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تضع هذه املدونة معايري عالية من النزاهة 
والسلوك لكل من يعمل يف نرتيكو. ويجب 
عىل جميع املوظفني االمتثال لهذه املدونة 

والسياسات واإلجراءات املرتبطة بها.

وبصفتك موظًفا، يجب أن تكون عىل دراية 
وعلم مبحتويات هذه املدونة    

•  احرص عىل فهم متطلبات املدونة 
وتطبيقها.

تعرف عىل تفاصيل السياسات ذات الصلة   •
بوظيفتك.

يجب أن تعلم أنه حتى يف وجود ما   •
ميكن أن يُعد مامرسة شائعة يف موقعك 

أو ضمن معايريك الثقافية، فإن متطلبات 
مدونتنا هي التي يجب أن تسود.

قم باإلبالغ إذا الحظت وجود أي انتهاكات   •
لهذه املدونة أو شككت يف حدوث ذلك.

ما هو املتوقع منِّي؟
بصفتك قائًدا، يجب أن تتبنى ثقافة السلوك 

األخالقي    

إظهار التزامك بالنزاهة، ليس فقط من   •
خالل الكلامت، ولكن من خالل األفعال، 
وهذا هو األمر األكرث أهمية بالنسبة لنا.

التأكد من أن أعضاء فريقك يتفهمون أن   •
نتائج العمل ليست أكرث أهمية عىل أي 

حال من االمتثال للقانون ولسياساتنا.
خلق بيئة منفتحة يشعر فيها الجميع   •

باالرتياح مام قد يثري قلقهم.
معالجة مخاوف املوظفني بالطريقة   •

املناسبة وعىل الفور.
العمل مع فرقك عىل أهمية االمتثال   •

بإخالص وصدق متى واتتك الفرصة لفعل 
ذلك.

البحث عن العمليات التجارية التي رمبا   •
تكون مخاطر االمتثال فيها غري مخففة، 

وأبلغ ذلك إىل إدارة األخالقيات & 
االمتثال. 

خذ إجراًء فوريا عند اكتشاف نقاط ضعٍف   •
يف عملية االمتثال.

إّن توجه شخص آخر أو موافقته ال يعد 
عذًرا الرتكاب املخالفات    

إذا طلبت منك اإلدارة، أو حصلت بالفعل   •
عىل موافقتها، لفعل يشء ينتهك مدونتنا 

أو سياساتنا، فإن هذا األمر يعد خطأ 
يتوجب عليك اإلبالغ عنه عىل الفور. 
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االمتثال للقوانني واللوائح

نحن منتثل للقوانني والقواعد واللوائح املعمول بها 
يف البلدان التي نعمل فيها. ويف حالة وجود تعارض 
بني القانون وهذه املدونة، تكون األولوية للقانون. 

إذا وضعت هذه املدونة معايري أعىل من القانون 
املحيل أو القواعد الثقافية أو مامرسات األعامل، 

فستكون األولوية لهذه املدونة.
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ممتلكات الرشكة   •
واملعلومات الرسية
حامية ممتلكاتنا   −

وأنظمتنا
حامية املعلومات   −

الرسية لدينا مبا يف ذلك 
امللكية الفكرية

وسائل التواصل   −
االجتامعي

االستخدام الشخيص   −
ملمتلكات الرشكة
البيانات الشخصية  •

إذا ساورك الشك: اسأل  •
أبلغ عن مخاوفك و”أبلغ   •

عن املخالفات”!

حامية األصول 
التزامكواملعلومات

املحتويات

املنافسة العادلة  •
العقوبات التجارية  •

السجالت املالية  •
االستدامة املؤسسية  •

الهدايا والضيافة والرتفيه  •
الهدايا والضيافة   −

للموظفني العموميني
الهدايا لـرشكاء العمل أو   −

منهم
الضيافة لرشكاء العمل أو   −

منهم
االستثناء يف املواقف   −

الخاصة
الـجهات الخارجية  −
الرعاية والتربعات   −

الخريية
السياسة والحكومات  •

الدعم السيايس  −
الضغط  −

تعارض املصالح  •
أمان املنتج  •

التنوع والشمولية  •
عدم التمييز/تكافؤ الفرص  •

مكافحة التحرش   •
حرية الجمعيات  •

العاملة اإلجبارية وعمل   •
األطفال

الحد األدىن لألجور  •
الكحول واملخدرات   •

واألسلحة والتبغ
الصحة والسالمة  •

أمان السفر  •

السلوك سلوك العمل
الشخيص

بيئة مكان العمل
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قد تكون هناك مثة أسباب مرشوعة   •
للتواصل مع املنافسني أو مقابلتهم، 

عىل سبيل املثال ملناقشتهم يف األشكال 
املحتملة من التعاون أو صفقات االندماج 

& االستحواذ.  وقد تستلزم مثل هذه 
املناسبات تبادل بعض املعلومات التجارية 
الحساسة.  قبل التواصل مع أحد املنافسني 
أو الجلوس معه لهذا الغرض، يتعني عليك 
الحصول عىل موافقة خطية من املستوى 

التايل لإلدارة.  ستسدي إدارة األخالقيات & 
االمتثال النصح لك كتابًة قبل اتخاذ القرار.

التعامل مع املوردين والعمالء   
اطلب املشورة من قسم األخالقيات   •

واالمتثال أو قسم الشؤون القانونية عندما 
ترغب يف إبرام اتفاقيات حرصية أو تقييدية 

مع املوردين أو العمالء.
اعلم أن تثبيت سعر إعادة البيع غري قانوين   •

يف معظم البلدان، ومن ثم التزم بأسعار 
إعادة البيع املوىص بها فقط.

قد يكون موردو نرتيكو أو عمالؤها أيًضا   •
منافسني أو جزًءا من أكرب الرشكات التي 

تتنافس مع نرتيكو. يف هذه الحاالت، يجب 
عليك أن تتبادل فقط املعلومات املطلوبة 

لعالقة العمل الحالية. ال تحتاج إىل موافقة 
مسبقة للتعامل مع هذا النوع من املوردين 

أو العمالء طاملا أنك تفهم ما هو مناسب 
للمناقشة. يف حالة الشك، يُرجى الرجوع إىل 
قسم األخالقيات واالمتثال أو قسم الشؤون 

القانونية.

يعتمد نجاح أعاملنا عىل جودة منتجاتنا 
وخدماتنا واألفراد العاملني لدينا. ندعم 

املنافسة الحرة والعادلة ونلتزم بالقوانني التي 
تحميها. سندخل فقط يف تلك االتفاقيات أو 

التفاهامت أو االرتباطات التي تسمح بها 
قوانني املنافسة املطبقة.

التعامل مع املنافسني  
من القواعد املقررة، تجنب االتصاالت مع   •

املنافسني قدر اإلمكان.
إذا مل يكن باإلمكان تجنب االتصاالت، ال   •

تتبادل أي معلومات تجارية حساسة، مثل:
التسعري أو سياسة التسعري  −

الحصة السوقية  −
اإلنتاج، وطاقة / حجم املبيعات  −

التكاليف، واألرباح أو هوامش الربح  −
العمالء، واملوردون ومناطق املبيعات  −

بنود البيع ورشوطه  −
املبيعات، والتسويق أو اسرتاتيجيات   −

التطوير 
الرتويج، والوالء أو برامج التخفيض  −

العمليات االسرتاتيجية أو الخطط مثل   −
أنشطة االندماج واالستحواذ، وملحقات 

املصانع أو عمليات اإلغالق
إذا حاول أي من املنافسني التواصل معك   •

حول أي من هذه املوضوعات، أوقف 
املحادثة عىل الفور، وابتعد بنفسك عن هذا 
املوقف )عن طريق مغادرة االجتامع(، وأبلغ 
عن الحادثة إىل إدارة األخالقيات & االمتثال 

أو إىل إدارة الشؤون القانونية.

املنافسة العادلة
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النقابات التجارية   
توخ الحذر الشديد يف النقابات التجارية،   •

واالجتامعات حول الصناعات، واملعارض. عىل 
الرغم من أن حضور هذه األنشطة يعد نشاطًا 

مرشوًعا بالكلية، إال إنه يتيح للمنافسني أيًضا 
مكانًا للقاء والتوافق عىل األعامل التجارية عىل 

نحو غري مناسب، خاصة يف اجتامعات التي تعقد 
قبل الحدث أو بعده. 

يتعني عليك الحصول عىل موافقة كتابية من   •
املستوى اإلداري التايل إذا أردت االنضامم إىل 

اجتامعات النقابات التجارية وحضورها. سيقدم 
قسم األخالقيات واالمتثال املشورة لإلدارة كتابيًا 

حول الرشوط الواجب توافرها يك تتمكن من 
املشاركة. 

العناية يف التواصل  
توخ الحذر الشديد يف التواصل، عن طريق الربيد   •

اإللكرتوين أو الخطابات أو املذكرات. 
تجنب اللغة التي ميكن أن تنقل الفكرة الخاطئة   •

للسلوك املناهض للمنافسة. 
إذا كان من املمكن إساءة تفسري ما تكتبه،   •

فقم بتوفري املزيد من السياق أو اخرت كلامت 
مختلفة. 

تذكر أن االتصاالت اإللكرتونية، مثل الربيد   •
اإللكرتوين، قد تكون قابلة لالسرتداد لفرتة زمنية 

غري محددة، حتى لو اعتقدت أنك حذفتها 
نهائيًا. 

ضع يف اعتبارك أن كل يشء تتواصل بشأنه قد   •
يصبح دليالً يف حالة رفع دعوى قضائية.

استعالمات السوق  
ميكن أن يكون للحصول عىل معلومات حول املنافسة   •

تأثري إيجايب عليها ألنه يتيح لنا فهاًم أفضل للنقاط التي 
ميكننا تحسني عروضنا من خاللها. 

استخدم املوارد املتاحة بصورة عامة للحصول عىل   •
معلومات حول السوق، مثل التقارير اإلعالمية واملجالت 

التجارية والتقارير السنوية والتقارير السوقية التي 
تقدمها جهات خارجية. 

ميكنك أيًضا استخدام معلومات عن املنافسني والتي   •
يقدمها العمالء أو املوردون يف سياق تلبية العروض 

التنافسية، ولكن يجب توخي الحذر. 
ال يجوز لك أبًدا الحصول عىل معلومات حساسة من   •

منافس بشكل مبارش أو غري مبارش )عرب جهة خارجية(. 
إذا ساورك الشك، يُرجى الرجوع إىل قسم األخالقيات 

واالمتثال أو قسم الشؤون القانونية.

أسئلة & أجوبة  
لدي صديق يعمل مندوب مبيعات لدى أحد املنافسني. 

وأحيانًا ما نتحدث عن خطط التسويق. هل ميثل هذا األمر 
 مشكلة؟

• نعم. ففي محادثة كهذه، فإنه من السهل أن تكشف عن 
معلومات حساسة تجاريًا وأن تنتهك قوانني املنافسة التي 

 متنع إجراء مناقشات حول التسويق والتسعري. 
أريد أن ألتقي برشكة ما لتحديد ما إذا كان بإمكانها أن 

تصبح مورًدا لرشكة نرتيكو. إال إن هذه الرشكة تُعد أيًضا 
 أحد املنافسني. هل يجوز يل مقابلتهم؟

قد تكون هناك أسباب وجيهة للقاء هذه الرشكة املنافسة. 
لكن السلطات تشك عموما يف مثل هذه االجتامعات. 

انتبه، وتأكد من أن االجتامع مسموح به مبوجب 
قانون املنافسة. يف حالة الشك، يُرجى الرجوع إىل قسم 

األخالقيات واالمتثال أو قسم الشؤون القانونية.

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
Nutranet > Policy House > E&C > Fair competition
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بصفتنا رشكة عاملية، قد نقوم بإنتاج منتجاتنا 
أو بيعها أو تصديرها يف أو إىل بلدان خاضعة 
للعقوبات التجارية. نحن منتثل لجميع قوانني 

ولوائح االمتثال التجارية املطبقة.

نحتفظ بسجالت واضحة وكاملة ومحدثة تعكس 
معامالتنا التجارية وأصول الرشكة بدقة.

سياستنا   
منتثل للقوانني املطبقة وملبادئ املحاسبة املقررة   •

بصفة عامة، فضال عن إجراءات املحاسبة 
الداخلية الخاصة بنا.

ال نحتفظ بيشء “خارج الدفاتر” أو يف الحسابات   •
الرسية.

أسئلة & أجوبة   
ال أعمل يف وظيفة مالية. هل ال تزال النزاهة 

املتعلقة باملحاسبة إذن من املسؤوليات املنوطة يب؟ 
نعم، تعد عملية التسجيل يف الدفاتر بشكل صحيح 

 مسؤولية نتشاركها جميًعا.
ميكنك العمل مع التقارير املتعلقة بالنفقات، 

وبيانات االختبار وفواتري املبيعات: يجب أن تكون 
كل املعلومات الواردة يف هذه التقارير دقيقة 

وكاملة ومسجلة بشكل صحيح.

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
 Nutranet > Policy House > Finance > Nutreco
Accounting Manual

السجالت املاليةالعقوبات التجارية

سياستنا    
الرشكات العاملة املرصح لها من قبل الفريق   •

التنفيذي يف رشكة نيوتريكوهي من يحق 
لها القيام باألعامل التجارية مع األطراف يف 

الدول الخاضعة للعقوبات.  تتاح قامئة الدول 
Nutranet.الخاضعة للعقوبات عىل موقع.  
يتعني عىل الرشكات العاملة املرصح لها من   •

نيوتريكو استيفاء متطلبات االمتثال. 
يحظر عىل جميع الرشكات العاملة القيام   •

بأي أعامل تجارية مع بعض الدول الخاضعة 
للعقوبات الشديدة.  تتاح قامئة الدول الخاضعة 

للعقوبات عىل موقع.  
ملزيد من التفاصيل، اتصل بإدارة األخالقيات &   •

االمتثال أو إدارة الشؤون القانونية.

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
 Nutranet > Policy House > E&C > Trade Sanctions
& Export Controls Policy
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نساهم يف إنتاج كمية أكرب من الربوتني املستدام 
يف سلسلة من العلف إىل الغذاء. تبحث رشكاتنا 

عن فرص لخلق قيمة مشرتكة لصالح صناعتنا 
ومجتمعنا ككل.

دورك    
لكل منا دور يتعني عليه القيام به لجعل 
»نيوتريكو« رشكة أكرث استدامة.  ميكنك 

مساعدة. الرشكة من خالل اآليت:
• التأكد من توقيع جميع املوردين املبارشين 

لنيوتريكو عىل عقد املشرتيات.  ويشري هذا 
العقد إىل مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا 

لرشكائنا يف األعامل، والتي تشمل معايري 
االستدامة الخاصة برشكة »نيوتريكو«. 

• توجيه الشفافية فيام يتعلق باالستدامة من 
خالل اإلبالغ عن التقدم املحرز والتحديات 

إىل منصة نيوتريكو لالستدامة
• الرتويج بنشاط واالشرتاك بفاعلية يف اليوم 

العاملي للمجتمع الخاص بنيوتريكو يف 
مجتمعك املحيل. 

• العمل بنشاط للوصول إىل أهداف خارطة 
االستدامة داخل مكان عملك ومجتمعك
• تشجيع العمالء واملوردين وغريهم من 
أصحاب املصلحة الخارجيني عىل قراءة 

الخارطة السنوية لالستدامة الخاصة 
بنيوتريكو ملساعدتنا يف خلق قيمة مشرتكة 

حول تحديات االستدامة التي نواجهها.  
• دعم األنشطة املسؤولة واملستدامة يف مكان 

عملك ومجتمعك املحيل 

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
 Nutranet > Policy House > Sustainability >
Nuterra

االستدامة املؤسسية

برنامج االستدامة    
ميثل Nuterra برنامجنا لالستدامة الشاملة.   •

وهو يتفق مع ويساهم يف تحقيق مثانية من   •
أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها األمم 

املتحدة. 
 Nuterra تنص خارطة االستدامة التابعة لـ  •
بوضوح عىل األهداف واملقاييس، كام تُعنى 

بتقييم التأثري البيئي لحلول التغذية الخاصة بنا.
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ميكن أن تساعد الهدايا وحسن الضيافة يف بناء 
عالقات عمل تجارية، ولكنها قد تصبح يف الوقت 
ذاته مبثابة رشاوى إذا تم تقدميها أو قبولها مقابل 

إسداء خدمة أو ميزة متعلقة بالعمل. ال نسمح 
بتقديم الرشوة أو بقبول مدفوعات التسهيالت يف 

أي من تعامالتنا التجارية يف جميع أنحاء العامل، 
سواء مع الحكومات أوالقطاع الخاص.

اتباع الحس السليم   
اسأل نفسك دامئًا عام إذا كان تقديم أو قبول 

هدية أو دعوة )ميكن النظر إليه( عىل أنه يؤثر 
عليك أو عىل شخص آخر بشكل غري صحيح يف 

اتخاذ قرارات العمل.

الذي ينبغي أن تعرفه    
الرشوة تعني إعطاء أي يشء ذي قيمة أو تقدميه 
أو التعهد بتقدميه للتأثري عىل قرار خاص بالعمل.

الهدية ميكن أن تكون شيئًا أو مدفوعات نقدية أو 
قسيمة أو بطاقة هدايا أو قرًضا ميرًسا أو أي يشء 

آخر ذي قيمة.
الضيافة قد تشمل وجبات الغذاء أو العشاء، 

والرتفيه، واألحداث الرياضية، والسفر أو اإلقامة.
مدفوعات التسهيل  عبارة عن مبالغ صغرية تُدفع 
للموظفني العموميني لترسيع اإلجراءات الروتينية 

أو اإلدارية مثل إصدار الرتاخيص أو التأشريات.

الهدايا والضيافة للموظفني العموميني    
ال تقدم أي هدايا، باستثناء املواد الرتويجية التي   •
تحمل عالمة نرتيكو ذات القيمة املحدودة، إىل 

املوظفني العموميني أو عائالتهم.
•  يجب أن تكون الضيافة ذات قيمة معقولة 

ومسموح بها مبوجب القوانني واللوائح املحلية.

الهدايا من رشكاء العمل أو إليهم    
ال تقدم أبًدا هدية أو تطلبها أو تقبلها للحصول   •

عىل ميزة عمل غري مناسبة.
•  تأكد من عدم انتهاك القوانني الوطنية أو 

السياسة املعروفة للمستلم.
•  توخ الحذر الشديد خالل األوقات الحساسة مثل 
املفاوضات أو مرحلة تقديم العطاء أو اإلجراءات 

القانونية.
•  ال يُسمح بالهدايا النقدية أو ما يعادلها )مثل 

بطاقات الهدايا والقسائم واألوراق املالية(.
•  ال يجوز أن تتجاوز قيمة الهدايا املقدمة أو 

املقبولة 100 يورو. ال يجوز تقديم الهدايا أو 
قبولها أكرث من أربع مرات يف السنة لكل رشيك 

عمل.
•  إذا كان ال ميكن رفض الهدية التي ال تتوافق مع 

هذه القواعد بشكل معقول، فيجوز لك قبولها 
إذا مل تستحثك عىل الفور بتقديم أي هدية 

مقابلة أو إجراء مقابل. ومع ذلك، يجب عليك 
إبالغ املستوى اإلداري التايل عىل الفورـ وال يجوز 

لك االحتفاظ بالهدية لنفسك.

الضيافة من رشكاء العمل أو إليهم    
• يُسمح بتقديم خدمات الضيافة أو قبولها إذا 

كانت ذات قيمة معقولة، وتعزز عالقات العمل، 
وتُظهر الذوق السليم، وال تنتهك السياسة 

املعروفة للمستلم، ويتم تقدميها عىل سبيل 
املجاملة.

•  قد مُينح رشكاء العمل الذين يزورون منشآت 
نرتيكو أو يحرضون فعالياتها خدمات السفر 
والضيافة املعقولة واملناسبة. ال تقدم نفس 

اليشء إىل رشيك الحياة وأفراد األرسة إال إذا كان 
ذلك مناسبًا.

االنحرافات تتطلب موافقة   
يتطلب أي انحراف عن هذه القواعد الحصول   •

عىل موافقة كتابية مسبقة من املستوى اإلداري 
التايل بعد الحصول عىل مشورة خطية من قسم 

األخالقيات واالمتثال.

الهدايا واالستضافة والرتفيه
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االستثناء يف املواقف الخاصة  
إذا كنت بحاجة إىل دفع األموال لتجنب تهديد آين 

وحقيقي يتعلق بصحتك أو سالمتك أو عملية احتجازك 
عىل نحو غري قانوين )أو كان ذلك كله يتعلق بزميل لك(، 

فيجوز لك فعل ذلك. أبلغ املستوى التايل من اإلدارة 
وإدارة األخالقيات & االمتثال عىل الفور بعملية الدفع.

الجهات الخارجية   
باإلضافة إىل عدم دفع أو قبول الرشاوى من جانبنا،   •
نحتاج أيًضا إىل التأكد من أن الجهات الخارجية ال 

 تدفع الرشاوى أو تقبلها نيابة عنا.
ولهذا السبب، اعتمدنا وتبنينا سياسة العناية الواجبة 
للجهات الخارجية والتي تساعدنا عىل تقييم املخاطر 
املتعلقة بفئات معينة من الجهات الخارجية واتخاذ 

تدابري احرتازية إلدارة مثل هذه املخاطر. 
تنطبق هذه السياسة عىل الجهات الخارجية التالية:  •

  - وكالء املبيعات 
  - وكالء الجامرك 

  - املستشارين املمثلني لنيوتريكو
  - الوسطاء 

  - الرشكاء يف املشاريع املشرتكة
  - عمليات املشاركة )الرشكات غري الجامعية التي 

متتلك نيوتريكو أسهاًم فيها(
  - جامعات الضغط التابعة للجهات الخارجية

يجب عىل أصحاب العالقات التأكد من اتخاذ إجراءات   •
مناسبة للحد من املخاطر عىل النحو املنصوص عليه 
يف سياسة العناية الواجبة للجهات الخارجية. ميكن 

أن يدعم قسم األخالقيات واالمتثال تنفيذ هذه 
اإلجراءات. 

14 | مدونة قواعد السلوك نرتيكو | السلوك الشخيص



الرعاية والتربعات الخريية    
تشمل الرعاية دعم املنظامت أو الفعاليات   •

لتعزيز العالمة التجارية لنرتيكو وأعاملها.
يتم تقديم التربعات الخريية )نقًدا أو عينيًا(   •
إىل املنظامت غري الهادفة للربح دون انتظار 

فائدة مبارشة للرشكة.
الرعاية والتربعات الخريية يجب أن:   •

تلبي املتطلبات املنصوص عليها يف سياسة   −
مكافحة الرشوة والفساد الخاصة لنرتيكو

تتم املوافقة عليها كتابيًا من قبل املستوى   −
اإلداري التايل بناًء عىل مشورة قسم 

األخالقيات واالمتثال

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
 Nutranet > Policy House > E&C > Anti-Bribery
& Corruption Policy
 Nutranet > Policy House > E&C > Third Party
Due Diligence Policy

أسئلة&أجوبة    
تقدم يل إحدى البائعات لدينا تذاكر لحضور 
حفل موسيقي ال ميكنها حضوره. هل ميكنني 

قبولها؟ ال. حتى لو كانت التذاكر يف حدود 100 
يورو، حيث إن الحدث ال يتيح فرصة لتعزيز 

عالقتك مع البائع، ألنها لن تحرض معك.

طلب مني خبري استشاري أعمل معه بانتظام 
حضور حدث ريايض معه. هل ميكنني القبول؟ 
نعم ميكنك فعل ذلك رشيطة أن يكون الرتتيب 

ذا قيمة متواضعة وليس املقصود منه التأثري 
عىل قرار خاص بالعمل. 

سألني موظف حكومي عام إذا كان بإمكاين 
مساعدة ابنته يف الحصول عىل منحة تدريب 

يف نرتيكو. يقول إن هذا األمر سيسهل عالقتنا. 
انتبه. ميكنك تزويد املوظف الحكومي 

مبعلومات عن التدريب والسامح البنته بالتقدم 
بالطريقة نفسها التي يقدم بها املرشحون 

اآلخرون. ال متنحها أي شكل من أشكال املعاملة 
التفضيلية. 

بعض النقود. هل هذا مناسب؟ ال، إذ يظهر أن 
 هذا عبارة عن مال مدفوع بهدف التسهيل.

سيكون الوضع مختلًفا إذا كانت هناك خدمة 
مسار رسيع رسمية تحصل من خاللها عىل 

إيصال رسمي.
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الشؤون السياسية والحكومات

الدعم السيايس   
•  نلتزم بالحياد فيام يتعلق باألحزاب السياسية 

ومرشحيها. بصفتنا رشكة، ال نقدم مساهامت يف 
األحداث املحلية أو اإلقليمية أو الوطنية املتعلقة 

بجمع التربعات.
ومع ذلك، تدرك نرتيكو حقك كفرد للمشاركة يف   •

العملية السياسية يف الوقت الخاص بك وعىل نفقتك 
الخاصة.

مامرسة الضغط   
أنشطة الضغط التي تسعى إىل التأثري عىل أحد   •
صانعي القرار السيايس أو املرشعني فيام يتعلق 

بقضية معينة.  يجب أن يتم ذلك كله بعالنية وصدق 
وأال يتضمن أبًدا هدايا أو ترفيه أو تربعات.

•  تتطلب أنشطة الضغط  من قبل املوظفني الحصول 
عىل موافقة خطية مسبقة من املستوى التايل 

لإلدارة يف أعقاب املشورة الخطية التي قدمتها إدارة 
األخالقيات & االمتثال  

•  أنشطة الضغط املشتملة عىل إحدى الجهات 
 الخارجية

تتطلب الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من 
مجلس إدارة رشكة »نيوتريكو«يف أعقاب املشورة 
الخطيةاملقدمة من إدارة األخالقيات & االمتثال.”

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
 Nutranet > Policy House > E&C > Anti-Bribery &
Corruption Policy
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تعارض املصالح

يجب أال تستند قرارات العمل التي نتخذها عىل 
مصالحنا الخاصة فقط. ومن ثم، يجب أن نسعى 
دامئًا إىل تجنب أي تعارض حقيقي أو متصور بني 

مصالحنا الخاصة ومسؤولياتنا املهنية. يجب اإلبالغ 
عن حاالت تعارض املصالح عىل الفور. 

أمثلة   
قد ينشأ تعارض املصالح عندما تؤثر املصالح 

الشخصية )أو يظهر أنها تؤثر( عىل قدرتنا عىل 
اتخاذ قرارات نزيهة حول أعاملنا.

وتشمل األمثلة النموذجية:
الحصول عىل فائدة مالية لدى أحد رشكاء أعامل   •

نرتيكو أو منافسيها
•  مامرسة األعامل نيابة عن نرتيكو مع شخص 

تربطك به عالقة شخصية وثيقة
•  اغتنام فرصة عمل مخصصة لـنرتيكو أو متريرها 

إىل شخص آخر
•  توظيف أحد أفراد األرسة أو األصدقاء املقربني 

أو اإلرشاف عليه

دورك   
تجنب املواقف )الحقيقية أو امللموسة( املتعلقة   •

بتعارض املصالح قدر اإلمكان. 
•  ال تنخرط يف عملية صناعة القرار التي تؤدي إىل 

تعارض )حقيقي أو ملموس( يف املصلحة. 
•  ال تحايب أفراد عائلتك أو أصدقائك املقربني. 
•  أفصح عن التعارض )املحتمل( يف املصلحة 

كتابًةإىل املستوى التايل من اإلدارة التي تتبعها. 

ستمدك اإلدارة بقرار خطي يف أعقاب املشورة 
الخطية املقدمة من إدارة األخالقيات & االمتثال.

وظائف مجلس اإلدارة )اإلرشافية(   
احصل عىل موافقة املستوى التايل من اإلدارة 
التي تتبعها للحصول عىل آراء مجلس اإلدارة 

)اإلرشايف( أو األدوار االستشارية التي قد تتعارض 
مع مسؤولياتك كموظف يف رشكة »نيوتريكو«.   

سيُتخذقرارخطي يف أعقاب تقديم املشورة الخطية 
من إدارة األخالقيات & االمتثال.

العالقات الرومانسية    
ميكن أن متثل العالقات الرومانسية مشكلة إذا 

كان املوظفون املعنيون يعملون يف نفس التسلسل 
 اإلداري.

يف هذه الحاالت، يجب عىل كال املوظفني اإلفصاح 
عن عالقتهام لقسم املوارد البرشية أو املستوى 
اإلداري التايل حتى ميكن تقييم اآلثار املحتملة 

واتخاذ أي ترتيبات رضورية.

تذكر   
ال ميثل تعارض املصالح بالرضورة خرقًا لهذه 

املدونة، ولكن اإلخفاق يف عدم الكشف الفوري 
عن أي تعارض يعد انتهاكًا.

أسئلة&أجوبة   
 أبحث عن مورد جديد.

متتلك إحدى صديقايت رشكة ذات وضع جيد ميكنها 
 من تقديم خدمات التوريد إىل نرتيكو.

هل ميكنني التواصل معها؟ ال، ال ميكنك التواصل 
 معها شخصيًا.

بل ميكنك تقديم صديقتك إىل زميل ميكنه التعامل 
 معها كمورد آخر محتمل.

ال يجوز لك املشاركة يف عملية صنع القرار.

ُعرض عيّل دور يف مجلس إرشايف لرشكة أخرى. 
هل ميكنني قبول هذا الدور؟ قبل أن تقبل، يجب 

عليك أوالً الكشف عن هذا العرض للمستوى التايل 
من اإلدارة. يجوز لك قبول هذا الدور فقط بعد 
موافقة مديرك بعد الحصول عىل مشورة كتابية 

من قسم األخالقيات واالمتثال.

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
 Nutranet > Policy House > E&C > Anti-Bribery and
Corruption Policy
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سالمة املنتجات

تعتمد التنمية املستدامة لرشكة نرتيكو عىل سالمة 
 املنتجات وجودتها وصالحيتها.

من خالل االمتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايرينا 
الداخلية، فإننا نحمي األشخاص والحيوانات من 

املواد الخطرة.

برنامج السالمة والجودة الخاص بنا    
إن Nutrace هو برنامج استباقي مطبق عىل   •

مستوى الرشكة لضامن جودة التغذية وسالمتها.
•  فهو يحمي جودة منتجات وخدمات نرتيكو 

ويتوافق مع الترشيعات. ويساعدنا الربنامج عىل 
تلبية طلبات العمالء.

•  نُخطر عمالئنا من خالل وضع عالمات واضحة 
ومن خالل وثائق املنتج حتى يتمكنوا من 

استخدام منتجاتنا بأمان.
•  نتعامل مع أي شكاوى تتعلق بالسالمة عىل 
محمل الجد ونتأكد من التحقيق فيها بشكل 

صحيح. إذا لزم األمر، نرفع تقارير إىل السلطات 
التنظيمية املختصة. 

•  نشارك املعلومات حول األمور املتعلقة بسالمة 
األغذية واألعالف، داخليًا وخارجيًا.

دورك  
انتبه جيًدا للمواقف التي قد تؤدي إىل تعرض   •

منتجاتنا للخطر.
•  إذا رأيت أو شككت يف يشء ميكن أن يؤثر سلبًا 

عىل سالمة منتجاتنا أو جودتها، فقم بتصعيد 
األمر وأبلغ عنه عىل الفور.

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
 Nutranet > Policy House > Product Safety
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بيئة العمل
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بيئة العمل

نلتزم بتوفري بيئة عمل تتسم باألمان والتعاون 
والشمولية وتتميز باحرتام املوظفني ورشكاء 

األعامل وتقديرهم.

التنوع والشمولية  
نعمل عىل جذب قوة عاملة متنوعة يف ضوء   •
تنوع األسواق التي نخدمها، كام نعمل عىل 

تطويرها واالحتفاظ بها.
•  نشجع التنوع واالندماج من خالل:

احرتام مزيج املواهب والقدرات والخربات   −
بشكل متبادل

−  تقدير إسهامات اآلخرين
−  إتاحة مناخ من الثقة واالنفتاح والصدق

عدم التمييز/تكافؤ الفرص   
•  نقوم بتعني املوظفني واملتقدمني لشغل 

الوظائف والتعامل معهم وتشجيعهم ومكافأتهم 
عىل أساس الجدارة واملؤهالت واألداء املرتبط 

بالوظيفة.

•  نرفض التمييز عىل أساس الجنس أو العرق أو 
الدين أو العمر أو اإلعاقة أو التوجه الجنيس أو 
الجنسية أو الرأي السيايس أو األصل االجتامعي 

أو العرقي. 

مكافحة التحرش واملضايقات   
نسعى إىل توفري بيئة عمل خالية من التحرش   •

واملضايقات والسلوك غري القويم.
يشمل التحرش السلوك اللفظي أو البرصي أو   •

املادي غري املرغوب فيه والذي يتسبب يف خلق 
بيئة تخويفية أو مسيئة.

وتشمل األمثلة:  •
اللغة أو النكات البذيئة  −

−  السلوك التخويفي أو التهديدي
−  التعليقات املُهينة

−  العداء تجاه اآلخرين بسبب السامت الفردية
−  التمهيدات أو الترصيحات الجنسية غري 

املرغوب فيها
ميكنك املساعدة من خالل التعامل دامئًا مع   •

اآلخرين بالطريقة التي ترغب أن يعاملوك بها.

الحرية النقابية   
نحرتم حق كل موظف يف االنضامم إىل النقابات   •

التجارية أو يف التمثيل املعتمد وفًقا للقانون. 
•  نقر بحق املوظفني يف املشاركة يف املفاوضات 

الجامعية.

العمل القرسي وعمل األطفال   
لن نستخدم العاملة من األطفال أو أي شكل   •

آخر من أشكال العمل القرسي. 
•  يجب أال يقل الحد األدىن لسن التوظيف أو 

العمل عن سن إمتام التعليم اإللزامي وفًقا ملا 
ينص عليه القانون املحيل، وعىل أي حال، يجب 

أال يقل العمر عن 15 عاًما.
•  نحن نلتزم مبعايري العمل الدولية.”

الحد األدىن لألجور   
يحق لجميع املوظفني الحصول عىل الحد األدىن 

القانوين لألجور، وفًقا ملا تنرشه الحكومات يف البالد 
التي نعمل فيها.
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الكحول واملخدرات واألسلحة والتبغ  
ال نتسامح مع العمل تحت تأثري املخدرات أو   •

الكحول.
يحظر استهالك الكحول يف جميع مصانع اإلنتاج. • 

يف مواقع Nutreco األخرى ، يُسمح باستهالك 
الكحول فقط خارج ساعات العمل

•  من املفرتض أن تؤدي وظيفتك دون الخضوع 
لتأثري أي مادة ميكن أن تضعف أداء وظيفتك 

)مثل األدوية(.
•  ال نسمح بوجود األسلحة النارية أو أي أسلحة 

أخرى يف مواقعنا دون الحصول عىل موافقة 
كتابية مسبقة من إدارة الرشكة التشغيلية 

بعد تلقي مشورة كتابية من قسم األخالقيات 
واالمتثال.

•  التدخني ممنوع يف جميع مناطق العمل 
واملكاتب واملصانع.

أسئلة&أجوبة  
“غالبًا ما يفقد مديري أعصابه ويرصخ يف 

األشخاص. هل يدخل هذا يف نطاق املضايقات؟ 
رمبا، ولكن، عىل أي حال، فإن هذا الوضع يخلق 

 بيئة عمل سلبية، ومن ثم يجب معالجته.
شارك مخاوفك مع قسم املوارد البرشية أو قسم 

األخالقيات واالمتثال أو اترك رسالة لدى “”أبلغ عن 
مخاوفك””. 

أرسل أحد زماليئ رسالة إلكرتونية تحتوي عىل 
مزحة غري الئقة إيّل وإىل بعض زماليئ يف الفريق. 

أرى أنها مسيئة. ماذا ينبغي أن أفعل؟ السلوك 
 امليسء غري مقبول.

إذا كنت تشعر بعدم االرتياح للتحدث مع زميلك 
مبارشًة، فتواصل مع مديرك أو مع قسم املوارد 
البرشية أو قسم األخالقيات واالمتثال أو اترك 

رسالة لدى “”أبلغ عن مخاوفك””. 

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
 Nutranet > Policy House > HR > Global Human
 Resources Policy
 

الصحة، السالمة والبيئة   
إننا نؤمن عن يقني أن الوصول إىل حالة انعدام الرضر 

أمر ممكن الحدوث.  نحن ملتزمون بـ:
- حامية صحة موظفينا ومقاولينا وزائرينا وسالمتهم.

- العناية بالبيئة، وعدم هدر املوارد املحدودة.

دورك  
التدريب عىل سياسة ومعايري وإجراءات الصحة   •

والسالمة والبيئة الخاصة برشكة نيوتريكو، وااللتزام 
بها.  

•  معالجة الفجوات واالشرتاك مع الزمالء فيام يتعلق 
بأمور السالمة. 

•  الرتوي لتقييم املخاطر والتأكد من إمكانية تنفيذ 
العمل بأمان. 

•  إبقاء منطقة العمل آمنة ونظيفة ومرتبة ملنع 
حوادث االنزالق والتعرث والسقوط 

•  االحرتام الشديد لقواعد إنقاذ الحياة يف املوقع
•  االلتزام بقواعد املرور

•  عدم كتاب رسائل الربيد اإللكرتوين أو قراءتها عىل 
هاتفك أثناء القيادة.  يسمح فقط بإجراء املكاملات 

باستخدام سامعة اليد
•  استخدم معدات الوقاية الشخصية وفًقا ملتطلبات 

الوظيفة
•  استخدم املعدات واألدوات املناسبة لتنفيذ املهام 

بأمان. 
•  أوقف املهمة إذا شعرت أن مستويات السالمة 

ليست عىل الوجه املالئم، وأبلغ عن ذلك، وانتظر 
حتى يقوم املختص باإلجراءات املناسبة للتحكم يف 

املخاطر
•  ال تتعامل بتهور وتحّد أي ظروف أو أعامل غري آمنة 

قد تراها أو تدركها
•  أبلغ عن أي حادثة، مبا يف ذلك حوادث االصطدام 
الوشيكة أو املواقف الخطرة، واستفد من ذلك يف 

تعلم وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث
•  تعرف عىل السلوكيات اإليجابية وأبلغ عنها. “.

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
Nutranet> Policy House > HSE Policy
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األمان يف السفر   
عند السفر للعمل، تسعى نرتيكو إىل تأمني موظفيها قدر 

اإلمكان. توفر سياسة األمان الخاصة بنرتيكو تعليامت واضحة 
للحد من املخاطر.

السفر فقط حال الرضورة، وإذا كانت الوسائل األخرى   •
للتعاون )مثل االجتامعات اإللكرتونية( غري كافية

•  يجب أن تتم املوافقة عىل جميع الرحالت الجوية حسبام هو 
منصوص عليه يف السياسة العاملية للسفر.  

•  يجب أن تحجز جميع الرحالت الجوية من خالل وكاالت 
السفر املعتمدة من إدارة املشرتيات يف نيوتريكو. 

•  يتعني عىل املسافرين االطالع عىل معلومات حول الدولة/
املنطقة ومعدالت املخاطر التي تتيحهااملصادر الخارجية 

 BCD TripSourceرشكة خدمات الصحة واألمن، و(
والسلطات الصحية املحلية(.

•  السفر إىل الدول أو املناطق ذات معدل مخاطر مرتفعة 
)اللون األحمر( أو التي بلغت الحد األقىص من املخاطر 

)الـأحمر القاتم( وفق تعريفات رشكة خدمات الصحة واألمن 
يستلزم الحصول عىل املوافقة حسبام هو منصوص عليه يف 

سياسة السفر.
•  يجب أن ميتثل املسافرون لقيود الدخول التي تفرضها الدولة 

والقواعد الحكومية املحلية واإلرشادات الصحية
•  خذ االحتياطات الطبية مثل اللقاحات. 

•  حّمل تطبيق رشكة خدمات الصحة واألمن. يف حالة الطوارئ، 
استخدم بيانات االتصال املتاحة هنا.”.

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
Nutranet > Policy House > HR > Travel Security Policy
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حامية املمتلكات 
واملعلومات
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ممتلكات الرشكة و 
معلوماتها الرسية

تشمل ممتلكاتنا كال من العقارات واملعدات 
وأنظمة تكنولوجيا املعلومات )مثل أجهزة 

الكمبيوتر املحمولة والهواتف املحمولة( وامللكية 
الفكرية )براءات االخرتاع والعالمات التجارية 

والشعارات التجارية( واملعلومات الرسية 
)الخربة املعرفية واإلعدادات وخطط العمل و 

بيانات املورد أو العميل(، وغريها. نتحمل جميًعا 
املسؤولية عن حامية ممتلكات الرشكة.

أ. حامية ممتلكاتنا وأنظمتنا  
احتفظ مبعدات تكنولوجيا املعلومات املخصصة   •

لك يف أماكن آمنة.
•  قم باإلبالغ الفوري عن أي ممتلكات مفقودة 
أو مرسوقة أو تالفة أو غري آمنة أو بحاجة إىل 

إصالح.
•  قم فقط بتثبيت الربامج والتطبيقات التي 

تتوافق مع “”تعليامت مستخدم تكنولوجيا 
معلومات نرتيكو””.

ب حامية املعلومات الرسية الخاصة بنا مبا يف ذلك 
امللكية الفكرية 

املعلومات الرسية هي املعلومات غري املتاحة   •
لعامة الناس والتي قد تكون مفيدة للمنافسني 

أو ضارة بنرتيكو إذا تم الكشف عنها.
•  حامية معلومات الرشكة الرسية من الكشف غري 

املرصح به وإساءة االستخدام.
•  ال ميكن الوصول إىل املعلومات الرسية أو 

استخدامها أو مشاركتها إال بالقدر الرضوري ألداء 
واجبات عملك. 

ج. وسائل التواصل االجتامعي   
يف وسائل التواصل االجتامعي، يُرجى اإلشارة إىل   •

نرتيكو بطريقة مهنية. ال تشارك الصور أو مقاطع 
الفيديو امللتقطة أو املصورة داخل مقراتنا.
•  اطلب إذن الزمالء قبل نرش أي صور لهم. 

•  ال تتحدث نيابة عن نرتيكو إال إذا كان لديك إذن 
بذلك.

د. االستخدام الشخيص ملمتلكات الرشكة  
يُسمح باالستخدام الشخيص املحدود ملوارد   •

تكنولوجيا املعلومات لرشكتنا إذا مل يكن له تأثري 
سلبي عىل العمليات التشغيلية اليومية للرشكة. 
•  يجب أال يتضمن االستخدام الشخيص مواد و/أو 

أنشطة غري قانونية أو جنسية رصيحة أو متييزية أو 
غري مالمئة بأي شكل آخر مثل األلعاب.

•  تحتفظ نرتيكو بالحق يف مراقبة استخدام أنظمة 
تكنولوجيا املعلومات واملعلومات الخاصة بها دون 

إشعار مسبق وبالقدر الذي يسمح به القانون.
 )BYOD( يجب أن متتثل األجهزة اململوكة شخصيًا  •
واملستخدمة ملعالجة و/أو تخزين معلومات تتعلق 

بنرتيكو لتعليامت مستخدم تكنولوجيا معلومات 
نرتيكو.

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
Nutranet > Policy House> IT> IT Users Instructions

 Nutranet > Policy House > Communications > Social
Media Policy
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البيانات الشخصية

نحرتم خصوصية موظفينا وعمالئنا وموردينا ورشكائنا 
يف العمل. ال نجمع وال نستخدم سوى البيانات 

الشخصية التي نحتاجها ألعاملنا. نتعامل مع البيانات 
الشخصية بعناية ونعالجها بأمان. قامت نرتيكو 

بتعيني مسؤول خصوصية املجموعة لإلرشاف عىل 
برنامج خصوصية البيانات لديها.

معالجة البيانات الشخصية   
فيام يتعلق بخصوصية البيانات، فإن املفهوم   •

الرئييس يتمثل يف “”معالجة البيانات الشخصية””.
•  البيانات الشخصية هي أي معلومات تتعلق 

بشخص ميكن التعرف عليه - مثل االسم والعنوان 
والربيد اإللكرتوين، إلخ.

•  تغطي معالجة البيانات الشخصية جميع اإلجراءات 
التي يتم اتخاذها مع هذه البيانات، مثل جمع 

البيانات وتخزينها وحذفها.

دورك  
اسأل نفسك دامئًا ما إذا كانت البيانات التي تقوم 

مبعالجتها هي بيانات شخصية أم ال. وإذا كانت 
كذلك، فتذكر ما ييل:

ال تجمع وال تعالج سوى البيانات الشخصية التي   •
تحتاجها حًقا

•  ال تشارك البيانات الشخصية إال مع األشخاص 
الذين يحتاجون إليها ألداء وظائفهم

•  حافظ عىل تحديث البيانات الشخصية التي 
تعالجها

•  احذف أي بيانات شخصية مل تعد بحاجة إليها
•  تأكد من أن األفراد الذين نجمع بياناتهم 

الشخصية عىل اطالع جيد بكيفية معالجة هذه 
البيانات

•  اتخذ التدابري األمنية )الخاصة بتكنولوجيا 
املعلومات( املناسبة لحامية البيانات الشخصية 

التي تقوم مبعالجتها، من اللحظة التي تقوم 
بجمعها حتى اللحظة التي تقوم بحذفها

انتبه   
أبلغ دامئًا عن أي خرق محتمل للبيانات عىل   •

privacy@nutreco.com. يحدث خرق البيانات 
عندما تُفقد البيانات الشخصية )1( نهائيًا أو 

)2( تصل إىل أيدي الشخص الخطأ خارج الرشكة 
بطريقة قد تؤدي إىل إساءة االستخدام.

•  لألفراد الحق يف الوصول إىل بياناتهم الشخصية 
وتصحيحها أو حذفها . يجب إعادة توجيه أي 

.privacy@nutreco.comطلب إىل
•  عند قيام جهة خارجية مبعالجة البيانات 

الشخصية نيابة عن نرتيكو، تأكد من وجود 
اتفاقية مناسبة ملعالجة البيانات.

أسئلة&أجوبة  
أرغب يف إرسال رسالة إخبارية إىل جميع عماليئ. 

هل هذا مناسب؟ نعم، طاملا يتم إرسالها حرصيًا إىل 
 العمالء الحاليني.

بالنسبة للعمالء املحتملني، يجب أن تسألهم أوالً قبل 
إرسال الرسائل اإلخبارية أو أي معلومات أخرى لهم.

لالحتفال بالتنفيذ الناجح ملرشوع كبري، يرغب املورد 
يف إرسال هدايا شكر خاصة إىل عناوين املنازل الخاصة 

بأعضاء فريق املرشوع. هل ميكنني مشاركة األسامء 
والعناوين الرئيسية ألعضاء فريق املرشوع مع املورد؟ 

يف مثل هذه الحالة، يُرجى االتصال مبسؤول خصوصية 
.privacy@nutreco.com املجموعة عىل 

عىل الرغم من أنها بادرة حسنة النية وقد يرغب 
أعضاء فريق املرشوع يف تلقي الهدية، إال إن مجرد 

مشاركة التفاصيل قد ميثل مشكلة. ميكن أن يساعدك 
مسؤول خصوصية املجموعة يف تحديد النهج األفضل.

ملزيد من التوجيه، يُرجى الرجوع إىل:
 Nutranet > Policy House > E&C > Privacy Codes for
 Employee and Customer Data
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نعم نعم

توقف، وابحث عن بدائل أفضل

ال ال ال ال ال

اطلب التوجيه، ثم قيّم الوضع

رمبا رمبا رمبا رمبا رمبا

نعم نعم هل سأشعر بالراحة إذا هل أنا صادق ورصيح؟نعم
تم نرشه؟

هل سيحمي هذا 
سمعة نرتيكو؟

هل يتوافق مع هذه 
املدونة؟

هل هذا قانوين؟

عىل الرغم من أن مدونتنا وسياساتنا محددة جيًدا، إال إن الحياة اليومية ال تتسم دامئًا بالسهولة واالستقامة. قد تواجه مواقف صعبة ال يكون فيها األمر 
الصائب واضًحا عىل الفور. إذا مل تكن متأكًدا مام يجب عليك فعله أو أي قرار تتخذه، فاسأل نفسك األسئلة التالية: 

إذا ساورك الشك: اسأل

إذا كانت اإلجابة عىل أي من هذه األسئلة هي “ال”، فال تستمر.
  

وإذا كانت اإلجابة “رمبا”، فاطلب التوجيه – وفيام ييل بعض الطرق لطلب التوجيه:
-1 تحدث إىل مديرك، فهو/هي يعرف عملك ووضعك بشكل أفضل.  

-2 تحدث إىل مدير املستوى األعىل.  
-3 تواصل مع قسم األخالقيات واالمتثال أو قسم الشؤون القانونية.  
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أبلغ عن مخاوفك 
وأبلغ عن املخالفات!

يعتمد عملنا عىل الثقة التي نكسبها من 
أصحاب املصلحة لدينا. تقوض أي انتهاكات 

ملدونتنا وسياساتنا هذه الثقة. ميكن أن يؤدي 
عدم اتباع املدونة إىل تعرض زمالئك وعملنا 

 للخطر.
لهذا السبب، فمن املهم أن تبلغ عن أي 

انتهاكات مشتبه بها ملدونتنا. هناك عدة طرق 
آمنة للقيام بذلك.

“األخبار الجيدة قد تنتقل ببطء، أما األخبار 
السيئة فستنترش برسعة”  

 ،SHV ومتاشيًا مع هذا املبدأ الذي تتبناه رشكة
يجب عليك اإلبالغ عن أي انتهاك محتمل لهذه 
املدونة مبجرد أن تدرك مثل هذه االنتهاكات،   

حيث سيساعدنا هذا األمر عىل حلها قبل أن 
تؤثر سلبًا عىل نيوتريكو.  حينام يستحثك 
مديرك عىل »منارصة الحق«: تحدث عن 

األمر، واستمع بحرص وترصف بطريقة عادلة 
وموثوقة.

أين ميكنك التعبري عن مخاوفك؟   
هناك عدة طرق:

تحدث إىل مديرك أو مدير املستوى األعىل  •
•  تحدث إىل قسم املوارد البرشية

•  تحدث إىل قسم األخالقيات واالمتثال أو 
قسم الشؤون القانونية

compliance@nutreco. أرسل رسالة إىل  •
com

•  سجل تقريرًا لدى خط املبلغني عن املخالفات 
“اإلبالغ عن املخالفات”

اإلبالغ عن املخالفات   
“اإلبالغ عن املخالفات”” هو الربنامج الرئييس   •

.SHV للمبلغني عن املخالفات من
•  ميكن العثور عىل معلومات حول برنامج »اإلبالغ 

عن املخالفات« عىل لوحات العرض الخاصة يف 
جميع مواقعنا تقريبًا.

•  ميكن الوصول إىل برنامج »اإلبالغ عن 
www.( املخالفات« عرب اإلنرتنت عىل

shvspeakup.com( أو عرب الهاتف باستخدام 
الرقم الوطني املجاين املوجود عىل لوحة العرض 

يف موقعك.
•  ميكن تقديم التقارير باالسم أو بشكل مجهول 

الهوية.

عملية التحقيق  
سيتم التحقيق يف التقارير من قبل واحد أو أكرث   •

من املحققني الداخليني واملستقلني.
•  سيتم تحديد حقائق املوقف من خالل مراجعة 

الوثائق ذات الصلة ومن خالل املقابالت.
•  سنحرتم خصوصية ورسية جميع املشاركني يف 

العملية إىل أقىص حد ممكن.
•  سيتم إخطار املوظفني الخاضعني للتحقيق، ولهم 
الحق يف أن يُستمع إليهم يف أقرب وقت ممكن 

خالل العملية.
•  سيتم تزويد الشخص املبلغ )إذا كان معروفًا( 

مبالحظات حول نتائج التحقيق.

سياسة عدم االنتقام  
لن نتسامح مع أي إجراء انتقامي ضد أي شخص 

يبلغ بحسن نية عن انتهاك محتمل ملدونتنا أو 
 سياساتنا الداخلية.

قد يؤدي أي شكل من أشكال االنتقام إىل اتخاذ 
إجراءات تأديبية، قد تصل إىل الفصل من العمل. 
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اإلجراء التصحيحي   
إذا قررنا وجود انتهاك ملدونتنا أو سياساتنا، فسيتم 

النظر يف اتخاذ إجراء تصحيحي ضد املوظف 
)املوظفني( املعني.

قد يرتاوح هذا بني أن نرسل إىل املوظف 
)املوظفني( ما يؤكد عىل قواعدنا أو خطاب تحذير 
رسمي إلنهاء عملهم وسيعتمد اتخاذ اإلجراء عىل:

ما إذا كان السلوك عرضيًا أو متعمًدا   •
•  ما إذا كان السلوك ينطوي عىل انتهاك للقانون

•  ما إذا كان السلوك ينطوي عىل خيانة األمانة أو 
الرسقة أو االحتيال أو مكاسب شخصية

•  ما إذا كان السلوك متكرًرا أو نظاميًا
•  ما إذا كان املوظف قد تعاون بشكل كامل أو 

حاول إخفاء األشياء
•  درجة املوظف يف املنظمة

•  ما إذا كان املوظف قد أبلغ ذاتيًا أم ال.

أسئلة&أجوبة
أظن - ولكن لست متأكًدا - أن شخًصا ما ينتهك 
مدونتنا. هل يجب عيّل االحتفاظ مبخاويف لنفيس 
حتى أتأكد؟ ال. إذا كنت تشك يف حدوث انتهاك، 

 فأبلغ عن مخاوفك.
إن اإلبالغ بحسن نية يعني أنه ميكنك أيًضا مشاركة 
املخاوف التي تعتقد أنها حقيقية، ولكن قد يتضح، 

بعد التحقيق، أنها غري مثبتة.
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