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GGRROOUUPP''SS  IINNTTEERRNNAALL  CCOODDEE  OOFF  CCOONNDDUUCCTT                          اجملموعةاجملموعةبب  الداخلىالداخلى  عملعملالال  سلوكياتسلوكيات  ميثاؽميثاؽ   

PPAARRTT  II  ::  RReeffeerreennccee  vvaalluueess  

IInnttrroodduuccttiioonn  

The Intesa Sanpaolo Group (hereinafter, "Group") acts in 

accordance with the guidelines and principles set out in its 

Code of Ethics. The members of the Group's administrative 

and control bodies (hereinafter, "representatives"), the 

Group's employees, financial advisors who are not 

employees, and external collaborators base all of their 

behavior on this Code.  

The principles and restrictions contemplated by the Group's 

Internal Code of Conduct (hereinafter, "Code") and presented 

herein shall apply to all companies of the Group which, for 

such purpose, are called upon to ratify the Code by 

resolution of their appropriate governing bodies. Upon such 

ratification, each Company may introduce supplements and 

changes to the Code that contain more stringent rules or 

different rules on the basis of the peculiar aspects that 

distinguish the Company, all of which shall be submitted in 

advance for evaluation by the parent company, Intesa 

Sanpaolo (hereinafter, "Parent Company"). 

AArrtt..  11  --  CCoonntteenntt  

1. This Code defines the basic conduct standards for the 

representatives, employees, non-employee financial 

advisors, and external collaborators who, within the 

framework of their roles are required to carry out their 

duties with diligence, honesty, fairness and professionalism, 

pursuing the interest of the Company and the Group, as 

well as attending to the interest of customers and the 

shareholders in general. The exercise of decisional powers 

and any business activity must therefore reflect all the 

aforesaid values and principles. 

2. The Company shall select its external collaborators from 

those (natural and legal persons) who share the same 

principles and values.  

3. The failure to comply with this Code shall be considered a 

violation of the deontological principles and fairness 

obligations with respect to the Company and is accordingly 

subject to the sanctions set out in Article 20. 

  

  

  المرجعيةالمرجعية  القيمالقيم: :   األولاألول  الجزءالجزء
  : : مقدمةمقدمة
 وفقػػػاا "( اجملموعػػة" بعػػد فيمػػا إليهػػا ادلشػػػار) بػػاولو سػػاف انتيػػ ا رلموعػػة تعمػػل

. اجملموعة عمل ومبادئ قيم ميثاؽ يف عليها ادلنصوص وادلبادئ لئلرشادات
 افيم إليهم ادلشار) للمجموعة التابعة والرقابية اإلدارية اجلهات أفراد ويعتمد

 العػػػػاملن، غػػػػر مػػػػ  ادلػػػػاليوف وادلستشػػػػاروف والعػػػػاملوف، ،"(ادلسػػػػ ولن" بعػػػػد
 .ادليثاؽ هذا على سلوكياهتم مجيع يف اخلارجية ادلشاركة واألطراؼ

 ادلشػػار) اجملموعػػة عمػػل سػػلوكيات ميثػػاؽ يف الػػواردة والقيػػود ادلبػػادئ وتسػػر 
 ذلذا دعوهتا، تمت واليت اجملموعة، شركات مجيع على"( ادليثاؽ" بعد فيما إليه

. ادلختصػػة اإلدارة أجهػػ ة تصػػدر  بقػػرار ادليثػػاؽ هػػذا علػػى للتصػػدي  الغػػرض،
 علػى وتعػديبلت إضػافات تقػدم شركة لكل جيوز التصدي ، هذا على وبناء
 قواعػػػد أو صػػػرامة أشػػػد قواعػػػد علػػػى مقًتحاهتػػػا ربتػػػو  أف علػػػى ادليثػػػاؽ هػػػذا

 هػػذ  إرسػػاؿ وجيػػب. الشػػركة سبيػػ  الػػيت اخلاصػػة اجلوانػػب أسػػاس علػػى سلتلفػػة
 إليها ادلشار) باولو ساف انتي ا األـ، الشركة لتقييم لتخضع مقدما ادلقًتحات

 "(.األـ بالشركة" بعد فيما

  المحتوىالمحتوى: : 11  مادةمادة
 ،ادلسػػ ولن علػػى يتعػػن الػػيت األساسػػية السػػلوؾ معػػاير ادليثػػاؽ هػػذا حيػػدد .1

 ادلشػػػاركة اؼواألطػػػر  العػػػاملن، غػػػر مػػػ  ادلػػػالين وادلستشػػػاري  والعػػاملن،
 واألمانػة التحػوط دببػادئ االلتػ اـ علػيهم يتحػتم حيػ  إتباعها، اخلارجية
 مصػػػلحة حيقػػػ  دبػػػا إلػػػيهم ادلسػػػندة ادلهػػػاـ إطػػػار يف واالحػػػًتاؼ والعدالػػػة
 وادلسػػا ن العمػبلء مصػػلحة وكػذلك سػػواء، حػد علػػى واجملموعػة الشػركة
 أ و  القػػػرار ازبػػا  سػػػلطات شلارسػػة تعكػػػ  أف جيػػب لػػػذلك. عػػاـ بوجػػه

 .السابقة وادلبادئ القيم مجيع أخر  أنشطة

( نواعتبػاري نطبيعيػ أشخاص) اخلارجية ادلشاركة األطراؼ الشركة زبتار .2
 . وادلبادئ القيم نف  يشاركوهنا شل 

 ومبػػػػادئ األخبلقيػػػػة للمبػػػػادئ انتهاكػػػػا ادليثػػػػاؽ هبػػػػذا االلتػػػػ اـ عػػػػدـ يعتػػػػرب .3
 عليهػػا تػػن  الػػيت للعقوبػػات ضػػعخي وبالتػػارل الشػػركة تطبقهػػا الػػيت العدالػػة
 . (20) ادلادة

 

  



 

  

 

 

 

        Bank of Alexandria –September 2013                                                                                                                 3102سبتمرب – اإلسكندرية بنك

- 3 - 

  

PPAARRTT  IIII  ::    

OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  AANNDD  PPRROOHHIIBBIITTIIOONNSS  

AArrtt..  22  --  PPrriinncciipplleess  aanndd  rruulleess  ooff  ccoonndduucctt  

1. Intesa Sanpaolo and each Company of the Group agree to 

promote, through an adequate system of internal controls 

and suitable training and information systems, the respect 

of the laws and regulations in effect, and the observance of 

the general principles of conduct referenced in this Code, 

at any decisional and operational level and in any 

geographic context in which the Company is carrying out 

its respective activity, in order to safeguard the propriety, 

integrity and reputation of each Company and of the 

Group. 

2. In carrying out their activity, the representatives, 

employees, non-employee financial advisors and external 

collaborators are therefore required to observe and to 

apply the regulations dictated by the Company and by the 

Parent Company, as well as to act on the basis of the 

principles and values contained in the Code of Ethics. 

  

AArrtt..  33  --  AAccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree  ccoonnttrraarryy  ttoo  oorr  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  

dduuttiieess  

1. In fulfilling their respective roles, the representatives and 

employees must avoid taking decisions or performing 

activities that are contrary to, or in conflict with, the 

Company’s and/or the Group's interests, or in any case, 

incompatible with their official duties. 

By way of example, situations of conflict of interest may 

occur  when the personal interest interferes or may 

interfere with the interest of the Company or of the 

Group, impeding objective and effective fulfilment of the 

representative's duties, or in relation to the pursuit of 

inappropriate personal gain as a consequence of the 

position covered for the Company or the Group. 
 

2. Without prejudice to the application of the provisions of 

laws, regulations and the corporate by-laws on the subject 

of the prohibition against competition and the limits on the 

total number of offices which may be held, the 

representatives shall furthermore prevent, to the extent 

possible, situations marked by a conflict between their 

interest and the interest of the Company and/or of the 

Group, their being nonetheless required to give notice, as 

requested by the law and abiding by any internal 

regulations on the subject, of any interest in conflict that 

they may have, for their own account or for the account of 

third parties, in specific transactions of the Company 

and/or of the Group.  

  

  : :   الثانيالثاني  الجزءالجزء
  والمحظوراتوالمحظورات  الواجباتالواجبات

  وقواعدهوقواعده  السلوكالسلوك  مبادئمبادئ: :   22  مادةمادة
 دعم على ذلا التابعة الشركات ومجيع باولو ساف انتي ا رلموعة تعمل -1

 القوانن احًتاـو  ،دلعلوماتاو  لتدريباو  الداخلية للضوابط مناسبة نظم
 هذا يف إليها ادلشار العامة السلوؾ مبادئ ومراعاة ،السارية واللوائح
 تقـو جغرايف نطاؽ أ  ويف والتشغيلي اإلشرايف ادلستوين على ادليثاؽ

 ومسعة ومصداقية شلتلكات محاية هبدؼ و لك بأنشطتها، الشركة فيه
 .اجملموعة كذاو  ةشرك كل

 غر م  نادلالي وادلستشاري  والعاملن، ،ادلس ولن على يتعن لذلك -2
 مراعاة بأنشطتهم، قيامهم عند اخلارجية، ادلشاركة واألطراؼ العاملن،
 عليهم يتعن كما األـ، والشركة الشركة تصدرها اليت اللوائح وتطبي 

 ومبادئ قيم ميثاؽ يف الواردة والقيم ادلبادئ أساس على التصرؼ
 .العمل

  الواجباتالواجبات  معمع  تتعارضتتعارض  التيالتي  األنشطةاألنشطة: :   33  مادةمادة
 عدـ إليهم، ادلسندة بادلهاـ قيامهم عند والعاملن، ،س ولنادل على 1

 اجملموعة، أو/و الشركة مصاحل مع تتعارض أعماؿ أداء أو قرارات ازبا 
 . إليهم ادلوكلة الرمسية ادلهاـ مع األحواؿ، مجيع يف تتف ، ال أو

 تتداخل عندما ادلصاحل فيها تتعارض مواقف تطرأ قد ادلثاؿ سبيل على
 االلت اـ يعوؽ دبا الشركة مصلحة مع الشخصية ادلصلحة داخلتت قد أو

 األمر يتعل  عندما أو للمثل ادلسندة للمهاـ الفعاؿ واألداء بادلوضوعية
 عمليات على للتغطية  اجملموعة أو الشركة يف ادلنصب باستغبلؿ

 .مشروع غر كسب

 فبشأ الشركة وسياسات واللوائح القوانن أحكاـ تطبي  مراعاة مع 2
 ادلملوكة، ادلكاتب عدد إمجارل على ادلوضوعة والقيود التناف  حظر
 فيها يكوف اليت ادلواقف منع اإلمكاف، قدر ،ادلس ولن على يتعن

 يتعن أنه على. اجملموعة أو/و الشركة ومصلحة مصلحتهم بن تعارض
 تعارض أ  ع  اإلببلغ داخلية، الئحة وأ  القانوف دبوجب عليهم،

 يف الغر مصلحة أو ومصلحتهم اجملموعة أو/و لشركةا مصلحة بن
 . اجملموعة أو/و بالشركة خاصة معينة معامبلت
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3. Without prejudice to the provisions of paragraph (1) above, 

employees are required to avoid and refrain from any and 

all activities which may place them in situations of conflict 

of interest – even only potential - for their own account or 

for the account of third parties. Furthermore, in the cases 

provided for by internal regulations, they are required to 

give immediate notice to their immediate superior and to 

the structure(s) indicated by the reference regulations of 

any occurrence of conflict situations (even only potential) 

between their interest (either direct or indirect) and that of 

the Company and/or the Group. 

4. Without prejudice to the application of appointment 

procedures in connection with the mandates undertaken 

for the account of the Group, employees may not act as 

unlimited partners in partnerships or, generally, hold 

positions in any companies, administrations or entities, 

and they may not provide their services to third parties, 

unless expressly authorized to do so by the appropriate 

personnel area of the Company. The granting of such 

authorization is dependent on the fact that the activity, 

duties or services carried out do not: 

- negatively affect the services provided to the 

Company; 

- involve the use of data to which the employees have 

access solely due to their employment relationship 

with the Company; 

- consist of financial speculation, even where the 

employees are only indirectly involved; 

- involve the direct or indirect involvement of 

employees in activities that compete with those of the 

Company; 

- create situations that negatively affect the employees’ 

dignity with adverse effects for the Company. 

5. The employees may not engage in lending/borrowing 

activities among themselves. 

 

AArrtt..  44  --  BBeehhaavviioorr  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  aanndd  oouuttssiiddee,,  sseexxuuaall  

ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd  hhaarraassssmmeenntt  

1. The representatives and employees shall base their 

conduct, both in the workplace and outside, on high 

standards of fairness and integrity and shall refrain from 

behaving incompatibly with the duties performed within 

the Company, in a way that might compromise the 

Company’s reputation and image. In this respect, by way 

of example, they shall avoid any behavior in the workplace 

that is not marked by fairness and utmost respect for each 

person’s dignity and morality, and shall also refrain, even 

in their personal life, from carrying on activities that might 

prejudice their own personal financial condition (such as, 

for example, gambling, betting) or in any case illegal or 

ethically improper activities. 

 

 تفاد  العاملن على (1) الفقرة يف الواردة باألحكاـ اإلخبلؿ دوف 3
 ادلصاحل يف التعارض موضع تضعهم قد أنشطة بأ  القياـ ع  واالمتناع

 أو ومصلحتهم -تملةزل بصورة كاف وإف حىت –الشركة مصلحة بن
 يف عليها ادلنصوص ادلواقف يف عليهم جيب كذلك. الغر مصلحة
 فيها حيدث مواقف أ  ع  الفور على مديريهم إببلغ الداخلية اللوائح
 بينهم( مباشر غر أو مباشر( )زلتمل كاف وإف حىت) للمصاحل تعارض

 .اجملموعة أو الشركة وبن

 هبا القياـ ادلصرح السلطات دربدي إجراءات بتطبي  اإلخبلؿ دوف 4
 شركات يف متضامنن كشركاء العمل للعاملن جيوز ال اجملموعة، لصاحل

 جهات، أو هي ات أو شركات أ  يف مناصب أ  تورل عاـ، بوجه أو،
 األفراد إدارة م  صرحية دبوافقة إال للغر خدماهتم تقدم ذلم حي  وال

 أو األعماؿ هذ  تؤد  بأال مرهونة وادلوافقة. بالشركة ادلختصة
 :يلي ما إذل اخلدمات أو الواجبات

  ؛للشركة تقدديها يتم اليت اخلدمات على سلباا  التأثر -

 العمل عبلقة حبكم إال عليها العاملن إطبلع حي  ال بيانات استخداـ -
 بالشركة؛ تربطهم اليت

  بنفسه؛ فيها مشًتكاا  ادلوظف يك  دل إف حىت مالية، مضاربات إجراء -

 تناف  أعماؿ يف مباشرة غر أو مباشرة مشاركة العاملن مشاركة -
 . الشركة أعماؿ

 الضرر إحلاؽ إذل وتؤد  العاملن كرامة على سلبا تؤثر مواقف حدوث -
 . بالشركة

 .بينهم فيما اقًتاض أو إقراض أنشطة يف ادلشاركة للعاملن جيوز ال 5

 

  علىعلى  والتمييزوالتمييز  وخارجووخارجو  العملالعمل  مكانمكان  داخلداخل  السلوكالسلوك: : 44  مادةمادة
    الجنسيالجنسي  والتحرشوالتحرش  النوعالنوع  أساسأساس

 معاير بأعلى وخارجه العمل زلل داخل والعاملوف ادلس ولوف يلتـ  1
 اليت واجباهتم مع يتف  ال تصرؼ أ  ع  وديتنعوف والن اهة العدالة
 سبيل فعلى. وصورهتا الشركة مسعة يشو  قد دبا الشركة داخل يؤدوهنا
 يتصف ال العمل مكاف يف تصرؼ أ  ع  االبتعاد عليهم يتعن ادلثاؿ،

 كما األخبلقية، ومبادئهم األشخاص رامةلك ـاحًت اال كاملو  بالعدالة
 بأعماؿ القياـ ع  ،الشخصية حياهتم يف حىت ،االمتناع عليهم يتعن

 غر أعماؿ أ  أو ،(وادلراهنات كالقمار) ادلالية بأحواذلم تضر قد
 . خبلقيةاأل الناحية م  الئقة غر أو قانونية
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2. Any form of discrimination is prohibited. All forms of 

harassment and, particularly, sexual harassment as well as 

all sexual-related behavior, expressed physically, verbally 

or nonverbally that violates a person’s dignity and creates 

an intimidating, hostile and humiliating environment are 

also prohibited. 

AArrtt..  55  --  PPeerrssoonnaall  ttrraannssaaccttiioonnss  iinnvvoollvviinngg  ffiinnaanncciiaall  

iinnssttrruummeennttss  

1 Representatives and employees, in carrying out their 

duties, are prohibited from operating on financial 

instruments as counterparty for customers, even 

through a third party. 

2 Employees are also prohibited from: 

- forwarding orders directly to execution units (if 

separated from order-taking units), being 

obligated instead to refer to the order-taking unit 

(e.g. branch, Internet banking, telephone 

banking); 

- effecting purchase and sale transactions in the 

same currency and/or the same financial 

instruments during the same day; 

- carrying out short sales 

- effecting transactions in derivatives instruments, 

such as those identified in Article 1, Paragraph 3 

of the Consolidated Finance Act and in the 

Regulations of the Markets managed by Borsa 

Italiana S.p.A. (e.g. covered warrants, options, 

futures, and leverage certificates), and in any 

event, placing into effect transactions and/or 

operational strategies having highly speculative 

characteristics: e.g. those that for their size or risk 

profile might compromise the capital / financial 

position of the person involved.  

- The foregoing shall not apply to transactions in 

investment certificates quoted in Italy, as well as 

to transactions in CAP derivatives instruments 

aimed at hedging interest-rate risk on residential 

mortgages. 

3 Subject to the provisions set forth in the preceding 

paragraphs, employees are also forbidden to: 

-  carry out personal operations that, owing to their 

quantity or frequency, might be such as to distract 

the party carrying them out from performing 

his/her duties within the Company; 

-  enter personal transactions directly in the 

Company’s order collection procedure (i.e., 

without going through the normal order collection 

 أفعاؿ م  فعل أ  ارتكاب حيظر كذلك. أشكاله جبميع التميي  حيظر 2
 إشارات على تنطو  اليت والسلوكيات اجلنسي التحرش خاصة التحرش
 تنتق  شفهية غر أو شفهية أو بدنية صورة يف كانت سواء جنسية

 . وادلهانة والعداء اإلكرا  م  جوا وزبل  الفرد كرامة م 

    الماليةالمالية  األدواتاألدوات  فيفي  الشخصيةالشخصية  امالتامالتالمعالمع  ::55  مادةمادة
 التعامل الوظيفية، واجباهتم تأدية عند والعاملن، ادلس ولن على حيظر 1

 . الغر طري  ع  ولو العمبلء مع ادلالية األدوات يف

 : يلي دبا القياـ العاملن على حيظر كما 2
 ع  منفصلة كانت إ ا) التنفيذ وحدات إذل مباشرة األوامر رفع -

 وحدة إذل ربويلها عليهم يتعن حي  ،(األوامر تلقي اتوحد
 ادلصرفية اخلدمات تقدـ اليت الوحدات أو كالفروع) األوامر تلقي
 ،(ادلثاؿ سبيل على اذلاتف/اإلنًتنت طري  ع 

 أو/و العملة بنف  اليـو نف  يف والبيع الشراء عمليات تنفيذ -
 ادلالية، األداة

 اضباالقًت  البيع عمليات تنفيذ -

 م  الثالثة الفقرة يف عليها ادلنصوص كتلك ادلشتقات يف التعامل -
 تديرها اليت األسواؽ لوائح ويف ادلوحد ادلارل القانوف م  1 ادلادة

 والعقود واخليارات، ادلغطاة، الضمانات ومنها) اإليطالية البورصة
 حيظر كما( إقراضية بتسهيبلت ادلشًتاة والشهادات ادلستقبلية،

 أو/و معامبلت أ  تنفيذ األحواؿ، م  حاؿ بأ  عليهم،
 أف ديك  اليت ادلعامبلت ومنها ادلضاربة، مسات ذلا اسًتاتيجيات

 تعريض إذل عليها تنطو  اليت ادلخاطر درجة أو حجمها يؤد 
 . للخطر ادلارل مرك   أو ادلعين الشخ  رأمساؿ

 االستثمار شهادات شراء ىف التعامل على سب  ما يسر  ال -
 هتدؼ الىتCAP  ادلشتقات أدوات ىف والتعامل ايطاليا ىف قيدةادل

 .السكنية العقارية القروض على الفائدة سعر سلاطر تغطية إذل

 

 العامل على أيضا حيظر السابقة، الفقرات يف الواردة لؤلحكاـ وفقا 3
 : يلي دبا القياـ

 ع  ذلا ادلنفذ الطرؼ انتبا  تصرؼ قد شخصية عمليات أ  تنفيذ -
 .حدوثها تكرار أو عددها بسبب الشركة داخل مهامه أداء

 حصيلالت أوامر إجراءات ضم  مباشرة شخصية معامبلت إدخاؿ -
 مثل ادلعتادة التحصيل أوامر بقنوات ادلرور دوف أ ) الشركةب
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channels, such as the internet) or personally 

perform transactions of an administrative-

accounting nature, for own account or even that 

require entries to relationships where the 

employee is joint holder or proxy (such 

transactions will have to be carried out by another 

employee or must be authorized beforehand by 

the department head). 

4 Subject to the provisions set forth in the preceding 

paragraphs, the employees assigned to the structures 

performing the execution service and relevant support 

areas, who carry out personal operations in financial 

instruments, may not perform personally the 

transactions necessary to carry out personal operations 

on the market (nor engage in activities to find an 

available counterparty with which to match the 

transaction), even if such operations have been set up 

through the order receipt and transmission structure. 

5 The personal transactions carried out by employees, 

through a third party intermediary, shall be subject to 

the same prohibitions as provided in this Code of 

Conduct. 

6 The principles and restrictions provided by the Policy 

for Personal Transactions, which constitutes an 

integral part of this Code, shall apply to all companies, 

which render investment services and activities, as well 

as to the funds management companies (SGRs) and 

collective investment funds (SICAVs) of the Group, 

operating within the European Union. Each Company 

may introduce supplements and changes to such 

Policy that contain more stringent rules or different 

rules on the basis of the peculiar aspects that 

distinguish the Company, all of which shall be 

submitted in advance for evaluation by the Parent 

Company 

7 The foregoing shall apply without prejudice to the 

Internal Dealing Regulations adopted by the Parent 

Company. 

AArrtt..  66  --  OOtthheerr  ppeerrssoonnaall  ttrraannssaaccttiioonnss  

1. The employees are not authorized: 

- to provide financing or any other form of benefit 

to themselves or to customers who are their 

spouses, partners or relative up to the fourth 

degree. In this case, the transaction should be 

approved by another employee. 

- to perform transactions of an accounting nature 

either directly or as part of the back office 

activities, with customers when such customers 

are their spouses, partners or relatives up to the 

fourth degree and own or act as representative for 

the account. In this case, the transaction should 

 بنفسه زلاسبية إدارية طبيعة  ات معامبلت تنفيذ أو( اإلنًتنت
 عبلقات يف لعاملا دخوؿ تتطلب عمليات أو اخلاص حلسابه
 هذ  تنفذ احلالة هذ  ويف) وكيل أو مشارؾ مالك بصفته

 مدير م  مسب  بتصريح أو آخر موظف طري  ع  العمليات
 (.اإلدارة

 ادلوظفن على حيظر السابقة، الفقرات يف الواردة لؤلحكاـ وفقا 4
 الذي  هبا، ادلرتبطة الدعم وخدمات التنفيذ خبدمات بالقياـ ادلكلفن

 بإجراء بأنفسهم القياـ ادلالية، األدوات يف شخصية عمليات فينفذو 
 يشًتكوا وأال) السوؽ يف الشخصية عملياهتم لتنفيذ البلزمة ادلعامبلت

 سبت إ ا حىت ،(ادلعامبلت هذ  يناسب طرؼ ع  البح  أنشطة يف
 .وإببلغها األوامر بتلقي ادلعنية الوحدة خبلؿ م  العمليات هذ 

 الشخصية التعامبلت على ادليثاؽ هذا يف الواردة راحملا ي نف  تسر  5
 .وسيط خبلؿ م  العاملوف جيريها اليت

 الشخصية ادلعامبلت سياسة يف عليها ادلنصوص والقيود ادلبادئ تسر  6
 تقدـ اليت الشركات مجيع على ادليثاؽ هذا م  يتج أ ال ج ء تعد اليت

 وصنادي  األمواؿ إدارة شركات إذل إضافة استثمارية، وأنشطة خدمات
 االرباد بلداف يف العاملة للمجموعة التابعة اجلماعية االستثمار
 هذ  على تعديبلت أو إضافات إدخاؿ شركة لكل وجيوز. األورويب
 أساس على سلتلفة قواعد أو صرامة أكثر قواعد على ربتو  السياسة
 أو اإلضافات مجيع ترفع أف على الشركة، سبي  اليت اخلاصة اجلوانب

 .لتقييمها األـ الشركة إذل سلفاا  التعديبلت

 تطبقها اليت الداخلية التعامل بلوائح اإلخبلؿ دوف سب  ما ويسر  7
 .األـ الشركة

  أخرىأخرى  شخصيةشخصية  معامالتمعامالت: :   66  مـادةمـادة 
 : يلي شلا بأ  القياـ للعامل يصرح ال 1

 الذي  للعمبلء أو ألنفسهم أخر  شلي ات أ  أو سبويل تقدم -
. الرابعة الدرجة حىت قرابة أو شراكة أو زواج صلة به تربطهم
 . آخر موظف ادلعاملة يعتمد أف احلالة هذ  يف وجيب

 أو مباشرة سواء العمبلء مع زلاسبية طبيعة  ات معامبلت إجراء -
 تربطه كانت حاؿ يف اخللفي ادلكتب عمليات م  كج ء

 الرابعة، الدرجة حىت قرابة أو شراكة أو زواج عبلقة بالعمبلء
 ع  ادلعاملة تنفذ احلالة، هذ  ويف. مالكه ديثل أو احلساب وديتلك
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be performed by another employee or authorized 

by the business unit manager where it is to be 

performed. 

- exceed the limits of the credit facility granted and 

effect transactions of a commercial nature 

through account relationships held in the name of 

the Group's personnel and having preferential 

conditions; 

- exceed the indebtedness thresholds (mortgages, 

loans, consumer credit, etc.) including with other 

intermediaries, which compromise the 

employees' repayment capacity. 

AArrtt..  77  --  CCoonnffiiddeennttiiaall  aanndd  pprriivviilleeggeedd  ddaattaa  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  

1 Anyone who has access, by virtue of his/her role or 

job activity, to privileged information regarding the 

Company, the Companies of the Group, and the 

financial instruments issued by the same, or the 

customer companies and financial instruments issued 

by the same, shall be held responsible for strictly 

complying with the laws and regulations on the 

subject of market abuse, as well as internal 

procedures governing the management and market 

disclosure of such information. 

2 The data and information acquired by the 

representatives and employees as part of their duties 

are to be treated in compliance with the regulations 

and procedures in force and in such a way that the 

confidential nature and the confidentiality are always 

ensured. 

3 The representatives and employees are specifically 

required to maintain the reserved nature of 

confidential information acquired from customers or 

in any way come to their knowledge within the 

framework of their activity. 

4 The confidential information may be circulated 

within the structures and offices of the Company or of 

the other Companies of the Group only with regard 

to those persons who have an actual and justified 

need to have knowledge of same for professional 

reasons. Anyone handling confidential information 

must apply utmost diligence in order to maintain the 

reserved nature of same and must comply with the 

procedures adopted by the Company including in 

conformity with the provisions of Article 17 of this 

Code. 

5 The representatives and employees must not use the 

confidential information received from customers 

(including investment and disinvestment instructions) 

or that has come to their knowledge in the course of 

their activity for carrying out personal or third parties’ 

 .ادلنفذة الوحدة مدير م  بتصريح أو آخر موظف طري 

  ات عمليات وتنفيذ ادلمنوحة االئتمانية التسهيبلت حدود ذباوز -
 باجملموعة العاملن باسم مفتوح حساب خبلؿ م  ذبارية طبيعة
 .تفضيلية بشروط ويتمتع

 والقروض والقروض، العقارية، الرهونات) ادلديونية حدود زذباو  -
 آخري ، وسطاء مع ادلديونية حدود  لك يف دبا( اخل االستهبلكية،

 .السداد على العاملن قدرة يضعف قد شلا

 

    والداخليةوالداخلية  السريةالسرية  والمعلوماتوالمعلومات  البياناتالبيانات::  77  مـادةمـادة
 علوماتادل على اإلطبلع حب  وظيفته، أو عمله حبكم يتمتع، فرد أ   1

 واألدوات للمجموعة، التابعة والشركات بالشركة، اخلاصة الداخلية
 ادلالية واألدوات الشركات م  بالعمبلء اخلاصة أو تصدرها، اليت ادلالية
 اخلاصة واللوائح بالقوانن التاـ االلت اـ ع  مس وال يكوف يصدروهنا اليت

 كذلك االلت اـو  السوؽ، يف الداخلية ادلعلومات استخداـ إساءة بعدـ
 .للسوؽ عنها واإلفصاح ادلعلومات هذ  إلدارة الداخلية باإلجراءات

  
 ادلمثلوف عليها حيصل اليت وادلعلومات، البيانات مع التعامل يتم 2

 السارية واإلجراءات للوائح وفقا عملهم، م  ج ء باعتبارها والعاملوف
 .الدواـ على سريتها يضم  دبا

 

 الطبيعة على باحلفاظ اخلصوص وجه على عاملوفوال ادلس ولوف يلتـ  3
 إذل تصل أو العمبلء م  عليها حيصلوف اليت السرية للمعلومات اخلاصة
 .  أعماؿ م  يؤدونه ما سياؽ يف آخر مصدر أ  م  علمهم

 أو الشركة ومكاتب هياكل بن السرية ادلعلومات تداوؿ جيوز ال 4
 ذلم الذي  األشخاص بن إال للمجموعة التابعة األخر  الشركات

 فرد أ  وعلى. مهنية ألسباب ادلعلومات هذ  دلعرفة ومربرة فعلية حاجة
 الواجبة العناية درجات أقصى يتخذ أف سرية معلومات مع يتعامل
 االلت اـ وعليه السرية ادلعلومات ذلذ  اخلاصة الطبيعة على احلفاظ بغرض

 17 ادلادة بأحكاـ  اـااللت  لك يف دبا الشركة تطبقها اليت باإلجراءات
 . ادليثاؽ هذا م 

 إذل تصل سرية معلومات أ  والعاملوف ادلس ولوف يستخدـ أال جيب 5
 باالستثمار اخلاصة التعليمات  لك يف دبا) العمبلء طري  ع  علمهم

 ىف ،اخلاص عملهم سياؽ يف علمهم إذل تصل أو( االستثمار تصفية أو
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transactions, even if performed through a third party, 

nor advise third parties to engage in transactions 

based on such information. 

6 The representatives and employees must not in any 

way, in their own or third party interests, including 

those of their company, use confidential information 

particularly with regard to listed companies that may 

have come into their possession even outside their 

work environment.  

AArrtt..  88  --  GGrraannttiinngg  ooff  pprrooxxiieess  aanndd  aassssiiggnnmmeenntt  ooff  dduuttiieess  

1 The Company is not authorized to enter into 

agreements, establish relationships, execute 

instructions or carry out operations with customers 

who intend for such purpose to make use of proxies 

or agents, if the latter are representatives or 

employees of the Company itself. 

2 The representatives and employees of the Company 

are not allowed to accept the proxies and mandates 

referred to in paragraph 1. 

3 Prohibition as per paragraphs 1 and 2 is also 

extended to joint relationships and to those on which 

the party is a proxy, in cases where the third-party 

holders or joint holders are not bound to the 

employee by a relationship of marriage or 

cohabitation or kinship or affinity up to the fourth 

degree. 

4 Prohibition as per paragraphs 1 and 2 shall not apply 

to cases of legal representation and organic or 

functional agency. 

5 The foregoing shall apply without prejudice to the 

application of the specific procedures adopted by the 

Company pursuant to Article 136 of the Consolidated 

Banking Act and Article 2391-bis of the Italian Civil 

Code. 

AArrtt..  99  --  UUssee  ooff  CCoommppaannyy  aasssseettss  

1 The work instruments provided to employees by the 

Company (such as, for example, personal computers, 

telephones, etc.) are to be cared for diligently and 

used solely to perform work-related activities, unless 

indicated otherwise by the Company itself. Reference 

is made in this regard to the specific provisions on the 

subject adopted by the Company. 

  

  

 طري  ع  أجريت ولو حىت الغر، زب  أو زبصهم معامبلت إجراء
 هذ  باستخداـ معامبلت يف باالشًتاؾ للغر النصح تقدم أو الغر،

 . ادلعلومات
 سواء صورة بأ  السرية ادلعلومات يستغلوا أال والعاملن ادلس ولن على 6

 شركاتبال ادلتعلقة ادلعلومات السيما الغر، دلصلحة أو دلصلحتهم
 زليط خارج حىت علمهم إذل تصل أف ديك  اليت البورصة يف ادلقيدة
 . عملهم

  المهامالمهام  وإسنادوإسناد  التوكيالتالتوكيالت  منحمنح: :   88  مـــادةمـــادة
 االضطبلع أو تعليمات تنفيذ أو اتفاقات بعقد للشركة يصرح ال 1

 إ ا بوكبلء، االستعانة الغرض ذلذا يعت موف الذي  العمبلء مع بعمليات
 .هبا العاملن أو  اهتا الشركة مس وذل م  الوكبلء هؤالء كاف

 

 والتفويضات التوكيبلت بقبوؿ هبا العاملن أو الشركة دلس وذل يسمح ال 2
 . 1 الفقرة يف إليها ادلشار

 والعبلقات ادلشًتكة العبلقات إذل 2و 1 الفقرتن يف الوارد احلظر ديتد 3
 -الثال  الطرؼ ارتباط عدـ حاؿ يف وكيبل فيها الطرؼ يكوف اليت

 أو زواج عبلقة خبلؿ م  بالعامل -مشاركا مالكا أو مالكا كاف سواء
 . الرابعة الدرجة حىت نسب أو قرابة

 القانوين التمثيل حاالت على 2و 1 الفقرتن يف الوارد احلظر ينطب  ال 4
 . الدستورية أو الوظيفية الوكالة أو

 احملددة اإلجراءات بتطبي  اإلخبلؿ عدـ مع سب  ما كل يسر  5
 ادلوحد ادلصريف القانوف م  136 للمادة وفقاا  الشركة لد  هبا ادلعموؿ
 .اإليطارل ادلدين القانوف م  مكرر -2391 وادلادة

  الشركةالشركة  أصولأصول  استخداماستخدام: : 99  مـــادةمـــادة

 سبيل على) الشركة م  ذلم ادلمنوحة العمل أدوات على العاملوف حيافظ .1
 سو  يستخدموها وال( هاوغر  واذلواتف، الشخصية احلواسب ادلثاؿ

 الرجوع ويتم . لك بغر الشركة مساح حالة يف إال فقط، العمل ألغراض
 .الشأف هذا يف الشركة تنتهجها اليت اخلاصة األحكاـ إذل
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PPaarrtt  IIIIII  ::    

RREELLAATTIIOONNSSHHIIPPSS  WWIITTHH  TTHHIIRRDD  PPAARRTTIIEESS  

AArrtt..  1100  --  RReellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  tthhee  AAuutthhoorriittiieess  

1 Relationships with Italian and foreign authorities 

should be based on principles of transparency, 

professionalism and full collaboration, consistent, if 

applicable, with the guidelines contained in the 

Organization, Management and Control Model 

adopted pursuant to Legislative Decree n. 231/01. 

 

2 Communications and reports (also those of a periodic 

nature) should be complete and timely, fully 

complying with the relevant legislation and of the 

internal procedures adopted by the Company. 

AArrtt..  1111  --  RReellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  tthhee  ppuubblliicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

aanndd  ootthheerr  eexxtteerrnnaall  ppaarrttiieess  

1 The relationships of representatives and employees 

with public administrations, with political and union 

organizations, with customers and with other external 

parties must be marked by utmost correctness, 

integrity, impartiality and independence, consistent, if 

applicable, with the guidelines contained in the 

Organization, Management and Control Model 

adopted pursuant to Legislative Decree n. 231/01. 

 

2 In the above-mentioned relationships, the 

representatives and employees are not allowed to 

promise, give or receive favors, sums or benefits of 

any kind, other than those directly attributable to 

normal courtesy relations nor may they encourage 

practices in contrast with the interests of the 

Company or customers. 

3 It is also forbidden to ask or encourage third parties 

to give preferential treatment or to improperly 

influence the decisions of the counterparty. 

AArrtt..  1122  --  RReellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  CCuussttoommeerrss  

1 In relationships with customers, and in general, in 

external relationships maintained on the occasion of 

one's own work activity, each representative, if directly 

or indirectly involved in those relationships, and each 

employee is required to ensure his/her conduct is in 

line with the criteria of courtesy, collaboration, 

correctness and transparency, supplying, if requested 

or if necessary, complete and adequate information, 

  
  ::الثالثالثالث  الجزءالجزء

  الغيرالغير  معمع  العالقاتالعالقات
  السلطاتالسلطات  معمع  العالقاتالعالقات: : 1010  مـــادةمـــادة

 الشفافية أس  على واألجنبية اإليطالية السلطات مع العبلقات تقـو 1
 مع -شلكنا  لك كاف مىت -واالتساؽ الكامل والتعاوف واالحًتاؼ
 الىت و والرقابة واإلدارة بالتنظيم اخلاص النمو ج يف الواردة اإلرشادات

 .  231/01 رقم التشريعي للمرسـو وفقاا  تطبيقها مت
 معلومات وكذلك -الدورية التقارير  لك يف دبا -تقارير تقدم ينبغي 2

 واإلجراءات الصلة  ات التشريعات مع يتف  دبا احملدد الوقت ىف وافية
 . الشركة  تتبناها الىت الداخلية

  الخارجيةالخارجية  واألطرافواألطراف  العامةالعامة  الهيئاتالهيئات  معمع  العالقاتالعالقات  ::1111  مـــادةمـــادة
  األخرىاألخرى

 واحليادية الن اهةو  الكاملة الدقةب التحلي والعاملن ادلس ولن على يتعن 1
 السياسية وادلنظمات العامة اذلي ات مع هتمعبلقا يف واالستقبللية

 تتسم أف ينبغي كما.األخر  اخلارجية واألطراؼ والعمبلء النقابيةو 
 اإلرشادات مع  شلكنا،  لك كاف مىت باالتساؽ، العبلقات تلك

 تطبيقها مت والىت والرقابة واإلدارة بالتنظيم اخلاص النمو ج يف الواردة
 .  231/01 رقم التشريعي للمرسـو وفقاا 

 الوعود قطع والعاملن للمس ولن يسمح ال العبلقات، هذ  سياؽ يف 2
 أ  م  أخر  شلي ات أ  أو مالية مبالغ أو هدايا أ  تلقي أو منح أو

 أ  تشجيع ذلم جيوز ال كما اللياقة، دواعي تفرضه ما خببلؼ نوع
 . العمبلء أو الشركة مصاحل مع تتعارض شلارسات

 أو منهم طلبها أو تفضيلية معاملة تقدم على الغر عتشجي أيضا حيظر 3
 . مشروعة غر بسبل ادلقابلة األطراؼ قرارات على التأثر

  العمالءالعمالء  معمع  العالقاتالعالقات  ::1212  مـــادةمـــادة
 العبلقات سياؽ يف عاـ وبوجه العمبلء، مع العبلقات سياؽ يف 1

 سواء - مس وؿ كل على جيب فرد، كل بعمل ادلرتبطة اخلارجية
 عامل وكل - العمبلء مع مباشرة غر أو مباشرة عبلقة له كانت
 وافية معلومات وتوفر والشفافية واالنضباط والتعاوف بالكياسة التحلي
 وغر ادلضللة ادلمارسات  وذبنب ، الضرورة أو الطلب عند ودقيقة،
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and avoiding in any case the use of elusive and 

improper practices or practices that in any case are 

aimed at undermining the independent judgment of 

the counterparty. In this regard, reference is made to 

the specific procedures drawn up by the Company on 

the subject of customer relationships. 

AArrtt..  1133  --  DDiisscclloossuurreess  ttoo  ccuussttoommeerrss  

1 Without prejudice to the disclosure obligations 

contemplated by the regulations prevailing from time 

to time, and the related internal procedures governing 

transparency obligations, each Company is required 

to make available to the customers the descriptive 

documentation in relation to the products and 

services offered. 

2 The personnel responsible for the specific activities 

will likewise illustrate to the customer the nature, the 

risks and costs of the products, the transactions and 

the services offered or specifically requested. 

  

AArrtt..  1144  --  CCoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreessttss  iinn  rreennddeerriinngg  iinnvveessttmmeenntt  

sseerrvviicceess  aanndd  aaccttiivviittiieess  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ccuussttoommeerrss  

 

1 On the basis of the Group Policy on the subject of 

conflicts of interest, the Group is watchful in order to 

identify situations of conflict of interests with 

customers, including only potential conflict of 

interests, that may be manifested in the rendering of 

investment services and activities; for this purpose, the 

Companies that render investment services and 

activities, as well as the funds management companies 

(SGRs) and collective investment funds (SICAVs) of 

the Group operating in the European Union adopt 

the aforementioned Group policy and equip 

themselves with a special register for conflicts of 

interest. 

2 Should they become aware of a situation of conflict of 

interests in providing investment services, the 

representatives and employees must respect the 

external and internal regulations in effect from time to 

time for safeguarding and defending the interest of 

the customers. 

AArrtt..  1155  --  RReellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  tthhee  mmeeddiiaa  

1 Without prejudice to the powers of the Chairman of the 

Supervisory Board, the Chairman of the Management 

Board, and the CEO of the Parent Company, the 

External Relations Department of the Parent Company 

represents for all of the Companies, the sole reference 

in relation to the media in Italy and abroad, except 

when a special authorization has been granted. 

 

 يف  ادلقابل الطرؼ استقبللية على التأثر إرل هتدؼ اليت أو ادلبلئمة
 احملددة اإلجراءات إذل الرجوع يرجى الصدد، هذا ويف. تالقرارا ازبا 
 .  العمبلء مع بالعبلقات يتعل  فيما الشركة وضعتها اليت

 

  للعمالءللعمالء  المعلوماتالمعلومات  عنعن  اإلفصاحاإلفصاح: :   1313  مـادةمـادة
 عليها ادلنصوص ادلعلومات ع  اإلفصاح بالت امات اإلخبلؿ عدـ مع 1

 الصلة  ات داخليةال واإلجراءات آخر إذل وقت م  السائدة اللوائح يف
 ادلستندات للعمبلء تتيح أف شركة كل على يتعن بالشفافية،
 . ادلقدمة واخلدمات ادلنتجات تصف اليت التوضيحية

 اآلتية النقاط بتوضيح أيضا زلددة أنشطة ع  ادلس ولوف العاملوف يقـو  2
 وكذلك هبا ادلرتبطة والتكلفة وادلخاطر ادلنتجات طبيعة: للعمبلء
 عليها احلصوؿ طلب يتم اليت أو تقدديها يتم الىت واخلدمات تادلعامبل

 .خاص بوجه

  وأنشطةوأنشطة  خدماتخدمات  تقديمتقديم  عندعند  المصالحالمصالح  تعارضتعارض: :   1414  مادةمادة
  العمالءالعمالء  لصالحلصالح  االستثماراالستثمار

 على ربرص فإهنا ادلصاحل، تعارض بشأف اجملموعة سياسة على بناءا  1
 ء،العمبل مع للمصاحل تعارض وجود على تنطو  اليت ادلواقف ربديد

 عند يظهر قد الذ  و للمصاحل، احملتمل التعارض فقط  لك ويشمل
 ينبغي الغرض، ذلذا وربقيقاا . االستثمارية األنشطة أو اخلدمات تقدم
 االستثمار، وأنشطة خدمات تقدم رلاؿ يف تعمل اليت الشركات على

 وصنادي  ،"SGRs" االستثمار صنادي  إدارة شركات وكذلك
 يف نشاطها وسبارس للمجموعة التابعة -"SICAVs" اجلماعية االستثمار

 وأف  كرها الساب  اجملموعة لسياسة وفقاا  تعمل أف - األورويب االرباد
 .ادلصاحل تعارض حاالت يتضم  خاص سجل لنفسها تعد

 االستثمارية، اخلدمات تقدم خبلؿ للمصاحل تعارض وجود إدراؾ عند  22
 واخلارجية الداخلية اللوائح هبا وفوالعامل الشركة مس ولو حيًـت أف ينبغى

  .العمبلء مصاحل حلماية آلخر وقت م  السارية
  اإلعالماإلعالم  وسائلوسائل  معمع  العالقاتالعالقات: :   1515  مـادةمـادة

 ورئي  اإلشرايف اجملل  لرئي  ادلنوطة بالصبلحيات اإلخبلؿ عدـ مع 1
 العبلقات إدارة فإف األـ، للشركة التنفيذ  والرئي  اإلدارة رلل 

 شركات مجيع تعامبلت يف الوحيد ادلرجع سبثل األـ بالشركة اخلارجية
 اليت احلاالت عدا فيما واخلارج إيطاليا يف اإلعبلـ وسائل مع اجملموعة

نح  .خاصا تصرحيا فيها ديم
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2 Relationships with the media must be handled 

according to the procedures provided by the internal 

regulations of the Parent Company and of each 

Company of the Group, if expressly delegated, and in 

respect of regulations prevailing from time to time. 

AArrtt..  1166  --  GGiiffttss  

1 Without prejudice to the guidelines contained in the 

Organization, Management and Control Model 

adopted pursuant to Legislative Decree n. 231/01, 

gifts offered as part of the normal course of business 

relationships are exclusively aimed at promoting the 

image of the Company and/or the Group and may 

not in any case be interpreted as exceeding normal 

business practices or courtesy or as a means used for 

the purpose of obtaining favourable treatment in the 

execution of any practice and/or activity that can be 

linked to the Group. 

2 In relationships of an institutional and commercial 

nature, including in a European or international context, 

and in particular, in relationships with institutions or 

entities of the European Union, the Public 

Administration or Judicial Authority, the offering and/or 

the promising improperly of gifts, donations, or other 

benefits to officers or public employees, even if they are 

allied to foreign states or international public 

organizations, is not allowed.  

 The same prohibition regards promises or offers made, 

as part of the mentioned relationships, in favour of third 

parties. In any event, the Company and the Group 

operate through promotional procedures governed by 

departments with responsibility therefore, and they 

refrain from behaviors and practices not allowed by the 

law, by commercial practices, and by ethical codes, if 

known, of the companies and entities, including public 

entities, with which they maintain relationships. The 

foregoing shall not apply to gifts of modest value, given 

in respect of the principles and procedures referenced 

in this article. 

3 Each representative and each employee of the 

Company must refrain from accepting gifts or other 

free items exceeding modest value or normal 

courteous practices, as well as from accepting, for 

himself/herself or for others, any other offer of 

benefit or utility outside of the ordinary business 

relationships and, in any case, aimed at 

compromising the representative's or employee's 

independence of judgment and operational integrity. 

For this purpose, each Company may adopt a 

detailed policy in relation to the means for the 

acceptance or for possible authorizations, as well as 

for identifying a means of internal notification or 

registration of the gifts received. 

 يف احملددة لئلجراءات وفقا اإلعبلـ وسائل مع العبلقات تقاـ أف جيب 2
 مت إ ا وعة،اجملم شركات م  شركة ولكل األـ للشركة الداخلية اللوائح

 .آلخر حن م  السارية القواعد مراعاة ومع ،صراحةا  هبا التفويض

  الهداياالهدايا: :   1616  مـادةمـادة
 بالتنظيم اخلاص النمو ج يف الواردة باإلرشادات  اإلخبلؿ عدـ مع 1

 231/01رقم التشريعي للمرسـو وفقاا  تطبيقها مت واليت والرقابة واإلدارة
 العمل عبلقات إطار يف تقدـ اليت اذلدايا م  الوحيد اذلدؼ يكوف ،

 بأ  جيوز وال فقط اجملموعة أو/و للشركة الذهنية الصورة تدعيم العادية
 اللياقة أو العادية العمل دلمارسات كتجاوز تفسرها األحواؿ م  حاؿ

 أو/و شلارسة أ  تنفيذ عند خاصة معاملة على للحصوؿ وسيلة أو
 .باجملموعة يتعل  نشاط

 العبلقات وتشمل والتجارية، ادلؤسسية الطبيعة  ات العبلقات سياؽ يف 2
 العبلقات تلك سيما وال ، الدولية أو األوروبية ادلؤسسات مستو  على
 العامة واذلي ات األورويب لبلرباد تابعة جهات أو مؤسسات مع

 أو هدايا بتقدم وعود قطع أو/و تقدم حيظر  القضائية، والسلطات
 حىت العاـ، القطاع ىف العاملن أو للمس ولن  ادل ايا م  غرها أو تربعات

. عامة دولية منظمات أو أجنبية لدوؿ ينتموف  العاملوف هؤالء كاف لو
 الغر لصاحل تقدـ اليت العروض أو الوعود على أيضا احلظر هذا ويسر 
 م  كل عملي أف جيب األحواؿ، كل ويف. ادلذكورة العبلقات م  كج ء
 اليت و والًتويج الدعاية بش وف اخلاصة لئلجراءات وفقاا  واجملموعة الشركة
 ع  سبتنع أف ينبغى أهنا كما الشأف، هذا يف ادلس ولة اإلدارات ربددها

 التجارية وادلمارسات القانوف جيي ها ال اليت وادلمارسات السلوكيات
 دبا واذلي ات، بالشركات اخلاصة -هبا العلم حالة ىف -السلوكيات ومواثي 

   لك يسر  وال. عبلقات ىف معها تدخل اليت العامة، ي اتاذل  لك يف
 ادلبادئ سبليه دلا وفقاا  وتقدـ متواضعة قيمة  ات تكوف اليت اذلدايا على

 . ادلادة هذ  يف ادلذكورة واإلجراءات

 أو هدايا أ  قبوؿ ع  االمتناع بالشركة وعامل مس وؿ كل على يتعن 3
 ع  زبرج أو ادلتواضع احلد قيمتها وزتتجا اليت اجملانية البنود م  غرها
 آخر عرض أ  قبوؿ ع  االمتناع أيضاا  وعليهم الطبيعية، اللياقة حدود
 كانت سواء العمل، عبلقات حدود ع  زبرج أخر  دب ايا انتفاع أو دب ايا

 على التأثر األحواؿ مجيع يف منها اذلدؼ ويكوف للغر وأ لنفسه
. ادلهنية ن اهته على أو القرارات ازبا  يف العامل أو ادلس وؿ استقبللية

 خاصة تفصيلية سياسة انتهاج شركة كل على يتعن الغرض ذلذا وربقيقاا 
 وكذلك بذلك، اخلاصة  التصاريح على احلصوؿ أو اذلدايا قبوؿ بطرؽ
 .تلقيها يتم اليت للهدايا الداخلي التسجيل أو اإلخطار وسيلة ربديد
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PPAARRTT  IIVV  ::    

OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  AANNDD  CCOONNTTRROOLL  RRUULLEESS  

AArrtt..  1177  --  SSeeppaarraattiioonn  bbeettwweeeenn  aaccccoouunnttiinngg  aanndd  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess  

1 The Group and each Company have equipped themselves 

with suitable organizational structures in order to ensure 

independence of evaluation and clear and appropriate 

assignment of responsibilities, as well as separation of 

duties. 

2 Each Company shall also adopt the most suitable 

organizational model and procedures in order to prevent 

the committing of crimes, with specific reference to those 

affecting the Company’s administrative liability. 

 

3 The employees are required to strictly comply with the 

regulations for the separation of accounting and 

organizational activities also to ensure their correct 

management in cases of conflicts of interest and privileged 

information, as provided in the specific internal policies 

and procedures that are in effect from time to time and 

that govern the respective subjects. 

AArrtt..  1188  --  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  aaccccoouunnttiinngg  aaccttiivviittiieess  

1 Business transactions should be represented 

correctly, fully and on a timely basis in the accounting 

records and data bases, so as to ensure the correct 

and true representation of the earnings, capital and 

financial position of the Company and of the Group. 

2 Each representative directly or indirectly involved in 

the management of the Company and each employee 

is thus required to collaborate in the reporting 

activities concerning any transaction and to preserve, 

according to criteria suitable to ensure easy 

traceability, the documentation in relation to the 

activity carried out, in respect of the administrative 

and accounting procedures drawn up for the 

preparation of the financial statements and any other 

financial communication, both for supporting the 

certification to be made by the executive in charge of 

the corporate accounting documents, if applicable, 

and to safeguard the reliability of the Company's and 

the Group's corporate communications. 

AArrtt..  1199  --  CCoonnttrroollss  aanndd  lliimmiittaattiioonnss  oonn  ooppeerraattiioonnss  

1 The respect of this Code is governed and monitored by 

the governance and control areas having responsibility. 

Therefore, the Parent Company ensures that the 

execution of such activities in the Group occurs in an 

  : :   الرابعالرابع  الجزءالجزء
  الرقابيةالرقابية  قواعدقواعدوالوال  التنظيمالتنظيم

  والتنظيميةوالتنظيمية  المحاسبيةالمحاسبية  األنشطةاألنشطة  بينبين  الفصلالفصل: :   1717  مـادةمـادة

 ادلبلئم التنظيمي اذليكل بوضع حدة على شركة وكل اجملموعة تقـو 1
 وسليمة زلددة بصورة ادلس وليات وإسناد التقييم استقبللية يضم  الذ 

 .الواجبات بن والفصل

 واإلجراءات ادلناسب التنظيمي النمو ج بتحديد أيضا شركة كل تقـو 2
 ربمل اليت تلك وخاصة اجلرائم ارتكاب منع أجل م  إتباعها الواجب
 .إدارية مس ولية الشركة

 األنشطة بن بالفصل ادلعنية باللوائح التاـ االلت اـ العاملن على 3
 تعارض حاالت يف الصحيحة اإلدارة وضماف والتنظيمية احملاسبية
 واإلجراءات الداخلية للسياسات وفقا و لك ادلعلومات وسرية ادلصاحل
 . حالة لكل وادلنظمة آلخر وقت م  السارية

  والمحاسبيةوالمحاسبية  اإلداريةاإلدارية  األنشطةاألنشطة: :   1818  مـادةمـادة
 السجبلت يف الدقيقة تفاصيلها جبميع الشركة عمليات تسجيل ينبغي 1

 صحة لضماف احملدد الوقت يف بذلك والقياـ البيانات وقواعد احملاسبية
 ادلارل والوضع والشركة اجملموعة ورأمساؿ بأرباح اخلاصة ادلعلومات ودقة
 .ذلما

 بشكل سواء باإلدارة أعماذلم ترتبط الذي  - الشركة مس وذل مجيع على 2
 ادلتعلقة األنشطة يف التعاوف العاملن وأيضا – مباشر غر أو مباشر
 حفظ وكذلك ،الشركة عمليات م  عملية أ  ع  التقارير برفع

 القوائم إلعداد ادلقررة واحملاسبية اإلدارية باإلجراءات اصةاخل ادلستندات
 تلك حفظ يتم أف األخر ،علي ادلالية ادلعلومات  ومجيع ادلالية

 إليها الرجوع إمكانية تضم  اليت ادلبلئمة للمعاير وفقا ادلستندات
 قبل م  ادلعلومات هذ  توثي  لدعم بذلك القياـ ويتعن. بسهولة
 باإلضافة ،أمك  إف للشركة، احملاسبية بالوثائ  ادلعين التنفيذ  ادلس وؿ

 .واجملموعة بالشركة اخلاصة ادلعلومات مصداقية ضماف إذل

 
 

  العملياتالعمليات  علىعلى  المفروضةالمفروضة  والقيودوالقيود  الضوابطالضوابط: :   1919  مـادةمـادة
 اليت الضوابط ووضع اإلشراؼ مس ولية واإلدارية الرقابية اجلهات تتوذل 1

  لك تنفيذ ضماف األـ الشركة على ويتعن. ادليثاؽ هذا احًتاـ تضم 
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independent manner, according to adequate professional 

standards, and specifically that: 

-  the persons charged with the controls evidenced above 

have appropriate experience and professional 

credentials; 

-  the governance and control areas involved operate 

with resources and tools adequate for the volumes and 

complexity of the activities subject to control; 

-  the controls are planned and regularly aimed at the 

areas at greatest risk, and are properly carried out and 

adequately documented so as to support the findings 

and recommendations made; 

-  the findings from the control activity are the 

subject of direct reporting to the governing bodies 

of the Group; 

-  the unit heads are informed of any issues 

requiring their attention on a timely basis. 

2 Anybody aware of unlawful or irregular situations (in 

relation to either legislation or procedures) is 

required to inform the internal audit unit on a timely 

basis, also through his or her manager. The internal 

audit unit is obliged to maintain the utmost secrecy to 

all effects. Each Company undertakes to protect 

anyone reporting such situations in good faith from 

any form of retaliation, discrimination or penalisation, 

guaranteeing maximum confidentiality, without 

prejudice to the obligations provided by law. 

3 Also with a view to facilitating the execution of 

internal controls as regards the practices of its 

representatives and employees and in order to avoid 

any abuses, the Company may introduce forms of 

monitoring in cases where the aforementioned 

persons may come into possession of privileged and 

confidential information concerning the issuers of 

listed financial instruments and may also use 

instruments (so-called restricted list) thus limiting or 

prohibiting individual parties or categories of parties 

or operating units of the Company from performing 

operations on certain financial instruments. 

AArrtt..  2200  --  PPeennaallttiieess  

1 Once a violation of the aforesaid regulations on the 

part of employees has been ascertained, the 

disciplinary measures as established by prevailing laws 

and the disciplinary code shall be adopted with 

respect to the employees involved. 

2 The non-observance of the obligations and 

 ادلتعارؼ ادلهنية القواعد مع يتف  ودبا تامة باستقبللية اجملموعة يف
 : خاص وبشكل ،عليها

 وادلهارات باخلربة والرقابة اإلشراؼ صبلحيات هبم ادلنوط العاملن سبتع -
 .البلزمة ادلهنية

 تتناسب اليت األدواتو  للموارد ادلعنية واإلدارية الرقابية اجلهات امتبلؾ -
 .للرقابة زبضع اليت األنشطة تعقد ودرجة حجم مع

 وااللت اـ خطورة األكثر اجملاالت على وتطبيقها الرقابية الضوابط وضع -
 . والتوصيات النتائج دعم أجل م  مبلئمة بصورة وتوثيقها هبا

 تمي اليت الرقابية األنشطة بنتائج اجملموعة يف اإلدارية اجلهات إببلغ -
 .إليها التوصل

 االلتفات ينبغى اليت باألمور ادلناسب الوقت يف الوحدات رؤساء إببلغ -
 .إليها

 مع تتناىف معتادة غر أو قانونية غر أعماؿ بأ  علم على فرد كل 2
 يف التفتيش قطاع إخطار عليه يتعن السارية اإلجراءات أو القانوف
 قطاع على ويتحتم. مدير  خبلؿ م  وأيضا بنفسه ادلناسب الوقت

 شركة كل وتتعهد. معلومات م  تلقا ي ما سرية على احلفاظ التفتيش
 أل  التعرض م  حسنة بنية األعماؿ هذ  ع  يبلغ م  كل حبماية
 أقصى وبضماف اجل اءات أو التميي  أو االنتقاـ أشكاؿ م  شكل

 . القانوف بأحكاـ إخبلؿ دوف السرية درجات

 شلارسات تابعةدب يتعل  فيما الداخلية قابةالر  أعماؿ تيسر وبغرض 3
 سوء حاالت ذبنب أجل م  الوحدات ذلذ  ادلس ولنو  العاملن

 يطلع اليت احلاالت دلتابعة رقابية أنظمة الشركة تطب  قد االستخداـ،
 حوؿ سرية أو داخلية معلومات على إليهم ادلشار األشخاص فيها

 الشركة تطب  قد كما. بورصةبال ادلقيدة ادلالية األدوات إصدار جهات
 خبلذلا م  ديك "( احملظورات قائمة" مثل) أدوات الغرض ذلذا أيضا
 بعض يف بالشركة خاصة تشغيل وحدات أو ف ات أو أفراد تعامل منع

 .التعامل هذا م  احلد أو ادلالية األدوات

 

  الجــزاءاتالجــزاءات: :   2020  مـادةمـادة

 سب ، فيما إليها رادلشا للقواعد العاملن م  أ  سلالفة تأكدت إ ا 1
 وادلواثي  القوانن يف عليها ادلنصوص التأديبية اجل اءات عليه تطب 

 . هبا ادلعموؿ

 عليها ادلنصوص واحملا ير بالقواعد الشركة مس وذل الت اـ عدـ حالة يف 2
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prohibitions provided by the Code on the part of the 

representatives shall be evaluated, to any consequent 

effect, by the control body of the Company with 

which the representative is affiliated, and such body 

shall assume the initiatives deemed most appropriate 

in respect of prevailing regulations. 

3 The measures with respect to the non-employee 

financial advisors and external collaborators shall be 

assumed in respect of the contractual clauses 

provided by the related accords, it being understood 

that the non-observance of the obligations and 

prohibitions referenced above may be the cause of 

termination of the contract in effect and may entail 

the obligation of the defaulting person to pay damage 

compensation. 

AArrtt..  2211  --  SSpphheerree  ooff  aapppplliiccaattiioonn  

1 The provisions set forth in the Introduction and in 

articles 7, 9, 11 and 19, Paragraph 2, of this Code 

shall also apply to external collaborators and, insofar 

as they are compatible, to suppliers and to partners; 

as regards financial advisors who are not company 

employees, in addition to the aforesaid rules, also 

those contained in articles 4, 5, paragraphs 1, 8, 13 

and 14 shall apply; the remaining provisions shall 

apply to the parties mentioned insofar as they are 

compatible with the activity performed by same. 

2 The rules set out in this Code of Conduct are also 

applicable to temporary workers, while the 

regulations of article 23 of Legislative decree no. 

276/2003 related to disciplinary powers continue to 

apply. 

3 Failure to comply with the above obligations and 

prohibitions shall constitute grounds for cancellation 

of existing agreements with external collaborators and 

financial advisors and may imply the defaulting party’s 

obligation to compensate for damages. 

AArrtt..  2222  --  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

External collaborators: all parties, other than financial 

advisors, not bound to the Company by an employee 

relationship, who perform their business for the 

company's benefit, even on a non-exclusive basis. 

Representatives: the members of the corporate 

administrative and control bodies. 

Confidential information: any reserved information 

relating to either the sphere of activity of a company, 

whether or not listed, regarding events or circumstances, 

 الذ  ادلس وؿ  ذلا التابع - بالشركة الرقابية اجلهة تتوذل ،ادليثاؽ هذا يف
. عليها ادلًتتبة لآلثار وفقا ادلخالفة هذ  تقييم - ةادلخالف بارتكاب قاـ
 اللوائح مع يتف  الذ  ادلناسب اإلجراء الرقابية اجلهة هذ  تقررو 

 .هبا ادلعموؿ

 ادلشاركة واألطراؼ بالشركة العاملن غر ادلالين للمستشاري  بالنسبة  33
 يف ةالوارد التعاقدية الشروط مع تتف  اليت اإلجراءات تتخذ ،اخلارجية
 بالقواعد االلت اـ عدـ أف  لك م  ويستنبط. معهم ادلربمة العقود

 األطراؼ مع القائمة العقود إللغاء مربرا يعد قد السابقة واحملا ير
 ع  تعويض دفعب ادلقصر الطرؼ إل اـ عليه ينطو  وقد ادلذكورة
  . اخلسائر

  
  التطبيقالتطبيق  مجالمجال: :   2121  مادةمادة
 ادلادة م "الثانية الفقرة"و 11و 9و 7 ادلواد ويف ادلقدمة يف الواردة األحكاـ تطب  .0

 والشركاء ادلوردي  على وكذلك اخلارجية ادلشاركة األطراؼ على ادليثاؽ هذا م  19
 تطب  بالشركة، العاملن غر ادلالين للمستشاري  وبالنسبة. ادلبلئم النحو على

 الفقرة"و 4 رقم ادةادل يف الواردة األحكاـ إذل باإلضافة إليها ادلشار القواعد عليهم
 على األحكاـ باقي وتطب . "14و 13و 8 أرقاـ ادلوادو  5رقم ادلادة م  األوذل

 . منهم كل ديارسه الذ  النشاط مع يتبلءـ دبا ادلذكورة األطراؼ

 العمل ويستمر ادلؤقتة العمالة على ادليثاؽ هذا يف الواردة القواعد تطب  .3
 م  23 ادلادة يف الواردة التأديبية تبالسلطا ادلتعلقة باللوائح أيضا

 .276/2003 رقم التشريعي ادلرسـو

 القائمة العقود إللغاء مربرا يعد السابقة واحملا ير بالقواعد التقيد عدـ .2
 عليه ينطو  وقد ادلالين وادلستشاري  اخلارجية ادلشاركة األطراؼ مع

 .اخلسائر ع  بالتعويض ادلقصر الطرؼ إل اـ

  
  عـريـفاتعـريـفاتتت: : 2222  مادةمادة

 ادلالين، ادلستشاري  عدا األطراؼ، مجيع: الخارجية المشاركة األطراف
 يك  دل وإف حىت لصاحلها أعماال يؤدوف الذي  بالشركة العاملن غر م 

 .حصر  أساس على  لك
 .باجملموعة والرقابية اإلدارية باجلهات األعضاء: الشركة مسئولو

 كانت سواء ما شركة بنشاط تتعل  معلومات أ : السرية المعلومات
 معلنة غر ظروؼ أو بأحداث وتتعل  بالبورصة، مقيدة غر أو مقيدة
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not publicly known, particularly significant from an 

organization, equity, economic, financial, strategic 

standpoint or for the business performance of same, or 

the financial instruments issued by such company. 

Privileged information: information of a precise nature 

that has not been made public, directly or indirectly 

concerning one or more issuers of financial instruments 

or one or more publicly traded financial instruments, 

which, if made public, could significantly influence the 

prices of such financial instruments. 

 

Legislation: all the: 

 ruling laws issued by the state and related implementing 

measures, including the regulations and interpretations 

provided by the relevant authorities; 

 internal rules issued over time by Intesa Sanpaolo and/or 

other group companies. 

Personal transactions: all those transactions engaged in 

by representatives and employees involving financial 

instruments and products and currencies directly or 

through trustees or nominees. 

Procedures: all the internal operating standards, 

including updates and information flows, put in place 

over time by Intesa Sanpaolo and/or the other 

Companies of the Group. 

 

Investment activities and services: the activities and 

services when their subject matter consists of financial 

instruments: 

a) trading for own account; 

b) order execution for account of customers; 

c) underwriting and/or placement with commitment or 

guarantee assumed with respect to the issuer; 

c-bis) placement without commitment or guarantee assumed 

with respect to the issuer; 

d) portfolio management; 

e) order receipt and transmission; 

f) advisory services on the subject of investments; 

g) management of multi-lateral trading systems 

Company: identifies the Parent Company or the Company 

of the Intesa Sanpaolo Group at which the representative 

executes a mandate, or for which the employee, financial 

advisor or external collaborator renders service. 

 أو االقتصادية أو الرأمسالية أو التنظيمية الناحية م  خاصة أ ية و ات
 تتعل  معلومات أ  أو األداء، ناحية م  أو اإلسًتاتيجية أو ادلالية

 . الشركة هذ  ع  الصادرة ادلالية باألدوات
 وزب  الدقيقة بطبيعتها تتمي  معلنة غر معلومات: الداخلية المعلومات

 أو مباشر بشكل سواء ادلالية األدوات إصدار جهات م  أكثر أو/جهة
 ،للجمهور طرحها يتم اليت ادلالية األدوات م  أكثر أو/ وأداة مباشر غر
 على اكبر  تأثرا تؤثر قد فإهنا ادلعلومات تلك ع  اإلفصاح حالة ويف

 . ادلالية األدوات أسعار

 : القوانين 
 ات التنفيذية والتدابر الدولة ع  الصادرة السارية القوانن مجيع  

 . ادلعنية السلطات ع  الصادرة التفسراتو  اللوائح  لك يف دبا الصلة،

 باولو ساف انتي ا الوقت مدار على تصدرها اليت الداخلية القواعد مجيع 
 . موعةباجمل ر أخ شركات أو/و
 وادلنتجات ادلالية األدوات يف ادلعامبلت مجيع: الشخصية المعامالت
 أمناء طري  ع  أو مباشرة والعاملوف الشركة مس ولو جيريها اليت والعمبلت
 .احلفظ أمناء أو االستثمار

 أو/و باولو ساف انتي ا تضعها اليت الداخلية العمل معاير مجيع: اإلجراءات
 وتدف  التحدي  عمليات  لك يف دبا اجملموعة يف ر األخ الشركات
 .ادلعلومات

 تتعل  اليت واخلدمات األنشطة مجيع :االستثمارية خدماتالو  نشطةاأل
 :مثل ادلالية باألدوات

 الشخصي؛ للحساب ادلتاجرة -أ

 العمبلء؛ حلساب األوامر تنفيذ -ب

 تقدم أو االلت اـ مع ادلالية األدوات ىف االستثمار أو/و االكتتاب ضماف -ت
  اإلصدار؛ جهة لصاحل  الضمانات

 ضمانات أ  تقدم أو الت اـ دوف ادلالية األدوات ىف االستثمار -(مكرر) ت
 اإلصدار؛ جهة لصاحل

 احملافظ؛ إدارة -ث

  وربويلها؛ األوامر استبلـ -ج

 االستثمار؛ رلاؿ يف االستشارية اخلدمات تقدم -ح

  . األطراؼ متعددة ؿالتداو  نظم إدارة -خ

 سبنح باولو ساف انتي ا جملموعة تابعة شركة أية أو األـ الشركة هبا يقصد: الشركة
 وادلستشاروف العاملوف يقدـ اليت أو عنها نيابة بالتصرؼ تفويضا الشركة مس وذل
 .إليها خدماهتم اخلارجية ادلشاركة واألطراؼ ادلاليوف

 


