
 
 .Belden Incاالتصال بمجلس إدارة 

 Beldenاإلبالغ عن المشكالت األخالقية والمشكالت المتعلقة بااللتزام من خالل الخط الساخن لـ 

ل أو مخالفات للقانون إذا علمت بأي مشكلة محتملة تتضمن مخاوف أخالقية أو احتيا  الزمالء على المساعدة في الحفاظ على سمعة الشركة. Beldenجع إدارة ومجلس إدارة تش
 Beldenوفي الحاالت التي ال يشعر فيها الزمالء باالرتياح لإلبالغ من خالل سلسلة القيادات المعتادة توفر   فإننا نشجعك على اإلبالغ عن ذلك لرئيسك المباشر بأسرع ما يمكن.

أو  Beldenالشكاوى المتعلقة بالمحاسبة في   فين من الشؤون القانونية ومن التدقيق الداخلي(.)المكون من موظ Beldenعدة طرق لتقديم البالغات مباشرة إلى فريق االلتزام في 
. وسيتم توصيل الشكاوى األخرى إلى اإلدارة أو إلى  رئيس .Belden Incالضوابط المحاسبية الداخلية أو أمور التدقيق سيتم توصيلها إلى رئيس لجنة التدقيق في مجلس إدارة 

 الذي يترأس الجلسات التنفيذية للمدراء غير اإلداريين، إذا كان ذلك مناسباً. مجلس اإلدارة

املة خاصة، بما في ذلك استبقاء وقد يأمر رئيس مجلس اإلدارة أو رئيس لجنة التدقيق بعرض تلك األمور المحددة على لجنة التدقيق أو مجلس اإلدارة بالكامل وقد يأمر بمع
 رجيين بشأن أي مشكلة يتم توجيهها إليهم. المرشدين أو المستشارين الخا

ال تكون متاحة حينما تكون هناك قيود قد يمكنك اإلبالغ عما يثير مخاوفك دون الكشف عن هويتك أو بشكل سري كما هو موضح أدناه، على الرغم من أن بعض هذه الطرق 
ام الخط الساخن فإن مشكلتك أو شكواك سيتم إعطاؤها رقماً للحفاظ على عدم الكشف عن هويتك، وسوف إذا اخترت استخد  بموجب القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالخصوصية.

 تتمكن من االتصال لمعرفة آخر ما تم بهذا الشأن خالل مدة معينة وفقاً لتعليمات المشغل.

 اإلبالغ عن مشكلة عبر اإلنترنت:
 
 

ما لم ترغب أنت في  دون الكشف عن الهوية،
 يتكالكشف عن هو

www.belden.com/ethics 

االتصال بالخط الساخن في 
Belden/Convercentt: 

 

ما لم ترغب أنت في  دون الكشف عن الهوية،
 الكشف عن هويتك

 )يرجى االطالع على أرقام االتصال الدولي أدناه(   800-461-9330
 

بالبريد  Beldenمراسلة فريق االلتزام في 
 اإللكتروني:

 

ة يتعذر معها عدم الكشف عن هذه الطريق
 هويتك

 

ombudsman@belden.com 

عن طريق المستشار العام في  السرية، :Beldenالكتابة إلى مجلس إدارة 
Belden 

Belden Board of Directors 
Belden Inc. 

1 North Brentwood Blvd, 15th Floor 
St. Louis, Missouri  63105 

 

 اللغة المحلية هي اللغة االفتراضية، ما لم يتم تحديد لغة أخرى.  ل التالية.يتم االتصال المباشر من الدو

 األرقام الدولة األرقام الدولةي

 9999 1777 800 00 ماليزيا 9999 1777 800 00 األرجنتين

 0139 376 866 001 المكسيك 9999 1777 800 0011 أستراليا

 9999 1777 800 00 هواندا 9999 1777 800 00 بلجيكا

 9999 1777 800 00 نيوزيلندا 9999 1777 800 0021 البرازيل

سانت ) الجزر العذراء البريطانية

 (كيتس ونيفيس
 9999 1777 800 00 الفلبين 4400 514 720 1

 3819 111 800 00 بولندا 9330 461 800 كندا

  الصين الشعبية 

 

  3062 120 400 00 (جميع الشركات)    

)تشاينا تيليكوم  9999 1777 800 00

  وتشاينا يونيكورن(
 4400 514 720 101 8 روسيا

 9999 1777 800 001 سنغافورة 4400 514 720 001 جمهورية التشيك

 9999 1777 800 00 أسبانيا 9999 1777 800 00 الدانمرك

 9999 1777 800 00 السويد 9999 1777 800 00 فرنسا

 9999 1777 800 00 سويسرا 9999 1777 800 00 المانيا

 9999 1777 800 001 تايالند 9999 1777 800 001 هونج كونج

 4400 514 720 001 تركيا 9999 1777 800 00 المجر

 4400 514 720 001 اإلمارات العربية المتحدة 3428 100 800 000 الهند

 إندونيسيا
001 803 015 203 5129 

 
 9999 1777 800 00 المملكة المتحدة

 9330 461 800 المتحدة الواليات 9999 1777 800 001 ياإيطال

 4400 514 720 001 فيتنام 9999 1777 800 001 اليابان

   9999 1777 800 002 كوريا

 
brian.anderson@belden.com 
jillian.plescia@belden.com 

314-854-8035 
314-854-8081 

Brian E. Anderson 
Jillian M. Plescia 

 اإلدارة القانونية:لالتصال ب

lindsay.kemper@belden.com 314-854-8031 Lindsay L. Kemper  

    

 


