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مقدمة
تقدم مدونة قواعد السلل و الخاصلللة شلل ة "( BMCمدونة القواعد") توجيهات خصلللول كلل و الخال األعمال
والمتوقع من مجتمع  BMCاالمتثلال لأ ناءلام عم لف وتكلاع لف مع زمالئلف الموفكين والعمالم والموردين وشلللل لام
األعمال واآلخ ين من نصحاب المصالح.
ومدونة القواعد هذه تدعمها كياكات ع ى مستوى الش ة هي متاحة ع ى موقع كياكات الش ة الخال لللل .BMCوقد
تخضلع ننت نيضلا لسلياكلات إضلايية ع ى المسلتوى اإلق يمي و/نو ع ى مسلتوى اإلدارات .ولكن ال يمكن نن تجيب مدونة
القواعد والسلياكلات ع ى ا اكلتكسلار نو تعالج ا موقف محتما خال األعمال .و ءام ع يأ يتوقع مءف اكلتخدام حسلن
تقدي واالكت شاد الموارد المحددة يي البءد  1.1.3عءدما تكون لديف نكئ ة حول مسار العما المءاكب.
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النطاق واالمتثال
تءطبق مدونة القواعد هذه ع ى جميع مسلللل،ولي ومدرام وموفكي شللل ة ( BMC Softwareالمشللللتم ة ع ى جميع
م،كلللسلللات  BMCع ى مسلللتوى العال (" .)"BMCنما كللل و العام ين والشللل ام التجاريين غي الءظاميين والذين
يتص يون نيا ة عن  BMCيهو يخضع لمدونة قواعد الس و الخاصة األط اف الثالثة.
قد ي،دي الكشلللا يي االمتثال مدونة القواعد هذه ما يي ذلف عدم اإل الغ إخالالت يع ية نو مشلللتبأ ها رغ ونف ع ى
ع ها إلى إج امات تأديبية ما يي ذلف ع ى كبيا المثال ال الحص إنهام عقد العما.
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البيان بالسياسة
يعتملد نجلا نعملال  BMCع ى قلدرتءلا ع ى ءلام عالقلات تحظى لالثقلة– ييملا يءءلا و لذللف مع عمالئءلا والموردين
والحكومات والمجتمعات مما يعءي ننأ تقع ع ى عاتقف مسئولية ما ي ي:
•
•
•
•
•
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ط

ط االكتكسارات واألكئ ة واإل الغ الهموم ودواعي الق ق؛
مماركة األعمال األمانة والءزاهة؛
التقيد واالمتثال القانون نصا وروحا؛
معام ة عضءا البعض معام ة الك امة واالحت ام؛
حماية نصول  BMCوكمعتها.
االكتكسارات واألكئ ة واإل الغ الهموم ودواعي الق ق

 1-1-3اإلبالغ بالهموم ودواعي القلق بشكل فوري
مكتب االمتثال واألخالقيات التا ع لللل BMCمك س لتقدي ا ننواع الدع والءصح التي تحتاجها من نجا االمتثال مدونة
القواعد هذه والسياكات ع ى مستوى الش ة والقوانين وال وائح السارية.
إذا ان لديف ني كللبب يدعو لالعتقاد أنأ قد ت نو قد يت اإلخالل مدونة القواعد هذه نو كللياكللات الشلل ة نو القوانين
وال وائح السارية ييتوقع مءف نن تب غ نيا من الموارد التالية يورا مثا هذا الءشاط:
• اإلدارة المح ية؛
• الموارد البش ية؛
• مكتب االمتثال واألخالقيات؛
• اإلدارة القانونية؛
• إدارة التدقيق الداخ ي؛
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•
•

األمن العالمي؛ نو
خط  BMCالهاتكي الخال المساعدة يي ش،ون األخالقيات.

خدمة خط  BMCالهاتكي الخال المسلاعدة يي شل،ون األخالقيات عبارة عن خيار كل ي ل بالغات وهي خدمة مقدمة
من ط ف االث ومتاحة من خالل الهاتف نو اإلنت نت:
•
•
•

www.bmcHelpLine.com
1-800-461-9330
 www.bmcHelpLine.comمتوفر في العديد من البلدان  ،أرقام الهاتف المحلية ويمكن االطالع على

 2-1-3عدم التسامح مع الثأر
ال تتسلامح  BMCمع الثأر ضلد ني موفف يب غ انطالقا من حسلن الءية سلوم السل و المشلتبأ ييأ نو يط نكلئ ة
واكلتكسلارات نو يعب عن الهموم ودواعي الق ق .لمزيد من المع ومات ي جى ال جوع إلى كلياكلة حماية المب غين عن
االنتها ات.
 3-1-3التعاون مع التحقيقات والدعاوي القانونية واإلجراءات القانونية
إن تمسف الش ة مماركة األعمال األمانة والءزاهة يتط ب مءا نن نأخذ جميع البالغات المواوقة والءا عة من مبدن حسن
الءية سوم الس و المشتبأ ييأ مأخذ الجد ونج ي التحقيق ييها الءزاهة والس ية ونتخذ اإلج امات عءد ما لزم .لذا
ها من قبا  BMCوالتي قد يج يها ممث ون
يجب نن تتعاون تعاونا امال يي التحقيقات ونعمال التدقيق الداخ ية المص
من إدارات الش،ون القانونية ومكتب االمتثال واألخالقيات وإدارة التدقيق الداخ ي واألمن والموارد البش ية اإلضاية
إلى مءسو ي مكاتب التدقيق الخارجي والم،كسات القانونية المعيءة من قبا .BMC
الدعاوي القانونية واإلج امات القانونية والتحقيقات التي تكتحها الحكومة نو األجهزة التءظيمية خصللول  BMCيجب
تءاولها ع ى الكور و ط يقة ك يمة .يجب ع يف إخطار إدارة الش،ون القانونية كاية مثا هذه األمور ع ى الكور.
يجب ع يف االحتكاف المستءدات المتص ة أي دعوى قانونية نو إج ام قانوني نو تحقيق ع ى الءحو الموضح يي كياكة
إدارة السللجالت .يجب إركللال جميع الط بات الخارجية شللأن المع ومات إلى إدارة الشلل،ون القانونية .وكللتقوم اإلدارة
لاإلشلللل اف ع ى عم يلة جمع المع وملات وتءسلللليق رد  BMCل ط ف الخلارجي .عءلدملا يبط لب مءلف تقلدي السللللجالت
المتص ة يجب نن تقدمها إلى إدارة الش،ون القانونية شكا يوري.
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يتعين ع يلف نن تتجءلب مءلاقشللللة ني دعوى قلانونيلة نو إج ام قلانوني نو تحقيق مع ني شللللخخ داخلا  BMCنو خلارجهلا دون
الحصول ع ى الموايقة المسبقة من إدارة الش،ون القانونية.
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مماركة األعمال األمانة والءزاهة

 1-2-3إتباع ممارسات تعاقدية مقبولة لمنع االتفاقات الجانبية
االتكاقات الجانبية محظورة حظ ا اتا .يتءتهج  BMCكللياكللة عدم التعاقد مع العمالم واألط اف اآلخ ى إال من خالل
اتكلاقيلات ركللللميلة ومكتو لة يت اعتملادهلا من قبلا إدارة الشلللل،ون القلانونيلة التلا علة لشلللل لة  BMCويوقعهلا الموقعون
المكوضون ع ى الءحو المبين و تكصيا ن ث يي كياكة اعتماد العقود وصالحية التوقيع وكياكة الش ام.
تءطوي االتكاقات الجانبية ع ى ني التزام كوام ان شكهيا نم تا يا ( ما يي ذلف الت اكا اإللكت وني مثال الت اكا عب
الب يد اإللكت وني) ال يعتب جزما من االتكاقية األصل ية مع الط ف الءظي وذلف من نجا إتمام معام ة يع نو شل ام نو
معام ة كللارية .ويي غالب األحيان تغي االتكاقات الجانبية شلل وط ونحكام االتكاقية األصلل ية تغيي ا جوه يا ويمكن نن
تع ض  BMCلخط انتهلا االتكلاقيلة والتلأاي يي معلام لة االتكلاقيلة من الءلاحيلة المحلاكللللبيلة .و ني تعلديالت ع ى اتكلاقيلة
نصل ية نصل ية يجب نن تءعك يي )1( :اتكاقية تا ية جديدة نو ( )2تعديا تا ي ع ى االتكاق األصل ي ويجب نن يت
اعتماد ا مءهما شكا ك ي ويت توقيعهما من قبا موقع مكوض.
 2-2-3تجنب تضارب المصالح
يجب ع يف نن تتجءب ني نشللاط يتضللارب نو يظه ننأ يتضللارب مع مصللالح  .BMCتضللارب المصللالح عبارة عن
موقف حيث تكون لديف ننت نو لدى نحد ني اد نكلل تف مصللالح مهءية نو شللخصللية من شللأنها نن ت،ا يي موضللوعية
تقدي اتف عءد اتخاذ الق ارات موفف يي شلل ة  .BMCوقد يءشللأ تضللارب المصللالح عءدما تت قى ننت نو نحد ني اد
نكل تف مءايع شلخصلية غي كل يمة نتيجة لوفيكتف يي  .BMCوقد يءشلأ نيضلا تضلارب المصلالح من ق وض مقدمة إلى
موفف نو نحد ني اد نك ة موفف نو ضمانات عن التزامات خاصة ه .
إذا عما نحد موفكي  BMCشلكا متزامن لصلالح نحد المءايسلين نو العمالم نو الموردين يإن ذلف نيضلا يءطوي عادة
ع ى تضللارب ل مصللالح .وال يسللمح ل موفكين العما مسللتشللار نو عضللو يي مج اإلدارة لدى مءاي  .والمماركللة
المث ى هي التجءب من ني صللالت مهءية مباشل ة نو غي مباشل ة مع مءايسللي  BMCنو عمالئها نو مورديها إال إذا ت
ذلف نيا ة عن .BMC
وقد ال يتبين تضلللارب المصلللالح ع ى الكور يي جميع الحاالت .إذا ان لديف اكلللتكسلللار نو ع مت حالة تءطوي ع ى
تضارب ل مصالح نو حالة محتم ة لتضارب المصالح ييءبغي ع يف نن تتصا مكتب االمتثال واألخالقيات.
 3-2-3تسهيل عملية إعداد ورفع التقارير المالية الدقيقة.
شلللل لة  BMCشلللل لة علالميلة ويجلب ع يهلا االمتثلال مخت ف قوانين ولوائح األوراق الملاليلة والويلام لالتزاملات ريع
التقاري اإلضللاية إلى القوانين التش ل يعية وال وائح المح ية الخاصللة إعداد وريع التقاري المالية والض ل يبية يي الب د.
ويجب ع ى  BMCنن تكصلح ألصلحاب األكله الدائءين ونيضلا لججهزة التشل يعية األخ ى عن المع ومات شلكا اما
ونزيلأ ودقيق ويي المواعيلد المحلددة و ط يقلة قلا لة ل كه واالكللللتيعلاب ييملا يخخ نعملالءلا ووضللللعءلا الملالي ونتلائج
العم يلات .ونظ ا للذللف يجلب ع يلف االحتكلاف سللللجالت دقيقلة عن األعملال واحت ام جميع ضللللوا ط الم اقبلة اللداخ يلة
والتعاون يي اية عم يات التدقيق الداخ ية والخارجية.
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موجب كلللياكلللة حماية المب غين االنتها ات يإن ني هموم قد تتع ق انتها قوانين األوراق المالية األم يكية نو غش
لمسللللاهمي  BMCنو اللدائءين يجلب ريعهلا إلى اإلدارة نو إدارة الشلللل،ون الملاليلة نو إدارة التلدقيق اللداخ ي نو إدارة
الش،ون القانونية نو مكتب االمتثال واألخالقيات.
ما يمكءف االتصللال خط  BMCالهاتكي الخال المسللاعدة يي شلل،ون األخالقيات ع ى الءحو المذ ور يي البءد -1-3
 1ن غ همومف يورا دون ندنى تأخي .
 4-2-3االحتفاظ بسجالت  BMCبشكل مناسب.
شل ة  BMCمسل،ولة عن ضلمان نن كلجالتها الخاصلة األعمال ومءها السلجالت الورقية والسلجالت اإللكت ونية قد
ت إنشلاؤها وإدارتها والتخ خ مءها شلكا مالئ  .ومن شلأن نامج يعال خال إدارة السلجالت نن يتيح لشل ة BMC
ت بيلة احتيلاجلات نعملالهلا واالمتثلال جميع االلتزاملات القلانونيلة والتءظيميلة .وتقع ع يلف مسلللل،وليلة م اجعلة السللللجالت
الموجودة حوزتف شكا دوري وضمان ننف تمتثا سياكة إدارة السجالت وني نوام قائمة متع قة االحتكاف.
 5.2.3االمتثال للوائح مكافحة غسل األموال
BMCيحظ جميع نشكال غسا األموال ويتوايق مع القوانين اإلق يمية لمكايحة غسا األموال .يحتكظ  BMCالضوا ط
الداخ ية المصممة لضمان االمتثال ألنظمة مكايحة غسا األموال المطبقة الموضحة يي كياكة مكايحة الكساد.
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االمتثال القانون نصا وروحا.

امتثال القانون نصا وروحا هو نكاس المعايي األخالقية التي تتبعها ش ة  .BMCلذا يجب نن تتوايق تص ياتءا وك و ياتءا مع
القوانين وال وائح المعمول هلا يي لا مكلان تملارس ييهلا شلللل لة  BMCنعملالهلا .يلإذا ءلت تعتقلد نن متط بلات ملدونلة القواعلد هلذه
تتعارض مع القانون المح ي يي جى اكتشارة مكتب االمتثال واألخالقيات نو إدارة الش،ون القانونية التا عة لش ة .BMC
 1-3-3امتثال قوانين مكافحة الفساد السارية.

مدفوعات غير مشروعة
تءتهج شل ة  BMCكلياكلة عدم التسلامح مع مماركلات ال شلوة والكسلاد وهي متمسلكة تشلغيا ننظمة وتءكيذ كلياكلات
من شلأنها الكشلف عن مماركلات ال شلوة وردعها ما هو موضلح و تكصليا ن ث يي كلياكلة مكايحة الكسلاد .يال يجوز
لف إطالقا تقدي ني شلليم ذي قيمة نو الوعد تقديمأ شللكا مباشل نو غي مباش ل ألي ط ف االث ييما يخخ ني عما
من نعمال  BMCلمساعدة  BMCيي تحقيق تكوق تجاري غي مش وع كوام ت جءي نية مءكعة نم ال.

تقديم الهدايا والترفيه وأشكال الضيافة األخرى
من المسلمو شلكا عام تقدي الهدايا العادية والع ضلية والمءاكلبة نو الت ييأ نو نشلكال الضلياية األخ ى المقدمة ل عمالم
نو العمالم المحتم ين نو الموردين نو األشلخال اآلخ ين الم تبطين أعمال  BMCوذلف لتعزيز الءوايا الحسلءة وتقوية
عالقات األعمال وذلف ع ى الءحو المبين الكاما يي كياكة مكايحة الكساد.إال ننأ من المحظور حظ ا اتا تقدي الهدايا
التالية والت ييأ ونشكال الضياية األخ ى حتى ولو ل تتقدم كواتي المص ويات ليت ص يها لف من قبا :BMC
• تعويض مقا ا شيم ما؛
• الهدايا المقدمة نقدا نو ما يساوي الءقد (مثا طاقات الهدايا)؛
• الهدايا نو الت ييأ نو نشللكال الضللياية األخ ى المقدمة ع ى الكور قبا نو ناءام نو عد مءاقصللة متوقعة نو يع ية
ط حتها جهة حكومية نو عم ية مءاقصللة مماا ة ركللمية نخ ى إذا انت ( )1محظورة موجب المءاقصللة نو
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•
•

مسللتءدات العطام ال كللمية نو كللياكللات صللاحب العما الخال المسللتكيد نو توجيهاتأ نو معايي ه ( )2نو
محظورة موجب القانون المح ي نو ( )3إذا ان تقديمها قد ي،دي المساس و األمانة.
ت ييأ غي الئق نو ت ييأ ذو طبيعة عدائية محتم ة.
الهدايا نو الت ييأ نو نشللكال الضللياية األخ ى التي من المع وف ننها تءطوي ع ى انتها لسللياكللات صللاحب
العما الخال المستكيد نو توجيهاتأ نو معايي ه.

وال يجوز نن تط ب من ط ف االث يتصلل ف نيا ة عن  BMCنن يقدم نيا من الهدايا نو الت ييأ نو الضللياية المحظورة
المشلار إليها نعاله نو تشلجعأ ع ى ذلف .ل حصلول ع ى مع ومات إضلايية خصلول الهدايا والت ييأ ونشلكال الضلياية
األخ ى المقبولة وغي المقبولة اإلضلاية إلى عم ية الحصلول ع ى الموايقة ذات الصل ة ي جى ال جوع إلى البءد 2-4
من كياكة مكايحة الكساد .يتعين ع يف االتصال مكتب االمتثال واألخالقيات لمءاقشة المواقف الغامضة وح ها.

تلقي الهدايا والترفيه وأشكال الضيافة األخرى
يجب نن تكون جميع الوجبات ونشلللكال الت ييأ الم تبطة األعمال متوايقة مع الع ف السلللائد ويت تقديمها دون ط ب
وغي متك رة وتتطلا ق مع اللذوق الالئق ومعقوللة القيملة ومقلدملة ألغ اض نعملال مشلللل وعلة .وعالوة ع ى ذللف
اكلتثءام ما ورد ندناه يمكءف قبول هدايا ع ضلية ذات قيمة اكلمية يت تقديمها لف دون ط ب مثا األشليام الت ويجية نو
التذ ارية .يجب ع يف نن تحصلللا ع ى موايقة مسلللبقة من نائب ال ئي الخال ف لقبول ني هدية نو ت ييأ نو ضلللياية
تتجاوز قيمتها  100دوالر نم يكي (نو ما يعادلأ) ما يي ذلف ع ى كلبيا المثال ركلوم السلك الم،تم ات .نما إذا ءت
تشلتغا مءصلب نائب رئي نو مءصلبا نع ى ييجب ع يف نن تحصلا ع ى موايقة مسلبقة من مدي المباش قبا قبول نية
هدية نو ت ييأ نو ضللياية تتجاوز قيمتها  100دوالر نم يكي (نو ما يعادلأ) .إذا ءت تشللت ي ضللائع وخدمات لصللالح
شللل ة ( BMCمثال ءت موفكا يي إدارة المشللللت يات) يال يجوز لف نن تقبا هدايا من الموردين تتجاوز قيمتها 25
دوالرا نم يكيا (نو ما يعادلأ).
يجب نال تقبا ما ي ي إطالقا:
•
•
•
•

مءايع شخصية مادية نو معءوية يت تقديمها – شكا ص يح نو ضمءي – مقا ا تأمين نعمال ش ة BMC؛
مءايع شخصية مادية نو معءوية قد تعطي نو قد يظه ننها تعطي شعورا االلتزام من قب ف؛
الءقود نو ما يساوي الءقد (ع ى كبيا المثال مثا طاقات الهدايا) نو
خصللومات شللخصللية ع ى مءتجات نو خدمات نحد الموردين نو العمالم إال نن تكون مثا هذه الخصللومات
مع وضة لجميع الموفكين يي  BMCنو كائ ني اد العامة.

قيود على اإلسهامات واألنشطة السياسية
ال يجوز لف نن تسله األموال نو األصلول نو الخدمات نيا ة عن شل ة  BMCألي م شلح كلياكلي نو حزب كلياكلي
نو جمعية خي ية نو م،كلسلات مماا ة إال إذا انت مثا هذه المسلاهمة مسلمو ها صل احة موجب القانون ومعتمدة من
قبا  BMCما هو وارد يي كياكة مكايحة الكساد.
 2-3-3تشجيع المنافسة النزيهة.
كللتحقق  BMCالءجا يي كللوق تتس ل الءزاهة والتءايسللية وذلف تقدي نيضللا المءتجات والخدمات و أكللعار معقولة.
يءحن نتبع القوانين التي ت تصللللميمهلا من نجلا الحكلاف ع ى رو التءلاي الح والمكتو والتي يطق ع يهلا يي غلاللب
األحيان "قوانين مءع االحتكار".
صكة عامة تحظ قوانين مءع االحتكار السارية الس و التالي:
صفحة  5من9
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•
•
•
•

تثبيت األكعار وهو يشما اتكاقات شكهية نو خكية نو ضمءية ين المءايسين حول األكعار؛
تزوي العطلام حيلث يءطوي ذللف ع ى اتكلاق نحلد األط اف ع ى الكف عن تقلدي عطلائلأ نو ع ض العطلام
سع معين نو تقدي عطام عن قصد هو نقا جدوى من عطام المءاي .
تخصيخ المءاطق نو العمالم حيث يوزع المءايسون العمالم نو المءاطق التي كيخدمونها؛ و
تقسي السوق ين المءايسين لتخصيخ العمالم نو المءاطق نو المءتجات.

قد تخت ف قوانين مءع االحتكار وتءظي التجارة يي شللتى الدول ويجب توجيأ ني اكللتكسللار خصللول ك ل و معين نو
موقف معين إلى إدارة الش،ون القانونية ش ة .BMC
 3-3-3االمتثال بضوابط مراقبة الصادرات.
تتعاما شلل ة  BMCيي مخت ف ننحام العال  .وع يأ يءحن نمتثا القوانين السللارية يي ا دولة ييما يخخ اكللتي اد
وتصدي البضائع والخدمات والب مجيات والتكءولوجيا.
إن ني شللللخخ م تبط مع  BMCولأ دور يي عم ية تصللللدي وإعادة تصللللدي واكللللتي اد البضللللائع نو الخدمات نو
التكءولوجيا نو الب مجيات مسل،ول عن التثقف وائح م اقبة الصلادرات والتي تءطبق ع ى المسل،وليات المءدرجة ضلمن
وفيكتلأ وإتبلاعهلا .ل حصللللول ع ى مزيلد من المع وملات ي جى ال جوع إلى موقع االمتثلال وائح الصللللادرات الخلال
ش ة .BMC
 4-3-3تجنب التداول بناء على معلومات داخلية.
من حي ن آلخ قد تحصلللا ع ى مع ومات مهمة هي غي متاحة ل عامة (ع ى كلللبيا المثال يانات مالية غي مع ءة نو
مع ومات عن عم يات الدمج نو االكللللتحواذ نو تجزئة األكلللله نو مءتجات غي مع ءة نو خطط التسللللويق نو عقود
الموردين نو خطط الشلل ام) وهي مع ومات تتع ق شلل ة  BMCنو شلل ات نخ ى .يال يجوز لف إطالقا اكللتخدام
مع ومات داخ ية نو تقاكللمها من نجا تداول األكلله نو التأاي يي تداولها نو اكللتخدام المع ومات نو تقاكللمها خالف ذلف
لتحقيق مص حة شخصية نو مص حة اآلخ ين ما هو مكصا كياكة تداول األوراق المالية.
 5-3-3حماية خصوصية المعلومات الشخصية.
تمتثا شلل ة  BMCقوانين حماية البيانات وقوانين الخصللوصللية السللارية يي جميع الدول التي تمارس  BMCييها
نعمالها .وحصلل ل ت  BMCع ى موايقة السلل ل طات األورو ية المعءية حماية البيانات ع ى القواعد اإللزامية ل شلل ل ة
صلكتها المتحك ييها والمعالج لها .تقع ع يف مسل،ولية حماية خصلوصلية وكل ية ونمن المع ومات التي من شلأنها تحديد
هوية شللخصللية ما و ذلف المع ومات الخاصللة األخ ى التي تخخ موفكيءا وعمالئءا وشلل ائءا واألط اف الثالثة
األخ ى والتي هي يي الحيازة لدى  .BMCما ننت مس،ول عن إتباع كياكة حماية المع ومات الس ية وكياكة القواعد
اإللزامية ل شل ة الخاصلة خصلوصلية البيانات وكلياكلات خصلوصلية البيانات األخ ى ذات الصل ة وذلف من نجا حماية
أ .وال يجوز نن تتقاكللمها إال
مع ومات اآلخ ين الشللخصللية ومءع اكللتخدامها نو الكشللف عءها شللكا غي مصلل
الحتياجات األعمال المش وعة يي حدود نطاق واجباتف ونال يت التقاك إال مع األشخال المص حين له وويقا ل قوانين
السارية.
4-3

معام ة عضءا البعض معام ة الك امة واالحت ام.

 1-4-3تقدير التنوع والفرص المتساوية .
صفحة  6من9
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تقدر شلل ة  BMCمظاه التءوع يي وكللط القوى العام ة لديها .وإن نهج  BMCتجاه التءوع عبارة عن االكللتيعاب
واالحت ام وتعزيز اقلايلة تتيح لكلا ي د نن يقلدم مسللللاهملاتلأ كلا ملا يمت لف من اإلمكلانيلات .يجلب ع ى قلادة  BMCنن
يكونوا نموذجا قويا ونخالقيا ويخ قوا يئة عما مدنية واحت ايية .و ما هو وارد يي كللياكللة الك ل الوفيكية المتسللاوية
وكياكة عدم المضايقة ال تتسامح  BMCمع ني شكا من نشكال المضايقة نو التمييز نو الثأر.
 2-4-3ضمان مقر عمل آمن.
من شللللأن مق العملا الخلالي من العءف والسللللال ومظلاه السلللل و يلات الهلداملة األخ ى الحكلاف ع ى األملان لجميع
الموفكين وتمكيءه من الت يز ع ى األعملال ت يزا لامال .ومن المحظور اكللللتخلدام العءف نو السلللل و يلات المتعملدة
األخ ى التي من شللأنها اإلضلل ار شللخخ أخ نو أمال أ ما يي ذلف التع يقات والسلل و يات المءطوية ع ى التهديد
والتخويف نو التوعد .ويجب إ الغ إدارة األمن العالمي حاالت العءف نو التهديد العءف شكا يوري دون ندنى تأخي .
تحظ شل ة  BMCويي الحاالت التي يمكن ييها تءكيذ الحظ شلكا قانوني حيازة نو إخكام نو اكلتخدام نو نقا ما
ي ي من األشلليام داخا مقار الشلل ة كللوام انت مم و ة نو مسللتأج ة :ني كللال ناري نو كللال أخ ما يي ذلف
السكين نو المض ب نو المتكج ات نو األدوات األخ ى التي يت اكتخدامها شكا رئيسي من نجا إلحاق الض ر.
 3-4-3الحفاظ على مقر عمل خال من تعاطي المخدرات.
من شلللأن الكحول والمخدرات غي القانونية والمواد الخاضلللعة ل قا ة نن ت،ا تأاي ا كللل بيا يي جوانب السلللالمة
واإلنتاجية والمواوقية وحسللللن التقدي والقدرة ع ى اتخاذ الق ارات .يمحظور ع يءا نن نتعاطى الكحول نو نن تأكلل ل
الكحول عقولءلا نو نن نحوز ع ى نو نوزع المخلدرات غي القلانونيلة نو نن تأكلللل الكحول عقولءلا ناءلام مملاركللللة نعمال
شل ة  BMCما عدا اكلتهال الكحول يي حدود القانون و شلكا معتدل مع توخي الحيطة والحذر خالل نوقات الت ييأ
المش وعة الم تبطة األعمال .يمكءف االطالع ع ى المزيد من التكاصيا يي كياكة مءع تعاطي المخدرات.
. 3-4-3مجالس حقوق الجمعيات
.حرية تكوين الجمعيات وحق الموظفين في االنضمام إلى النقابات أو المجالس  BMCيدعم
 4-4-3دعم حق العمل
تدع  BMCح ية تكوين الجمعيات وحق موفكيءا يي نن يصبحوا نعضام يي نقا ة نو مج
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عما.

حماية نصول  BMCوكمعتها.

 1-5-3استخدام أصول الشركة وأنظمتها بشكل مالئم.
يجب اكللتخدام نصللول  BMCما ييها ع ى كللبيا المثال ال الحص ل التجهيزات والتوريدات والمءشلل،ت واألنظمة
ألجا تحقيق المءكعة لشل ة  .BMCو ما هو وارد يي كلياكلة اكلتخدام ونمن ننظمة االتصلاالت وويقا ل قوانين السلارية
تحتكظ  BMCالحق يي م اقبة ننظمة  BMCويءبغي عدم توقع نية خصلللوصلللية .يجب ع يف إتباع توجيهات BMC
من نجلا حملايلة ننظملة  BMCملا ييهلا اتبلاع التوجيهلات الخلاصللللة ك ملات الم ور ودمج الب امج المعتملدة من BMC
والخاصة الحماية من الكي وكات.
تظلا جميع نصللللول  BMCيي المكلاتلب التي توجلد هلا ملا ل يت الحصللللول ع ى موايقلة من ملدي م ايق الشلللل لة نو
ممث يه .
إضلاية لذلف يجب نن تخضلع عم ية نشل ني محتوى شلأن وفيكتف يي  BMCنو وفائف اآلخ ين ييها نو نعمالها نو
عمالئها ع ى مواقع التواصا االجتماعي لسياكة التواصا االجتماعي.
صفحة  7من9
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 2-5-3منع السرقة واالحتيال
الس ل قة واالحتيال من الج ائ ولن يت التسللامح معها إطالقا .واالحتيال هو نحد ننواع الس ل قة عن ط يق الخداع الذي
ي،دي إلى تحقيق مكاكلب شلخصلية نو نر ا نو مصلالح لف نو إلى نضل ار نو خسلائ لشلخخ أخ نو يان نخ ى.
ويتوقع مءف اإل الغ أي نشلللاط مشلللتبأ ييأ ع ى الكور وع ى الءحو المبين يي البءد  .1-1-3ن غ همومف شلللكا يوري
دون ندنى تأخي .
 3-5-3حماية الم كية الكك ية والمع ومات الس ية.
كللياكللة نمن المع ومات التي تءتهجها شلل ة  BMCتمثا نكللاس السللياكللات والمعايي واإلج امات الخاصللة إدارة
مع ومات  .BMCوالموفكون مسل،ولون شلكا شلخصلي عن ضلمان األمن الكايي لجصلول المع وماتية لشل ة BMC
والتي هي حوزته وعن االمتثال سياكات ومعايي وإج امات نمن مع ومات الش ة.
تمت ف شل ة  BMCجميع االخت اعات والمكاهي واال تشلايات والتحسليءات واأليكار ونعمال التصلءيف والتأليف
واألكل ار التجارية التي قمت ننت إ داعها وننت ع ى رنس العما نو ن دعتها اكللتخدام نصللول  .BMCودور عبارة
عن دور المشل ف ع ى األكل ار التجارية والمع ومات السل ية التي تمت كها  BMCنو األط اف الثالثة والتي قد اؤتمءت
ع يها .وع يأ ييبتوقع مءف اتخاذ التدا ي اإلدارية والمادية والكءية المءاكلبة من نجا حمايتها و شلكا كل ي ومءع ني ولوج
أ ما هو موضلح تكصليا ن ث يي كلياكلة حماية المع ومات
إليها نو اكلتخدام لها نو إيصلا عءها شلكا غي مصل
الس ية وع ى موقع إدارة  BMCل ش،ون القانونية المتع ق حماية الم كية الكك ية.
إذا لزم تقاكل مع ومات  BMCالسل ية مع العمالم نو الشل ام نو األط اف الثالثة األخ ى يتقع ع يف مسل،ولية ضلمان
نن يت و شلكا مءاكلب توقيع وإ ام اتكاقيات مءاكلبة حول السل ية ويقا لسلياكلة اعتماد العقود وصلالحية التوقيع قبا نن
يت تقاك المع ومات الكعا.
إضلاية لذلف ال يجوز لف نن تسلتخدم دون تصل يح نو تعما نسلخا غي مصل حة لمع ومات نو محتوى نو مسلتءدات نو
مواد كل ل ية غي مع ءة ل عامة ت جع لشلللخخ أخ نو لشل ل ة نخ ى كلللوام انت مكتو ة نم إلكت ونية نو يي شلللكا
مجيات الكمبيوت  .إلى ذلف توجد اآلن لدى معظ الدول قوانين تخضللع لها األكلل ار التجارية والمع ومات السلل ية.
وهءا تبعات قانونية خطي ة ألي شللخخ يءتهف هذه القوانين إكللامة اكللتخدام األكلل ار التجارية التي ت جع لشلل ة
 BMCنو لشخخ أخ نو لش ة نخ ى لتحقيق مءكعة اقتصادية ألحد غي مالكها .
 4-5-3السفر بمسؤولية.
يجب ع يف نن تضلللمن نن كلللك يات األعمال تهدف إلى خدمة مصلللالح نعمال  BMCونن تكون مصلللاريف السلللك
والت ييأ يي حدود المعقول ونن تتوخى الحيطة والحذر يي هذا الشللأن ونن تتوايق المصللاريف مع كللياكللة مصللاريف
السك واألعمال الم كومة من قبا الش ة.
 5-5-3كن مواطنا ً مسؤوالً في الشركة.
الءسلبة لشل ة  BMCإن مكهوم مسل،ولية الشل ة عبارة عن التمسلف تحقيق الءجا يي مماركلة األعمال اتباع ط ق
يتج ى مءها االحت ام لمجتمعاتءا .و التالي تمءع شل ل ة  BMCاكلللتخدام عمالة الطكولة نو العقو ة الجسلللدية نو العمالة
اإلجبارية نو اإللزامية و ذلف ني شلكا أخ من نشلكال إكلامة اكلتخدام البشل ما ييها االتجار يي البشل  .شل ة BMC
متمسلكة احت ام البيئة والحكاف ع ى الموارد .و ءام ع يأ تشلجع  BMCاالمتثال كاية قوانين ولوائح البيئة السلارية يي
الدول التي نمارس ييها األعمال.
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شلل ة  BMCمتمسللكة خ ق شلل ا ات اكللت اتيجية مع المءظمات المجتمعية .ال يجوز تقدي تب عات خي ية نيا ة عن
 BMCملا يي ذللف التب ع لأجهزة الحلاكللللب اآللي نو تب علات ملاليلة نو شلللل ام تلذا ل مشللللار لة يي نحلدا جمع
التب عات إال من قبا نو من خالل دائ ة ش،ون المجتمع.
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المعلومات ذات الصلة
تتوي جميع كياكات الش ة يي الموقع اإللكت وني ل ش ة.
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معلومات الوثيقة
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