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  كلمة المدير التنفيذي

راشي (  BGP Inc., China National Petroleum Corporationشركة إن 

شركة تقدم خدمات تقنية دولية شاملة،  مساب "ةكرشلا ("يهاختصاًرا  اهيلإ اميف يلي

فاشكتسا دراوم طفنلا زاغلاو ابمادختس بيلاسألا ةيئايزيفويجلا، هي اهلامعأ ةيساسألا و

وتفسير  ةجلاعم، وطفنل زاغلاول فاشكتسال يربلا يرحبلاوتشمل أعمالها األخرى او

بيقنتلا يئايزيفويجلا يئايميكويجلاو لماشلا، مكامن النفط، وءايزيفويج ، وتانايبلا

ايزيفويجليئ، التنقيب ا عينصتو تادعم، حسملا يلازلزلا ريغو يلازلزلا لخاد رئبلاو

 تامدخ نيمدختسمل نيددعتم.تقديم ، وللبرمجيات ثحبلاو ريوطتلاو

ريوطتو متوافقة مع اللوائح   ةرادإلدورة جيدةقيقحت على  BGP عمل شركةت

نيناوقل متوافقة مع اقيام بأعمال تجارية لاب اًمئاد، وتلتزم الشركة التجارية لامعألا

ية  متوافقة مع اللوائح، مع ةمظنأ تايلآو رادإتأسيس وتحسين تعمل على حئاوللاو، و

 ةيلاع رطاخملا اياضقلاو ةمهملا .ال  يف تالاجملامتوافقة مع اللوائح ىلع ةرادإالتركيز 

 والدائم  رقتسمال روطتلل ايًساسأ اًطرشمتوافقة مع اللوائحال األعمال التجاريةدعت 

  قال نمةيسفانتال ةردً◌ا مهمً◌ا ءزجو ،لجأال ةليوطتنمية لً◌انامضو ،ةكرشلا ليودتل

 ةكرشلل "BGP  ةكرشلقيات األعمالاأخل .دعاوق" رفوت على المستوى الدولي ةكرشلل

تجارية متوافقة مع لقيام بأعمال ل ةيساسألا ةيكولسلا ةيهيجوتلا ئدابملا نيفظوملا عيمجو

 تارارقلا ذاختا ىلع نيفظوملاو ةكرشلا دعاست نأ نكميالتي و ،حئاوللاو نيناوقلا

 روطتلا ةهجاومعند اهب مازتلالاو اهتءارق فظوم لك ىلع بجي  .حيث بةحيحصلا ،

وتعمل  مغانتلا قلخو ةقاطلا سيركت" أدبمب كسمتلا يف ةكرشلا رمتستس ،يلبقتسملا"

شريًكا مخلًصا ورائدًا في التنقيب عن  "متميزة باعتبارها  ةدئار ةفاقث باستمرار على خلق

  قلخو لضفأ تامدخ ميدقتل نيدهاجونسعى ،للوائح  تماالو ةهازنال موهفمالث، وتطبيق"النفط

 نم ةرادإو ايجولونكت مادختساالبالد ب جراخو لخادلا يف ءالمعلجميع ال ربكأ ةميق
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 ىلوألا ةجردلا.

 

  المدير التنفيذي: قو ليانغ

  2021يناير  22
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  عامةالأحكام ال 1

  األساسية مفاهيمال 1.1

")  لقواعد(المشار إليها فيما يلي باسم "ا ))قواعد أخالقيات األعمال((تعكس 

ة األساسية المتمثلة في النزاه التجارية إدارة األعمالمفاهيم  شركةالصادرة عن ال

 إلى توفير بذلك ، وتهدفللشركة واالبتكار واألداء واالنسجام والسالمة للوائح واالمتثال

للشركة وإرشادات لجميع الموظفين لتوجيه الموظفين للقيام  ةعام يةسلوك توجيهات

 تقومباألنشطة اليومية وفقًا للقوانين الصينية، والمتطلبات القانونية للدولة (المنطقة) التي 

  الشركة. أنظمةوالتجارية بأعمالها ركة فيها الش

. يجب القواعداالمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها هو أساس صياغة هذه يعتبر 

الدولة (المنطقة) التي  في لوائحالقوانين والالشركة احترام  ن فيموظفيالعلى جميع 

 لوائح ذات الصلةلاو نظمةاألوااللتزام بها وكذلك  التجارية باألعمالفيها الشركة  قومت

  .في الشركة

  

  المتطلبات العامة 1.2

، هذه القواعديجب على موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم االلتزام بأحكام 

  لى اتخاذ إجراءات تأديبية حتى إنهاء عقد العمل.إ "القواعد"ذه هلانتهاك  أي وسوف يؤدي

ة مع الموردين هلسو عالية الفعاليةتأمل الشركة في تطوير معامالت تجارية 

الموّردون ومقدمو الخدمات  يقوم. عندما في التعاون ومقدمي الخدمات والشركاء اآلخرين

ذات  التجارية نيابة عن الشركة أو ينفذون األعمالفي التعاون بنشاط والشركاء اآلخرون 

الشركة، تطلب الشركة منهم االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها الصلة مع 

ك األحكام ذات الصلة من هذه اانتهتم ". إذا لقواعدهذه "ا فيواألحكام ذات الصلة 

التعاونية مع الشركة. تواصل الشركة  م"، فقد يؤدي ذلك إلى إنهاء عالقتهقواعد"ال
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 ينللوائح الموجود النزاهة واالمتثال ذات الصلة مع حالةالاالهتمام بالمحتوى ذي الصلة و

لضمان  لها في التعاون وردين ومقدمي الخدمات والشركاء اآلخرينفي القيم المؤسسية للم

  ".القواعدمع الروح األساسية لهذه " هاالشركة وتوافققيم مع  هااتساق

" اإلجابة على جميع األسئلة، وال يمكنها أن تغطي جميع القواعدال تستطيع هذه "

على مزيد من التفاصيل  واللوائح التي تحتوي أنظمةالمواقف. لذلك، سيتم اإلعالن عن ال

، لتطبيقها " للموظفين من خالل قنوات مختلفةلقواعدوالخصائص التي ال تغطيها هذه "ا

 ويجب أن يكون الموظفون على دراية مع جميع قواعد ولوائح الشركة المعمول بها

  .واتباعها

  

  بيئة العمل 2

  بيئة العمل 2.1

حول وظفين واتخاذ قرارات تتعهد الشركة بتوفير فرص عمل متساوية لجميع الم

. بشكل تام والقدرات الشخصية ائفلتوظيف بناًء على احتياجات الشركة ومتطلبات الوظا

تقديم و الوظيفية والترقية تخفيض عدد العمالستقوم الشركة بتنفيذ عمليات التوظيف و

  لعمل.المكافآت والتدريب وغيرها من األنشطة وفقًا للقيم الشخصية للموظفين واحتياجات ا

لثقة ببعضهم البعض، عليهم ايجب على الموظفين احترام بعضهم البعض، و

والمعتقدات الدينية لآلخرين، وإذا  قوميةومساعدة بعضهم البعض، واحترام العادات ال

على الفور واتخاذ اإلجراءات  بذلك انتهكوا المحرمات المحلية، يجب عليهم إبالغ رؤسائهم

  المناسبة.

ة كبيرة للسالمة الشخصية للموظفين في مكان العمل. تلتزم تولي الشركة أهمي

الشركة بخلق بيئة عمل خالية من التمييز والترهيب والتنمر والتحرش (بما في ذلك 

إيذاء  أي التحرش الجنسي) للموظفين. يجب أال يشارك الموظفون في أعمال عنف أو
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يمكنهم اإلدالء بمالحظات  إلحاق أضرار بممتلكات اآلخرين، والأو متعمد آخر لآلخرين 

سالمة األشخاص أو ممتلكات اآلخرين. إذا تعرض الموظفون  أو القيام بأفعال تهددتهديد 

أو االنتقام أو غير ذلك من السلوكيات غير  تحرشللتمييز أو الترهيب أو البلطجة أو ال

أو الالئقة ضد أنفسهم أو ضد اآلخرين في مكان العمل، يجب عليهم إبالغ رؤسائهم 

. عن ذلك على الفور، ويمكنهم أيًضا إبالغ إدارة اإلشراف بذلك مشرفي الموارد البشرية

  .تجاه ذلك ستقوم الشركة بالتحقيق في هذه التقارير واتخاذ اإلجراءات المناسبة

يجب عدم وضع المشروبات الكحولية والعقاقير غير المشروعة في مكان العمل. 

اء الترفيه التجاري المشروع، يُحظر تماًما على موظفي باعتدال أثن الخمر باستثناء شرب

أو استخدام أو توزيع العقاقير غير المشروعة أثناء العمل  حملالشركة شرب الكحول أو 

لقيام في عملية اتشغيل معدات الشركة (بما في ذلك مركبات الشركة) أو  في عمليةأو 

تأثير المشروبات الكحولية أو  شركة. عندما يكون الموظفون تحتتجارية للأعمال الالب

غير المشروعة، ال يجوز لهم أداء عمل للشركة، وال يجوز لهم تشغيل مركبات أو  العقاقير

  .للشركة غيرها من المعدات

  

  حماية حقوق اإلنسان 2.2

تحترم الشركة حقوق اإلنسان وتحميها وتدعمها وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. 

لة وفقًا للقوانين الصينية والقوانين واللوائح الخاصة بالدولة ستوظف الشركة العما

عمالة األطفال  الشركة ، ولن توظفالتجارية فيها أعمالها الشركة (المنطقة) التي تمارس

. ستخدم األشخاص الذين يتم االتجار بهمتوال  وال تجبر العمال على العمل بشكل قسري

أيًضا  للشركة في التعاون ركاء اآلخرينومقدمي الخدمات والش نموردياليجب على و

الشركة أن الشركة أو ن بموظفوالتلبية المتطلبات المذكورة أعاله. بمجرد أن يجد 

انتهكوا حقوق اإلنسان أو  في التعاون ومقدمي الخدمات والشركاء اآلخرين نمورديال
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ن ذلك في ، يجب عليهم اإلبالغ عالتجارية همأعماللتوظيف غير القانوني في قاموا با

  الوقت المناسب.

  

  حماية الخصوصية 2.3

تحترم الشركة خصوصية جميع الموظفين وكرامتهم، وتتخذ إجراءات معينة لحماية 

 عن كشفالالمعلومات الشخصية للموظفين. تقوم الشركة فقط بجمع واستخدام وحفظ و

تي تسمح لموظفين، وغيرها من المعلومات العن االمعلومات الشخصية المطلوبة للعمل 

  .بالكشف عنها القوانين واللوائح المعمول بها

  

  الصحة والسالمة واألمن والبيئة والجودة 3

 تجنب وقوعتحمي الشركة السالمة الشخصية للموظفين إلى أقصى حد، وت

  الحوادث، وتقلل من األضرار البيئية، وتلتزم بتزويد العمالء بخدمات عالية الجودة.

 HSSEذكورة أعاله، أنشأت الشركة نظام إدارة من أجل تحقيق األهداف الم

وتوجيه عمل  المعايير توحيد، وتقوم ب(الصحة والسالمة واألمن والبيئة) ونظام الجودة

 ءتحسين أداتعمل على ومواقع العمل والموظفين، و قاعديةللوحدات ال HSSEإدارة 

HSSE  خدمات عالية الجودة.توفير ضمان ل ،على نحو مستمر  

إذا كان لديك أي أسئلة  ذات الصلة. HSSEع موظفي الشركة بحقوق يتمتع جمي

  .ءرؤساالللشركة، فيمكن التواصل مع  HSSEإدارة متعلقة ب حول متطلبات أو أنشطة

في الشركة إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة.  HSSEيغطي نظام إدارة 

  والمتطلبات هي كما يلي:

  

  صحة الموظفين 3.1
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للشركة. يجب على  HSSEجزًءا مهًما من نظام إدارة  هي ةتعد إدارة الصح

ة لحماية صحة عنيالصحة المهنية وصياغة التدابير الم في مخاطرلالشركة إجراء تقييم 

أو  بالشركة بدء العملالعمال. يجب أن يخضع الموظفون لفحوصات صحية قبل 

في المناطق . فيما بعد الخضوع لفحوصات صحية منتظمة يجب عليهم ، ثمهمتوظيف

 النائية، يجب على الشركة تزويد الموظفين بمعدات اإلسعافات األولية ذات الصلة لضمان

  الدعم الطبي في الوقت المناسب في حالة الطوارئ. تلقيهم

  والمتطلبات التالية: HSSEيجب على الموظفين االمتثال للوائح إدارة 

فيما  الشركة أنظمةوقواعد و ومعايير الصناعة اللوائحقوانين ولاالمتثال ليجب  -

  ؛التجارية الشركة باألعمال فيها تقومالصحة المهنية في الدولة (المنطقة) التي يتعلق ب

كبار المديرين على جميع المستويات هم أول األشخاص المسؤولين عن يعتبر  -

  ة؛عنيالصحة المهنية، ولكل موظف مسؤوليات إدارة الصحة المهنية الم

ستثمار في الصحة المهنية، وتعزيز تحسين تكنولوجيا ومعدات زيادة االيجب  -

  الستجابة للطوارئ؛فعالة ل اإلنتاج، ووضع تدابير

الصحة المهنية بشكل  في مخاطر ذات الصلةال السيطرة علىتحديد وتقييم ويجب  -

  شامل، وصياغة أهداف عملية ومجدية للصحة المهنية؛

ذات الصلة لتعزيز وعيهم بالصحة  اتيبوالتدر ارفتزويد الموظفين بالمعيجب  -

  المهنية.

  

  السالمة واألمن 3.2

تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين وتجنب األضرار الناتجة عن 

  قدر اإلمكان. المعروفة المخاطر

أي  التنازل عنو إخفاء أو استخدام أو حمل أتحظر الشركة بشدة على الموظفين 
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رها من األسلحة أو األشياء التي تستخدم بشكل أساسي إلحداث ضرر أسلحة نارية أو غي

لشركة (بما في ذلك المباني ومواقف السيارات واألماكن األعمال التجارية ل واقعفي م

األخرى المؤجرة أو المملوكة للشركة). ينطبق هذا الحظر أيًضا على الموظفين الذين 

وموظفو إنفاذ القانون  أمنالعفى موظفو قع الشركة. يُ ايديرون أعمال الشركة خارج مو

  من قيود هذه المادة. ن في الشركةوعنيالم

ال يعتمد اإلنتاج اآلمن على التكنولوجيا والمعدات فحسب، بل يعتمد أيًضا على ثقافة 

  لموظفين.لقدرة الو األخالقو أمنال

  والمتطلبات التالية: HSSEيجب على الموظفين االمتثال للوائح إدارة 

  ؛ف العمل غير اآلمنوق -

وتسمح به  يمكن أداؤه باقتدارو عليه تدريبالفقط االنخراط في العمل الذي تم  -

  العمل؛ البقاء في حالة تأهب أثناءالظروف المادية، و

  العمل؛ مواقعتعرف على التدابير الواجب اتخاذها في حالة الطوارئ في ال -

ر آمنة أو غير صحية أو أو مرض أو حالة غي ضررفي حالة وقوع حادث أو  -

حادث أمني أو تسرب مواد ضارة، يجب اإلبالغ عن ذلك على الفور حتى يمكن اتخاذ 

  في الوقت المناسب. تدابير تحكمتدابير تصحيحية أو 

  

  حماية البيئة 3.3

  الشركة على البيئة. أعمالالشركة بحماية البيئة وتقليل تأثير  تعهدت

  والمتطلبات التالية: HSSEئح إدارة يجب على الموظفين االمتثال للوا

 باألعمالفيها  تقوم الشركةاالمتثال لمعايير حماية البيئة في الدولة (المنطقة) التي  -

  ومتطلبات الشركة ذات الصلة؛التجارية 

المواد الخام والمنتجات والنفايات بطريقة مسؤولة  تدميرونقل وتخزين و معالجة -
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  بيئياً؛

يجب حماية البيئة ومتطلبات الشركة،  اللوائح بشأنوانين وقالفي حالة مخالفة  -

  على الفور.عن ذلك اإلبالغ 

  

  حاالت الطوارئ تعامل معال 3.4

التعليم  خطط االستجابة للطوارئ وتحسينها باستمرار، وتقوية وضعتقوم الشركة ب

ركة الطوارئ، ستقوم الش وقوع لحاالت الطوارئ. في حالة اتتمرينالتنظيم والتدريب و

بتفعيل خطة الطوارئ في أقرب وقت ممكن والتعامل معها بشكل صحيح وفقًا للوائح ذات 

  الصلة وإجراءات االستجابة.

يجب أن يظل الموظفون في حالة تأهب لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة والسالمة 

على واألمن والبيئة والجودة، واكتشاف المخاطر المخفية واإلبالغ عنها والقضاء عليها 

الطوارئ أو الحوادث، يجب اإلبالغ عنها على الفور واتخاذ  وقوع الفور. في حالة

  اإلجراءات ذات الصلة بنشاط.

  

  الجودة 3.5

إلى التميز"، تزود الشركة العمالء بمنتجات  سعيًاالتمسك بمفهوم "الجودة أوالً، ب

  سية في السوق.مؤهلة وخدمات مرضية، وتستمر في تحسين رضا العمالء والقدرة التناف

على أنظمة اإلدارة العلمية واألساليب  باالعتمادالجودة، ووعد تلتزم الشركة ب

تحقيق مراقبة الجودة للعملية الكاملة، والتحسين المستمر لجودة ، تعمل على التقنية المتقدمة

المخاطر وإدارة المخاطر  أساس تعزيز التفكير القائم علىتقوم ب؛ واتوالخدمات المنتج

  الحوادث الناتجة عن الجودة المنخفضة بشكل فعال. وقوع لمنع سيطرة عليهاالو

يجب أن يفهم الموظفون تأثير عملهم على جودة منتجات الشركة وخدماتها، وأن 
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يتعين عليهم لمعايير واألنظمة ذات الصلة، وبحسب ايكونوا على دراية بمتطلبات الجودة 

يات المختلفة، ومراقبة الجودة بدقة، والتأكد من لتنفيذ الصارم لمتطلبات ومواصفات العملا

  .ةمؤهل ةالنهائي اتالمعالجة والمنتجأثناء المنتجات وأن  أن عملهم مناسب

مراجعة  تنفذ الشركة بصرامة آلية اختيار الموردين ومقدمي الخدمات، وتعزز

ت إدارة قبل التعامل معهم، وتوجه الموردين ومقدمي الخدمات لالمتثال لمتطلبا التأهيل

من أجل وإدارة تقييم األداء،  اتالجودة للشركة، وتقوي اإلشراف الشامل على العملي

  .اتوالخدم اتجودة المنتجضمان 

  

  التجارية التبادالت 4

  التعامل بشكل صحيح مع العالقات مع الحكومة 4.1

 الشركة مع وتتبادل واللوائح واالتفاقيات، تتواصل أنظمةعندما تسمح القوانين وال

المطالب  تطلع الحكومة علىالحكومة في الوقت المناسب وبطريقة صريحة واستباقية، و

أوراق  عملبشكل قانوني وصحيح، وتسعى بنشاط للحصول على فهم الحكومة ودعمها ل

 والمصالح مطالبة بالحقوقالأعمال الشركة أو إجراء ل ةمطلوبالوالتراخيص  االعتماد

  القانونية للشركة.

  

  الفساد والرشوةمكافحة  4.2

والسعر  اتواالبتكار التكنولوجي وجودة الخدم اتتعتمد الشركة على المنتج

عن طريق  قدموا رشوةوالمنافسة العادلة للفوز بفرص السوق. ال يجوز للموظفين أن ي

أو مزايا  تجارية أعمالحصول على فرص من أجل اللمال أو بوسائل أخرى توفير ا

  أخرى. صالحتنافسية أو م

هد الشركة بالتعاون مع العمالء والموردين ومقدمي الخدمات بطريقة عادلة تتع
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. عند اختيار الموردين ومقدمي الخدمات والشركاء بمبدأ االحترام المتبادلوصادقة و

  ، تتبع الشركة القواعد األساسية:في التعاون اآلخرين

ية لخدمة ي مؤهالت تجارية قانونويمكن للشركة توظيف وسطاء أو مستشارين ذ -

، ولكن يجب تسجيل نفقات العمولة في مكأجر له المعقولةالشركة، ويمكنها دفع العمولة 

لشركة. ما لم ل تجاريةالحسابات المالية. ال يمكن للموظفين قبول أي عمولة في أنشطة 

يين سابقين كوسطاء حكومأو موظفين  حكوميينيسمح القانون، ال توظف الشركة موظفين 

  أو مستشارين.

واللوائح ذات  أنظمةوفقًا لل في التعاون الشركة عناية واجبة تجاه شركائها بذلت -

  .للوائح أداء االمتثال لديهم يتضمن التحقيق (على سبيل المثال ال الحصر)الصلة، و

سياسات ومتطلبات مكافحة الرشوة عن يجب على الشركة إبالغ شركائها  -

  في شروط العقد قدر اإلمكان. وغيرها لتجاريةالتجارية، ودمج متطلبات مكافحة الرشوة ا

ى تنفيذ العقد، إذا ثبت تورط أحد الشركاء في رشوة تجارية، فعل فترة أثناء -

 التحقيق في ذلك وتحديد مسؤوليتهالتوقف عن دفع رسوم العقد له وفقًا للعقد، و الشركة

  .المعنية

لقواعد ذلك بموجب او للوائح همامتثالبشأن  لشركاءل ً◌اتُجري الشركة تقييم -

للشركاء الذين ينتهكون االتفاقيات التعاقدية أو ينخرطون في  بالنسبةواللوائح ذات الصلة، و

 بها القائمة السوداء غير الموثوق هم إلىتدابير مثل تضمين الشركة تتخذ، الرشوة التجارية

  لمنع استمرار اختيارهم من قبل الشركة.

فيه للخارج بدقة لوائح ومعايير الشركة ذات الصلة، يجب أن يتبع تقديم الهدايا والتر

 صغيرةهدية لشركة فقط بتقديم اسمح توأن يمر عبر إجراءات الموافقة والتسجيل. 

، ووسائل الترفيه والموقف وبكمية بسيطة من المال مناسبة للوقتورمزية وتذكارية و

معايير محددة  وضعب المناسبة التي تلبي معايير تناول الطعام المقررة. قامت الشركة
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لهذا الغرض. إذا لزم األمر، يمكن االستفسار عن نظام الشركة أو استشارة الموظفين  معنية

في الشؤون الخارجية. من حيث المبدأ، ال يُسمح بتقديم الهدايا  المتخصصين المعنيين

يمكن يين. فقط عندما تسمح القوانين واللوائح المحلية بذلك، حكوموالترفيه للموظفين ال

  التي تلبي المتطلبات والمعايير. اتتقديم الهدايا والترفيه

من حيث المبدأ، تحظر الشركة على أي موظف دفع مدفوعات تسهيل، ولكن عندما 

وفي كمالذ أخير. مبلغ تكون سالمة حياة الموظف وأصول الشركة في أزمة، يُسمح بدفع 

لمعايير الرسوم المعلنة من قبل  التعامل مع األمور ذات الصلة بشكل عاجل، وفقًا حالة

 اإليصاالت الرسمية التي قد تم استالماألجهزة اإلدارية أو القضائية، فإن الرسوم المدفوعة 

  ليست مدفوعات تسهيل. بمبلغها

  

  المنافسة العادلة 4.3

تعليقات يجب على الموظفين اإلعالن بصدق عن األداء والجودة وحالة المبيعات و

لمنتجات والخدمات، وعدم خداع المستهلكين والعمالء أو لالمكتسب  لمستخدمين والشرفا

اآلخرين في الدعاية الكاذبة. ال يجوز للموظفين تلفيق أو نشر  يمكن مساعدة تضليلهم، وال

وسمعة  التجارية معلومات كاذبة أو معلومات مضللة لإلضرار بسمعة أعمال المنافسين

  .منتجاتهم

  القواعد األساسية التي تلتزم بها الشركة هي: فإن ادلة،منافسة العوفي ما يتعلق بال

 صل الشركة إلى اتفاقيات احتكارية مع المنافسين، بما في ذلك اتفاقياتتوال ت -

إنتاج أو بيع السلع كميات تحديد أو تغيير أسعار السلع (الخدمات)، وتقييد تنص على 

وضع قيد اء المواد الخام، وبيع السلع (الخدمات) أو سوق شر سوق (الخدمات)، وتقسيم

قيود على تطوير وضع أو  الجديدة المعداتوشراء التقنيات والتكنولوجيات الجديدة ل

  .المشتركة للصفقات والمقاطعة ،تقنيات جديدة ومنتجات جديدة
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تحديد ينص على  اتفاق أي إلى ألعمالال تتوصل الشركة مع الطرف المقابل ل -

أطراف ثالثة وتحديد الحد األدنى لسعر البضائع إلعادة  سعر البضائع إلعادة بيعها إلى

  .وغيرها من االتفاقيات االحتكارية بيعها إلى أطراف ثالثة

مركزها المهيمن في السوق أو االنخراط في  غاللتحظر الشركة إساءة است -

  ت احتكارية أخرى مشتبه بها يحظرها القانون.ممارسا

 عن ذلك األعمال، فيجب على الشركة أن تعلن إذا كان األمر يتعلق بتركيز مشغلي -

  وتحصل على الموافقة وفقًا للقانون.

  

  الستيراد والتصديرلوائح المتعلقة بااالمتثال ل 4.4

الصين والدول األخرى أو المناطق أو المنظمات  لوائحتلتزم الشركة بقوانين و

  .تدات والتكنولوجياالدولية المعمول بها بشأن استيراد وتصدير السلع والخدمات والمع

  والموظفين: ةيجب على الشرك

  العامة للتجارة الدولية والمعامالت المالية الدولية؛ لوائحفهم وااللتزام بالقوانين وال

لمنتجات لعبر الحدود  أو االنتقال إذا كان العمل التجاري ينطوي على المبيعات -

لقوانين المحلية ذات الصلة واجارية القيود الت تأكد من فهميجب الأو التقنيات أو الخدمات، 

  االستيراد والتصدير وااللتزام بها؛ تنظيم بشأن الخاصةواللوائح المحلية 

لقوانين واللوائح افي األنشطة التي تتعارض مع القيود التجارية و عدم المشاركة -

  االستيراد والتصدير. الخاصة بتنظيم

  

  مكافحة غسل األموال 4.5

غسل األموال وتمويل اإلرهاب. يجب على عمليات تكافح تعارض الشركة بشدة و

  الشركة والموظفين:
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  تعاون مع أي أنشطة لغسل األموال وأنشطة تمويل اإلرهاب؛الأو  ةشاركعدم الم -

 فهم العمالء واتباع إجراءات العمل وتأكيد شرعية العمالء أو الشركاء اآلخرين -

  ؛في التعاون

الشركاء اآلخرين المشتبه في ارتكابهم سلوًكا غير تجنب التعامل مع العمالء أو  -

  الئق؛

اإللمام بلوائح اإلدارة وقيود االستخدام المتعلقة بطرق الدفع مثل النقد والشيكات  -

  والحواالت البريدية؛

  م حسابات بخالف حسابات األعمال العادية للدفع أو التحصيل.عدم استخدا -

  

  مصالح الشركةالتوافق مع  5

  تضارب المصالح حاالت منع 5.1

يجب على الموظفين التعامل بشكل صحيح مع العالقة بين المصالح الشخصية 

ومصالح الشركة. ال يجوز ألي موظف في الشركة االستفادة من الفرص التجارية المحتملة 

الممتلكات  غاللللشركة التي تم اكتشافها خالل فترة التوظيف أو نيابة عن الشركة، أو است

ومات أو الحالة الخاصة بالشركة لتحقيق مكاسب شخصية؛ ال يجوز ألي موظف أو المعل

التنافس بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة؛ عندما تظهر الفرص في بعض األحيان، 

يكون الموظفون ملزمين بتعزيز تحقيق مصالح الشركة. يجب عدم اإلضرار بمصالح 

مارس أنشطة شخصية. يوظيفية أو  واجبات يؤدي الموظف الشركة وسمعتها سواء كان

بالنسبة لألمور التي قد تسبب تضاربًا في المصالح، يجب على الموظفين إبالغ اإلدارات 

وأخذ زمام المبادرة لتجنبها عند اتخاذ القرارات والتعامل مع األمور  عن ذلك ذات الصلة

  ذات الصلة.

ي تتنافس مع الشركة، ال يجوز للموظفين االستثمار في الشركات غير المدرجة الت
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من الصعب  م المساعدة للمنافسين. قد تجعل الوظائف بدوام جزئي الموظفينيأو تقد

التركيز على عملهم وقد تؤدي أيًضا إلى تضارب في المصالح. بشكل عام، ال  يهمعل

للموظفين بالعمل بدوام جزئي. في ظل ظروف خاصة، يجب على  ةتسمح الشرك

  كتابي مسبق من الشركة لالنخراط في عمل بدوام جزئي. الموظفين الحصول على إذن

يجب على الموظفين ممارسة الصالحيات الممنوحة لهم من قبل الشركة بشكل 

صحيح وال يمكنهم إساءة استخدام صالحياتهم ألي أغراض شخصية مباشرة أو غير 

ديم ل الشركة إلى السوق، وتقدخو إزعاجأو  في مباشرة. ال يمكن ألي موظف التدخل

شريك لتحديد إرشاد توجيه أو  حديدالعطاءات وتوقيع العقد وما إلى ذلك، وال يمكنه ت

معاملة معين، وال يمكنه الكشف عن السعر المتوقع للعطاء والمعلومات الداخلية وما إلى 

  .له صلة يذلك لشخص محدد ذ

  

  أسرارعلى ال ةحافظالم 5.2

أسرار الشركة  أمانةالسرية لضمان ونظاًما كاملين إلدارة  منظومةأنشأت الشركة 

التجارية والمعلومات الداخلية ومعلومات العمالء (إذا كان لديها التزام بالسرية). يجب على 

السرية في الدولة (المنطقة) التي يعملون فيها  لوائحالموظفين االلتزام الصارم بقوانين و

المتعلقة بالعمل واستخدامها ولوائح نظام سرية الشركة، واالحتفاظ بالمواد والمعلومات 

والمعلومات الداخلية  التجارية أسرارال اإلفصاح عنبشكل صحيح، والتأكد من عدم 

  .للشركة

يجب على الموظفين تجنب تضمين األسرار التجارية والمعلومات الداخلية للشركة 

 تفي االتصاالت العامة والخاصة، ووسائل التواصل االجتماعي، والمقابالت، والمقاال

، وتجنب استخدام المعلومات السرية ونقلها واالحتفاظ بها باستخدام معدات المنشورة

  ومرافق غير سرية.
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عند اإلفصاح عن األسرار التجارية والمعلومات الداخلية للشركة إلى جهات 

  .األسرار خارجية بسبب احتياجات العمل، يجب توقيع اتفاقية سرية مسبقًا لمنع تسريب

، يجب عليهم لتسريب األسرار أو مخاطر خفية حوادثظفون إذا اكتشف المو

  التوقف واإلبالغ عنها على الفور، واتخاذ التدابير العالجية في الوقت المناسب.

  

  اتلمالكشف عن المعلومات والك 5.3

 بموجب مقتضيات القوانينتنشر الشركة المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب 

المعلومات من قبل الوحدات أو األفراد  إصداراألعمال. يجب واللوائح واحتياجات تطوير 

المصرح لهم بطريقة مناسبة، وال يجوز ألي وحدات أو أفراد آخرين اإلفصاح عن 

  نيابة عن الشركة.للخارج المعلومات 

المقابالت من وسائل اإلعالم الخارجية على عاتق قسم الثقافة  استقبالتقع مسؤولية 

هو المسؤول عن اإلدارة والتنظيم والتنسيق والتنفيذ والتفويض. ال المؤسسية بالشركة، و

يجوز للوحدات واألفراد اآلخرين دعوة وسائل اإلعالم الخارجية إلجراء مقابالت أو 

ة مقابلإجراء ال تعاون الوحدات واألفراد الذين تميالمقابالت دون إذن. يجب أن  استقبال

 تسهيلوتوفير ال فوضةبلة ضمن نطاق السلطة المهم بنشاط مع وسائل اإلعالم في المقامع

  في العمل.

  

  المالية والضرائب واألصول والمعلومات 6

  ة والضريبيةماليصحة المعلومات ال 6.1

يجب على الشركة إجراء تأكيد محاسبي وتسجيل وقياس وإعداد تقارير على أساس 

بية المختلفة وغيرها من تعكس بصدق العناصر المحاسأن المعامالت أو األحداث الفعلية، و

تضمن أن المعلومات أن المعلومات ذات الصلة التي تلبي متطلبات التأكيد والقياس، و
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وكاملة. يجب أن تتوافق أنشطة التأكيد والقياس وإعداد  بها المحاسبية صحيحة وموثوق

  التقارير المحاسبية للشركة مع معايير المحاسبة المعمول بها.

المالي الوضع المالي للشركة ونتائجها التشغيلية بشكل يجب أن يعكس التقرير 

 كامل، بحيث تكون المعلومات المحاسبية صحيحة. ال يجوز للشركات أو األفراد توجيه

أو تحريض أو إجبار المؤسسات المحاسبية وموظفي المحاسبة على تزوير أو تغيير  إرشاد

حاسبية بأي طريقة لتقديم تقارير قسائم المحاسبة ودفاتر المحاسبة وغيرها من المواد الم

  مالية خاطئة.

واألفراد التدخل أو تضليل األحكام المهنية للمراجعين  ةيحظر على الشرك

ين الداخليين مثل المحاسبين القانونيين بشأن التقارير المالية والسلوك راجعالخارجيين والم

  المحاسبي والرقابة الداخلية.

سبيًا وأعماًال اقتصادية مشبوهة أو خاطئة، يجب عندما يكتشف الموظفون سلوًكا محا

عليهم إبالغ إدارة اإلشراف في الشركة على الفور. يجب على الشركة التحقيق في األمر 

  المبلغ عنه في الوقت المناسب.

 دولةالضرائب المختلفة السارية في الصين وال لوائحتلتزم الشركة بقوانين و

في المكان الذي تحدث فيه  وفقًا للقانون لضرائب(المنطقة) التي تعمل فيها، وتدفع ا

 رائبالض ودفع األنشطة االقتصادية وحيث يتم إنشاء القيمة، وتفي بالتزامات استقطاع

المواد بحتفظ تح عن المعلومات الضريبية وفقًا للوائح، وتقوم باإلفصاوفقًا للقانون، و

  ت السلطات الضريبية.لكاملة التي تلبي متطلباوالصحيحة واالمتعلقة بالضرائب 

  

  استخدام األصول والموارد 6.2

تشمل أصول الشركة ومواردها كالً من األشياء المادية وغير المادية. يجب على     

جميع الموظفين حماية أصول الشركة ومواردها والسعي لضمان االستخدام الفعال 
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لومات األعمال لألصول والموارد. يجب على الموظفين إعادة جميع أصول الشركة ومع

وغيرها من  أعمالوالمواد عند تركهم وظائفهم، ويجب عليهم عدم الكشف عن أسرار ال

  دون إذن الشركة.من  همعملالمعلومات الداخلية التي علموها خالل فترة 

صول الشركة، ويتم إلى أنية أيًضا تقمعلومات الشركة ومواردها التنتمي     

مهام الشركة لتحقيق أغراض أعمال الشركة.  تنفيذو توفيرها للموظفين ألداء واجباتهم

يمكن للشركة أن تتخذ الوسائل التقنية المناسبة لمراقبة استخدام هذه المعلومات والموارد 

التقنية للتأكد من أن الموظفين يستخدمونها بشكل صحيح وسليم، ولمساعدة الشركة في 

مح الشركة للموظفين باستخدام هذه الدفاع ضد الهجمات السيبرانية واألنشطة الضارة. تس

على قدر الموارد من حين آلخر لألغراض الشخصية، ولكن ينبغي تقليل استخدامها 

  وحظر االستخدام غير السليم.اإلمكان 

لتسجيل براءات االختراع الجديدة والعالمات  بموجب القانون تتقدم الشركة بطلب

وما إلى ذلك، وتجدد الحقوق  ركةنطاق للشالتجارية للمنتجات والخدمات وأسماء ال

تنفيذ ونقل حول  وتقوم بتوحيد المقاييسالمكتسبة وتحافظ عليها في الوقت المناسب، 

التراخيص. يلتزم الموظفون بوقف التعدي على حقوق الملكية الفكرية للشركة واالهتمام 

حقوقها بالحفاظ على أدلة االنتهاك؛ وستقوم الشركة برفع دعوى عند الضرورة لحماية 

    ومصالحها المشروعة.

إنجازات الملكية الفكرية المختلفة التي أكملها الموظفون الذين يؤدون مهام  إن

شركة، بما في لل مملوكةالشركة أو يستخدمون بشكل أساسي أصول الشركة ومواردها 

 بحوثاالختراعات ونماذج المنفعة والتصاميم وال )على سبيل المثال ال الحصر(ذلك 

رير وما إلى ذلك. يمكن للشركة مشاركة إنجازات الملكية الفكرية مع الموظفين أو والتقا

  الشركاء اآلخرين وفقًا للقوانين واللوائح واالتفاقيات المعمول بها.

تحترم الشركة وموظفوها حقوق الملكية الفكرية لآلخرين، وتحمي حقوق الملكية  
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منتجات وتقنيات جديدة  فيعند البحث  الفكرية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها؛

وتطويرها، يجب االستفسار على الفور عن حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة لمنع التعدي 

على حقوق الملكية الفكرية لآلخرين. إذا كان من الضروري استخدام حقوق الملكية 

حب الحق الفكرية لآلخرين، فيجب على الشركة أو الموظفين التوصل إلى اتفاق مع صا

  .موافقتهوالحصول على 

  

  تقوية إدارة الشبكة 6.3

تقوم الشركة بانتظام بتنفيذ خدمات أمنية مثل شهادة األمن السيبراني واالختبار 

وتقييم المخاطر، وصياغة خطط الطوارئ لحوادث أمان الشبكة، وتعالج على الفور نقاط 

أمن  تهدد مخاطر تجنبلالضعف في النظام وفيروسات الكمبيوتر وهجمات الشبكة، 

  المعلومات بشكل فعال.

 أجهزةاالستخدام اآلمن ل المعارف حوليجب على الموظفين أن يدرسوا بجدية 

الشركة، وأن يلتزموا بلوائح الشركة في معلومات اللكمبيوتر، وأن يتلقوا تدريبًا على أمن ا

قانونية، وال يتلقوا بشأن الوصول إلى اإلنترنت، وال يسجلوا الدخول إلى مواقع ويب غير 

أو تنزيل أو تلقي  مع عدم نشريحملوا برامج ضارة، ال رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، و

  معلومات تنتهك القوانين واللوائح.

  

  والرفاه العام المؤازرةو اتتبرعال 7

  أعمال الخيرية والمؤازرةال 7.1

يم التبرعات تقدلأيًضا الموظفين  دعوتسمح الشركة بالتبرعات الخيرية وقد ت

التي يقدمها  المؤازرةالخيرية. يجب أن تتم الموافقة مسبقًا على التبرعات الخيرية و

المختصة في الشركة. بالنسبة ألي تضارب  إدارةالموظفون نيابة عن الشركة من قبل ال
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، يجب على الموظفين إبالغ المؤازرةمحتمل في المصالح قد ينشأ عن التبرعات الخيرية و

  .عن ذلك أو اإلدارة المختصة في الشركة قابةالرإدارة 

حتياجات تلبية ال معنيةترويجية  مؤازرةتنفيذ إعالنات تجارية و ةيمكن للشرك

  تطوير األعمال.

  

  ت السياسيةتبرعاال 7.2

(تبرعات  تبرعات سياسيةجمع تحظر الشركة على الموظفين أو الجهات الخارجية 

لتبرعات المباشرة أو التبرعات من خالل ين، بما في ذلك احكوميموظفين المن ال

أو استخدام أصول الشركة  من الموظفين في مواقع الشركة، المنظمات الصناعية)

  ومواردها في أنشطة التبرعات السياسية.

  ت السياسية التي تحظرها الشركة تشمل:تبرعاال

 من الشركة حظر التبرع بأموال الشركة أو غيرها من األصول أو الموارد◌ُ ي -

  ألغراض سياسية؛

  ؛التبرع هذا منع تشجيع الموظفين على◌ُ ي -

  حظر تعويض الموظفين عن التبرعات.◌ُ ي -

، ةمناسب اسياسية خاصة على النحو الذي يرونه تبرعاتيمكن للموظفين تقديم 

مساعدة الشركة على اكتساب األعمال أو االحتفاظ بها التبرعات التي تهدف إلى باستثناء 

  تجارية غير عادلة. أو اكتساب مزايا

  

  الرفاه العام 7.3

التنمية المستدامة، ولي اهتماًما ب، وتنشاطتفي الشركة بمسؤولياتها االجتماعية ب

وتدعم تعهدات الرفاهية العامة للمجتمع. عند تنفيذ األنشطة التجارية، يجب على الشركة 
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واجهة عند مولجمهور؛ مصالح اتجنب التعدي على مصالح المجتمعات المحلية و

ت والمشاكل، يجب عليها التواصل والتفاوض بشكل كامل مع جميع األطراف، تناقضاال

  وحلها بشكل صحيح وفقًا للقوانين واللوائح.

  

  قواعدتنفيذ ال 8

  لدعاية والتطبيقالتدريب وا 8.1

" قواعدهذه "الفي أحكام اليلتزم جميع موظفي الشركة بقراءة وفهم جميع 

  باالمتثال الكامل لهذه "القواعد". التعهدوعليهم والتعرف عليها، 

" قواعدلمحتوى هذه "ال والتطبيق والتدريب دعايةستنظم الشركة بانتظام ال

  للموظفين.

، يجب عليهم اإلعالن عن أخرىعندما ينفذ الموظفون تعاونًا تجاريًا مع أطراف 

هم على دريبتو موردين ومقدمي الخدمات والشركاء اآلخرينأمام ال قواعدمحتوى هذه ال

  كما هو مطلوب. تطبيقها

  

  إلبالغاألسئلة وا 8.2

السياسة المفتوحة للشركة، يتمتع جميع الموظفين بحرية االتصال بأي عضو  في ظل

دون الخوف من االنتقام أو  القواعدفي الشركة لمناقشة أي قضايا تتعلق ب من اإلدارة

  لتعبير عن اآلراء.من جراء ا لحكم غير عادلالتعرض 

شجع الشركة الموظفين على التحدث مع المشرفين أو المديرين أو غيرهم من ت 

التي  قواعدالموظفين المناسبين لمناقشة االنتهاكات غير القانونية أو االنتهاكات لهذه ال

، يمكنهم أيًضا التواصل عنيةالحظها الموظفون؛ عندما يشكك الموظفون في الممارسات الم

  صلة.ي المع رؤسائهم أو الموظفين ذو
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إذا وجد الموظفون أي سلوك قد ينتهك القوانين واللوائح المعمول بها واألحكام ذات  

على الفور. يمكن اإلبالغ إلى عن ذلك ، فإنهم ملزمون باإلبالغ قواعدالصلة من هذه ال

المشرف أو أعضاء اإلدارة اآلخرين، أو يمكن استخدام طرق اإلبالغ األخرى. في الوقت 

لألحكام ذات الصلة من  أنفسهم لشركة الموظفين على اإلبالغ عن انتهاكاتنفسه، تشجع ا

. إذا أبلغ الموظف طواعية عن تورطه في انتهاك لألحكام ذات الصلة من هذه قواعدهذا ال

ها أو إعفاؤها حسب االقتضاء عند قليلأو ت ات، فيجب النظر في تخفيف العقوبقواعدال

  للموظف. اتخاذ قرار بشأن اإلجراء التأديبي

موظفين بتعرض اليجب احترام وتقدير سلوك اإلبالغ للموظفين، وال تسمح الشركة 

النتقام أو التهديد أو المضايقة بسبب مناقشة القضايا أو اإلبالغ عن االنتهاكات. ضمن ل

 عنيةالنطاق الذي يسمح به نظام الشركة، يمكن للموظفين اإلبالغ عن االنتهاكات الم

عن هويتهم. ومع ذلك، يجب أن يفهم الموظفون أنه إذا اختاروا عدم  للشركة دون الكشف

الكشف عن هويتهم، فقد ال تتمكن الشركة من الحصول على المعلومات األخرى الالزمة 

  لتحقيق أو التعامل مع المشكالت واإلجراءات التي أبلغ عنها الموظفون.إجراء ال

  

  ةالداخلي اتالتحقيق 8.3

، التي تم اإلبالغ عنها يرة على جميع المعلومات الواردةتعلق الشركة أهمية كب

 يتم انتهاكسًرا في المحتوى المبلغ عنه داخليًا لتحديد ما إذا كان  الشركة وسوف تحقق

. تلتزم الشركة بنزاهة قواعدالقوانين واللوائح المعمول بها واألحكام ذات الصلة من هذه ال

الشهود من المضايقات والترهيب واالنتقام، ومنع ن وبلغيكل تحقيق، بما في ذلك حماية الم

إتالف األدلة، والتحقق من مصداقية الشهادة، وتحديد السبب الجذري للمشكلة وحلها. إذا 

، فستحمي الشركة هوية الموظف إلى أقصى حد من ينتهاكسلوك اأبلغ أحد الموظفين عن 

كشف الشركة عن تفاصيل وتضمن أمن جميع مواد التحقيق ذات الصلة. لن ت الكشف عنها
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  التحقيق، لكنها ستبلغ الموظفين بسير التحقيق.

ليس لالدعاءات التي ال أساس لها أي تأثير على الموظفين المتهمين بارتكاب 

مخالفات، وتحظر الشركة بشدة أي انتقام ضد الموظفين الذين يبلغون بحسن نية أو 

  يتعاونون مع التحقيقات الداخلية.

  

  

  

  في القواعد مصطلحات والتعاريفالملحق: ال 9

 التعاريف المصطلحات الفصول

 بيئة العمل

 مهتايح نم ةنيعم بناوج ةيرس ىلع ظافحلا يف سانلا قح الخصوصية

 لمشي لب ،مهب ةصاخلا تامولعملا ىلع رصتقي ال ،ةيصخشلا

 ىلإ امو لاصتالا ةيصوصخو ةيكولسلا ةيصوصخلا اًضيأ

 .كلذ

 تامولعملا

 ةيصخشلا

 .درفلا ةيوه ديدحتل اهمادختسا نكمي تامولعم يأ

 ةمالسلاو ةحصلا

 ةئيبلاو نمألاو

 ةدوجلاو

 ةلباقلا جئاتنلا نإف HSSEنظام ، فادهأومبادئ  ىلإ ًادانتسا HSSEأداء 

 رطاخم يف مكحتلاب ةقلعتملا HSSE ةرادإ ماظنل سايقلل

 ةحصلا ةرادإ جئاتنو ةطشنأ سايق كلذ يف امب ،ةدحولا

 .ةئيبلاو نمألاو ةمالسلاو

 رطاخمال مييقت

 ةحصلافي 

 تابلطتم يبلت يتلا فورظلاو لمعلا ةئيب ريفوت لجأ نم

 ريثأتمدى  مييقتب ةكرشلا موقت ،نيفظوملل ةينهملا ةحصلا
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 ىوتسم ديدحتو ةرطخلا ةينهملا عقاوملا يف ةرطخلا لماوعلا ةينهملا

 .ةينهملا ةحصلل رطاخمال

 التجارية التبادالت

الموظفون 

 الحكوميون

 ً◌ا من مناصببصنم نولغشي نيذلا نيفظوملا ىلإ ريشي

المؤسسات الحكومية بالدولة على جميع 

 تابجاوال نودؤيو ةلودلا ةطلس المستويات  )يمارسون

 .ةيلودلا ةماعلا تامظنملا وأ (ةلودلل ةيمسرال

 ىلع لوصحلا لجأ نمالتي تُدفع  ةريغصالمبالغ المالية ال مدفوعات تسهيل

 .(ةيرحب ددحم ريغ اًكولس نمضتي) مظتنم يموكح ءارجإ

 دق يذلا كولسلاو ةسفانملا دييق وأ دالسلوك الذي يستبع احتكار

 .اهديقي وأ ةسفانملاستبعد ي

المركز المهيمن 

 في السوق

 ةلصلا تاذ قوسلا يف قوسلا يف عقومباألعمال  ولغشم عتمتي

 ىرخألا لوادتلا طورش وأ ةيمكلا وأ رعسلا يف مكحتلا هنكمي

 يلغشم ةردق ىلع رثؤي وأ قيعي نأ نكمي وأ،(تامدخلا) علسلل

 .ةلصلا تاذ قوسلا لوخد ىلع نيرخآلا األعمال

تركيز مشغلي 

 األعمال

 ىلع لوصحلاو ،لامعألمشغلي ا جامدنا تايلمع كلذ يف امب

 طرق مثل لالخ نم نيرخآلا لامعألا يلغشم ىلع ةرطيسلا

 ةرطيسلا وأ ،لوصألا وأ نيمهاسملا قوقح ىلع لوصحلا

 ىلإ امو ،دوقعلا لالخ نم نيرخآلا لامعألا يلغشم ىلع

 لامعألا يلغشم ىلع مساح ريثأت ةسرامم ىلع ةردقلا وأ ،كلذ

 .نيرخآلا

االستيراد  تنظيم

 والتصدير

 دييقت ةيلمع، إنما هي ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم ينعي اذهو

 تاجتنملا ريدصتتقييد  ،ام دح ىلإو ،ةيبنجألا علسلا داريتسا
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 ماربإو ةيلحملا تاعيرشتلا ةغايص لالخ نم ةيلحملا

 .ةددحم ةيسايسو ةيداصتقا ضارغأل ةيلودلا تادهاعملا

 لكشب ريشي يذلاو ،عورشملا ريغ لخدلا نينقتل لمع هنإ غسل األموال

 عورشملا ريغ لخدلا ىلع ةيعرشلا ءافضإ ىلإ يساسأ

كتم و ءافخإل ةفلتخم لئاسو لالخ نم هنم دلوتملا لخدلاو

 .هتعيبطو هردصم

 تامظنملاو ةيباهرإلا تايلمعلاو نييباهرإلل ليومتلا ريفوت تمويل اإلرهاب

 .ةيباهرإلا

مصالح التوافق مع 

  الشركة

أسرار الشركة 

 التجارية 

دى ل ةفورعملا ريغ ةينفلا تامولعملاو ةيراجتلا تامولعملا

 يهو ،ةكرشلل ةيداصتقا عفانم بلجت نأها نكميو ،روهمجال

 .لها ةيرس تاءارجإيتم اتخاذ و ةيلمع

المعلومات 

 الداخلية

 ةطشنأ يف اهيلع لوصحلا وأ اهجاتنإ متيهي الشؤون التي 

 نم تسيل يهو ،ةكرشلل ةيلخادلا ةرادإلاو ليغشتلاو جاتنإلا

عنها  حاصفإلا نكلو ،ةيراجتلا ةكرشلا رارسأو ةلودلا رارسأ

 اًبلس رثؤي وأ ،اهفئاظول يعيبطلا ةكرشلا ءادأدون  قوعيس

 اهرارقتساو اهتمالسو ةكرشلا ةروصو ةكرشلا حلاصم ىلع

ها فرعي ال ،ةنيعم ةينمز ةرتف لالخو ،لها يداعلا لمعلاو

 .نيفظوملا نم ةنيعم ةعومجم ىوس

 دنع اهعابتاين بساحملا ىلع بجي يتلا ةيساسألا ئدابملا معايير المحاسبة

 .ةبساحملا لامعأ يف طارخنالا

 بئارضلاالمالية و

 لوصألاو

 يلاملا عضولا سكعت يتلاو ةكرشلا نم ةمدقملا تادنتسملا التقارير المالية

 ةرتفل يدقنلا قفدتلاو ليغشتلا جئاتنو ددحم خيرات يف ةكرشلل
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 .للشركة ةنيعم ةيبساحم تامولعملاو

 تامولعملا

 تقنيةلا دراوملاو

 ةكبشلاو رتويبمكلا تاقيبطتو رتويبمكلاو ينورتكلإلا ديربلا

 .كلذ ىلإ امو سكافلاو تنارتنإلاو تنرتنإلاو

االستخدام غير 

 السليم

 مادختسا وأ ،ةنصرقلا رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب

 ىلإ تايبدألا رشن وأ تامولعملا لدابت وأ ةكرشلا دراوم

 وأ ،ةكرشلل ةعباتلا ريغ ةيراجتلا ةطشنألا يف ةيجراخ تانايك

 وأ ،ثلاثلا فرطلا وأ ةكرشلا نع ةيرس تامولعم نع فشكلا

 عقاوم ةرايز وأ ةبسانم ريغ ينورتكلإ ديرب لئاسر لاسرإ

 المواقع التي تدعو ،لاثملا ليبس ىلع) ةمئالملا ريغ بيولا

 يتلا عقاوملا وأ يحابإلا ىوتحملا وأ فنعلا وأ ةيهاركلا ىلإ

 ةكرشلا دراوم مادختسا وأ ، (ةينوناق ريغ ةطشنأل جورت

 اًبلس رثؤتبطريقة  وأ اهحورو ةكرشلا تاسايس كهتنت ةقيرطب

 .ةكرشلا ىلع

حقوق الملكية 

 الفكرية 

 نوناقلل ًاقفو قوقحلا باحصأبها  عتمتي ةيرصحلا قوقحلا

 يف ةعمسلاو تامالعلاو يركفلا مهلمع اهققح يتلا تازاجنإلل

 تابلط /عارتخالا تاءارب كلذ يف امب ،لهم ةيراجتلا ةطشنألا

 رشنلاو فيلأتلا قوقحو ةيراجتلا تامالعلاو عارتخالا تاءارب

التقنيات المتخصصة وغيرها من و ةيراجتلا رارسألاو

 .الحقوق

  


