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مدونة القواعد السلوكية الخاصة بالرشكاء التجاريني

يرتكز كيان Juniper Network ونجاحها عىل أساس النزاهة والصدق والسلوك األخالقي. يعتمد هذا األساس عىل مواءمتنا لهذه القيم 

األخالقية. التجارية  باملامرسات  قويًا  التزاًما  يشاركوننا  الذين  التجاريني  مع الرشكاء 

التجاريني.  ورشكائنا   Juniper لـ التوقعات  من  ومجموعة  مشرتكة  رؤية  )"املدونة"(  هذه  التجاريني  بالرشكاء  الخاصة  السلوكية  القواعد  توضح   مدونة 

العرشة  واملبادئ  اإللكرتونية   للصناعات  املواطنة  وضعها   ائتالف  التي  السلوكية  القواعد  ملدونة  دعمها  عن   Juniper تعرب املدونة،  هذه  خالل  من 

املتحدة.  لألمم  العاملي  لالتفاق 

التطبيق قابلية 

ترسي املدونة عىل جميع رشكاء Juniper التجاريني، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال 

ال الحرص، املوزعني أو البائعني أو مقدمي الخدمات أو املوردين اآلخرين أو رشكاء 

الخدمة أو التحالف أو التعليم. وترسي عىل كيان الرشيك وموظفيه يف جميع األنشطة 

بالنسخة  العمل  يتم  العاملي.  الصعيد  عىل   Juniper مع  العمل  بعالقة  املتعلقة 

املدونة.  هذه  من  اإلنجليزية 

عالقة األطراف 

يعترب  وال  مستقلة  متعاقدة  كيانات  مبثابة  التجاريون  ورشكاؤها   Juniper رشكة تعترب 

أي من الطرفني وكيالً للطرف اآلخر ألي غرض كان. ال يوجد يف   مدونة القواعد السلوكية 

الخاصة بالرشكاء التجاريني  هذه ما يفرسَّ عىل أنه تأسيس لرشاكة أو مرشوع مشرتك 

بني الطرفني. 

االعتامد

الخاصة  السلوكية  القواعد  مبدونة  مشمول  تجاري  رشيك  لكل  يكون  االقتضاء،  وعند 

رشيك  وأن  وفهمها  املدونة  قرأ  قد  بأنه  يقر  معتمد  ممثل  التجاريني   بالرشكاء 

املعايري.  هذه  مببادئ  ملتزمون  وموظفيه  Juniper التجاري 
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النزاهة واالمتثال للقوانني

االمتثال ملنع الرشوة 

األنشطة  وجميع  والرشوة،  االبتزاز  عن  بعيًدا  أعاملها  بإجراء   Juniper تلتزم

االحتيالية.  أو  األخالقية  غري  أو  غري القانونية 

• يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني، سواًء بشكل مبارش أو غري مبارش، عدم 	

تقديم أو عرض أو الترصيح بدفع أي أموال أو هدايا أو رشوة أو أي يشء ذي 

قيمة ألي عميل أو مسؤول حكومي أو موظف حكومي أو أي من موظفي 

Juniper أو أي شخص آخر بغرض التأثري عىل أي إجراء أو قرار بشكل 

غري مناسب.

• يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم استخدام أي أصول أو متويالت 	

املنوطة بهم )مثل الخصم غري القيايس  Juniper املدفوعة إليهم أو 

أو الخصومات أو صناديق تنمية السوق( إال يف الغرض املحدد املرصح 

به أو املقصود. 

• والدولية 	 املحلية  القوانني  لجميع  االمتثال  التجاريني   Juniper رشكاء عىل  يجب 

الرشوة. ملكافحة  السارية 

النزاهة املالية واملحاسبة 

يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني االحتفاظ بدفاتر وسجالت كاملة ودقيقة عن 

مبيعات منتجات Juniper وجميع املعامالت أو النفقات األخرى ذات الصلة بأي 

من أعامل Juniper. يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم االنخراط يف 

مامرسات محاسبية كاذبة و/أو مضللة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، جمع 

"أموال ألغراض فاسدة" أو غريها من املامرسات املالية غري الالئقة.

التعامالت الصادقة والدقيقة

يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم تقديم أي ترصيحات خاطئة فيام يتعلق 

بأي من معامالت Juniper، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، التحريف الشفهي 

للحقيقة، أو ترويج أو استخدام أي مستندات مزورة مثل أوامر رشاء غري حقيقية للعمالء 

أو عقود مخادعة أو مزورة أو أي سجالت أخرى خادعة أو غري دقيقة.

الرشيفة  املنافسة 

يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم القيام مبا ييل: 

• االتفاق مع رشكاء أو رشكات أخرى لتنسيق األسعار أو تثبيتها 	

• أو االتفاق مع رشكات أخرى ملقاطعة املوردين أو العمالء	

• أو االتفاق مع رشكات أخرى لتقسيم أو تخصيص األسواق أو العمالء	

• 	.Juniper اقرتاح أو عقد اتفاق أو فهم يقيد سعر إعادة بيع منتجات

تعارض املصالح 

  يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم االنخراط يف أي نشاط قد ينطوي عىل 

لرشكة  املستحقة  التعاقدية  مسؤولياتهم  مع  تعارض  فيه  يظهر  أو  مالئم  غري  تعارض 

Juniper. يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم عرض أو تقديم هدايا 

أو ضيافة أو ترفيه مفرط إىل أي من موظفي Juniper أو أفراد أرسهم. يقر 

رشكاء Juniper التجاريون بأن موظفي Juniper وأفراد أرسهم قد ال يحظون 

بأي مصلحة اقتصادية كبرية يف أي كيان يعمل مع Juniper، ويجب عىل رشكاء 

.Juniper التجاريني تجنب هذه العالقات مع موظفي Juniper

التداول من الداخل وامليزة التجارية غري املناسبة 

يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني التأكد من عدم استخدام املعلومات غري العامة 

التي تعهد بها Juniper إليهم يف سياق عالقتهم مع Juniper يف أي مصلحة 

شخصية للرشيك أو موظفيه أو أي شخص آخر.

حامية املعلومات الرسية

األخرى  املعلومات الرسية واملعلومات  يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني حامية 

التي يحصلون عليها يف سياق عالقة العمل مع Juniper أو العمالء املشرتكني. يجب 

عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم إساءة استخدام هذه املعلومات ألغراضهم الخاصة 

أو الكشف عن هذه املعلومات إىل جهات خارجية غري مرصح لها. يجب أن يلتزم رشكاء 

عند  وذلك  بها  املعمول  املعلومات  وأمن  خصوصية  مبتطلبات  التجاريون   Juniper

مشرتك. عميل  أو   Juniper برشكة الخاصة  املعلومات  مع  التعامل 

مدونة القواعد السلوكية الخاصة بالرشكاء التجاريني
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الفكرية امللكية 

يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم انتهاك عالمات Juniper التجارية 

وحقوق امللكية الفكرية األخرى. يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم انتهاك 

من  شكل  بأي  األخرى  الخارجية  الجهات  أو  املشرتكني  للعمالء  الفكرية  امللكية  حقوق 

.Juniper األشكال ذات الصلة بعالقتهم مع

مبيعات القطاع الحكومي

القيود  بعض  تنطبق  قد  أعاله،  املذكورة  الرشوة  ملكافحة  االمتثال  متطلبات  إىل  باإلضافة 

اإلضافية عىل رشكاء Juniper التجاريني املشاركني بشكل مبارش أو غري مبارش يف 

لجميع  االمتثال  التجاريني   Juniper رشكاء  عىل  يجب  الحكومي.  القطاع  مبيعات 

الحكومية. للجهات  باملبيعات  املتعلقة  التعاقدية  والرشوط  واللوائح  القوانني 

االمتثال يف التصدير

املوثق  التصدير  التحكم يف  برنامج  امتالك واتباع  التجاريني   Juniper من رشكاء يتوقع 

السارية  واللوائح  القوانني  وجميع  املتحدة  الواليات  قوانني  مع  االمتثال  لضامن  واملصمم 

للرقابة  الخاضعة  املنتجات  أو  املواد  مع  التعامل  عند  واالسترياد  بالتصدير  املتعلقة  األخرى 

تخضع  حساسة  تكنولوجيا  عىل   Juniper وخدمات منتج  يحتوي  ما  غالبًا  توزيعها.  أو 

وتكون  لهم،  املرصح  النهائيني  املستخدمني  عىل  إال  توزيعها  يجوز  وال  الشديد  للتنظيم 

يف  االمتثال  بخصوص  لالستفسارات  مفروضة.  وعقوبات  تجاري  حظر  ألي  ممتثلة  دامئًا 

 .compliance_helpdesk@juniper.net بالعنوان  اتصل  التصدير، 

سلوك الرشيك التجاري املسؤول 

متثيل  أثناء  احرتافية  بطريقة  الترصف  التجاريني   Juniper رشكاء موظفي  عىل  يجب 

منتجات Juniper وخدماتها يف السوق. وهذا يعني رضورة معاملة جميع األشخاص 

بيعها  أو  وخدماتها   Juniper منتجات تسويق  أثناء  احرتافية  بطريقة  واحرتام  بكرامة 

دعمها.  أو 

التعهيد املسؤول للمعادن

القانون  يفرضها  تأكيدية  التزامات  ألي  االمتثال  التجاريني   Juniper رشكاء من  يتوقع 

والتنغسنت  والقصدير  التنتالوم  معادن  أن  معقول  بشكل  التجاريون  الرشكاء  يضمن  ليك 

والذهب التي قد تكون موجودة يف املنتجات التي يقومون بتصنيعها ال متول أو تفيد 

لحقوق  الخطرية  الجرائم  ترتكب  التي  املسلحة  الجامعات  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل 

الكونغو  جمهورية  مثل  للخطر،  املعرضة  واملناطق  عليها  املتنازع  املناطق  يف  اإلنسان 

الواجبة  العناية  بذل  التجاريني   Juniper من رشكاء ويتوقع  بلد مجاور.  أو  الدميقراطية 

بشأن ضامن املصدر األخالقي وسلسلة عهدة هذه املعادن، وأن يتخذوا تدابري العناية 

الطلب. عند   Juniper لدى املتاحة  الواجبة 

العاملة معايري 
للقوانني  ووفًقا  بإنصاف  موظفيهم  مع  التعامل  التجاريني   Juniper رشكاء من  يتوقع 

التالية. املبادئ  واتباع  والتوظيف،  بالعاملة  يتعلق  فيام  بها  املعمول  واللوائح 

التوظيف املختار بحرية

يجب أن يكون التوظيف لدى رشكاء Juniper التجاريني معربًا عن االختيار الحر، 

وينبغي أال يكون هناك عمل قرسي أو استعبادي أو غري طوعي أو اسرتقاقي أو ميثل 

تجارة باألشخاص. يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني السامح للعامل بإنهاء 

التوظيف بعد إشعار معقول. يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم حجز أو تدمري 

بأي شكل  باملوظفني أو منعهم  مستندات الهوية والهجرة الخاصة  أو إخفاء أو مصادرة 

الصادرة  الهوية  بطاقات  املثال،  سبيل  عىل  املستندات  هذه  وتشمل  إليها،  الوصول  من 

من الحكومة أو جوازات السفر أو تصاريح العمل، ما مل تكن هذه اإلجراءات مطلوبة 

القانون. مبوجب 

تجنب عاملة األطفال وساعات العمل

يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم استخدام عاملة األطفال ويتوقع منهم اتخاذ 

عىل  والحفاظ  األطفال  عاملة  عدم  تثبت  التي  املستندات  من  للتحقق  الالزمة  اإلجراءات 

واللوائح  القوانني  جميع  اتباع  التجاريني   Juniper رشكاء عىل  يجب  املستندات.  هذه 

لجميع  األجور  ومعدل  ورشوطه  العمل  بساعات  يتعلق  فيام  بها  املعمول  املحلية  واملعايري 

العامل. ويجب عدم قيام العامل الذين تقل أعامرهم عن 18 سنة )العامل الشباب( 

للخطر. سالمتهم  أو  صحتهم  تعرض  قد  أعامل  بأداء 

القانوين  التوظيف 

يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني، قبل توظيف أي عامل، التحقق من صحة 

ومراجعة جميع الوثائق ذات الصلة لضامن أن هذا العامل له الحق القانوين يف العمل يف 

القضائية. الوالية  تلك 

مدونة القواعد السلوكية الخاصة بالرشكاء التجاريني

https://core.juniper.net/legal/ethics/otherpolicies.html


5

مدونة القواعد السلوكية الخاصة بالرشكاء التجاريني

التمييز  عدم 

يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني عدم التمييز بشكل غري قانوين عىل أساس العرق 

أو اللون أو العمر أو الجنس أو التوجه الجنيس أو الهوية الجنسية أو التعبري أو األصل 

العرقي أو القومي أو اإلعاقة أو الحمل أو الدين أو حالة املحاربني القدماء أو الحالة 

االجتامعية.

حرية االنضامم للمنظامت

االنضامم  يف  للموظفني  القانونية  الحقوق  احرتام  التجاريني   Juniper رشكاء عىل  يجب 

أو االمتناع عن االنضامم إىل منظامت العامل، مبا يف ذلك النقابات العاملية. يحق 

لرشكاء Juniper التجاريني وضع رشوط عمل مواتية ووضع برامج فعالة للتواصل 

ينظرون  املوظفني  تجعل  والتي  اإليجابية  املوظفني  عالقات  لتعزيز  كوسيلة  مع املوظفني 

إىل عدم رضورة متثيل الجهات الخارجية.

ظروف العمل اآلمنة

ويتوقع  للعامل،  وصحية  آمنة  بيئة عمل  توفري  التجاريني   Juniper عىل رشكاء يجب 

املناسب. والتدريب  السالمة  معدات  توفري  منهم 

األجور واالمتيازات

يجب عىل رشكاء Juniper التجاريني توفري األجور واالمتيازات واألجور اإلضافية التي 

تلك  ذلك  يف  مبا  والساعات،  باألجور  املتعلقة  املحلية  واألنظمة  القوانني  جميع  تفرضها 

عنارص  من  وغريها  القطع  ومعدالت  اإلضافية  العمل  وساعات  لألجور  األدىن  بالحد  املتعلقة 

قانونية. مزايا  وتوفري  التعويضات 

البيئية املعايري 
بها  املعمول  واللوائح  القوانني  لجميع  االمتثال  التجاريني   Juniper رشكاء عىل  يجب 

دولية  قوانني  أي  البيئي  بالقانون  االلتزام  يشمل  البيئة.  عىل  أعاملهم  بتأثري  يتعلق  فيام 

تقديم  أو  تصنيع  يف  املستخدمة  والعمليات  املواد  مبصدر  تتعلق  للتطبيق  قابلة  محلية  أو 

والخدمات. املنتجات 

منع التلوث والحفاظ عىل املوارد

يتوقع أن يتخذ رشكاء Juniper التجاريون خطوات لضامن الحفاظ عىل املوارد والحد 

عن  الهوائية،  واالنبعاثات  والطاقة  املياه  ذلك  يف  مبا  أنواعها،  بجميع  النفايات  توليد  من 

طريق القضاء عىل مصدر ذلك أو الحد منه أو من خالل مامرسات مثل إعادة التدوير 

رشكاء  يتجنب  أن  يتوقع  العمليات.  وتعديل  املواد  واستبدال  املواد  استخدام  وإعادة 

والتغليف  التعبئة  ملواد  الالزم  وغري  الرضوري  غري  االستخدام  التجاريون   Juniper

ذلك. املواد املعاد تدويرها كلام أمكن  واستخدام 
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املواد الخطرة

املتعلقة  السارية  واللوائح  القوانني  بجميع  االلتزام  التجاريني   Juniper رشكاء  من  يتوقع 

يف  والتحكم  تحديد  يجب  والتصنيع.  املنتجات  يف  معينة  مواد  استخدام  تقييد  أو  بحظر 

املواد الكيميائية وغريها من املواد التي تشكل خطًرا إذا ما تم إطالقها يف البيئة لضامن 

منها. والتخلص  واستخدامها  وتخزينها  ونقلها  معها  التعامل  أمان 

الطاقة استهالك 

يتوقع من رشكاء Juniper التجاريني البحث عن طرق فعالة من حيث التكلفة 

الدفيئة. غازات  وانبعاثات  استهالكها  وتقليل  الطاقة  استخدام  كفاءة  لتحسني 

واالمتثال املراقبة 
يجوز لرشكة Juniper مراجعة أو طلب معلومات لتأكيد االمتثال لهذه املدونة أو 

تعيني جهة خارجية إلجراء تدقيق. وسيتم اإلبالغ عن أي انتهاكات إىل إدارة رشيك 

االقتضاء.  عند  تصحيحية  إجراءات  اتخاذ  وسيتم  الالزم  التخاذ  التجاري   Juniper

وتعتزم Juniper إنهاء عالقتها بأي رشيك تجاري ال ميتثل لهذه املدونة أو عند 

االمتثال. لتحقيق  محددة  بخطة  التزامه  عدم  أو  امتثاله  عدم  اكتشاف 
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يف  واالمتثال  النزاهة  القانون( إىل مجموعة  بها )بشكل رسي ومجهول عندما يسمح  املشتبه  االنتهاكات  عن  اإلبالغ  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  التجاريني   Juniper لرشكاء يجوز 

Juniper وذلك من خالل االتصال بالخط الساخن للنزاهة يف Juniper عىل الرقم 1-888-475-8388 )الرقم املجاين يف الواليات املتحدة( أو اإلبالغ عىل اإلنرتنت عىل 
.www.juniper.ethicspoint.com أو عىل املوقع Integrity@Juniper.net الربيد اإللكرتوين
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مقرات الرشكة واملبيعات
 .Juniper Networks, Inc

Innovation Way 1133
Sunnyvale, CA 94089 USA

)888.586.4737( JUNIPER.888 :هاتف

أو 1.408.745.2000+ 

فاكس: 1.408.745.2100+ 
www.juniper.net

املقرات يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ 

ومنطقة أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا
.Juniper Networks International B.V

Boeing Avenue 240
PZ Schiphol-Rijk 1119

Amsterdam, The Netherlands

هاتف: 31.0.207.125.700+ 

 فاكس: 31.0.207.125.701+ 

 Juniper حقوق النرش لعام 2017 محفوظة لرشكة

Networks, Inc. جميع الحقوق محفوظة. تعترب 

 Juniper Networks وشعار Juniper Networks

 Juniper عالمات تجارية خاصة برشكة Junosو

Networks, Inc يف الواليات املتحدة والدول األخرى. وجميع 

العالمات التجارية أو عالمات الخدمة أو العالمات املسجلة 

 Juniper األخرى مملوكة ملالكيها املعنيني. ال تتحمل رشكة

Networks املسؤولية عن األخطاء الواردة بهذا املستند. 

كام تحتفظ رشكة Juniper Networks بالحق يف تغيري 

هذه النرشة أو تعديلها أو تحويلها أو مراجعتها بدون إشعار.
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