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 التطبیق والنطاق

بممارسات العمل المسؤولة ومعاییر السلوك األخالقي الفائقة. ویشمل ذلك تمسك شركائنا بمعاییر االمتیاز الفائقة كما ھو محدد في   Dell Technologiesتلتزم 
األخالقیة الفائقة في كیفیة   Dellجمیع الشركاء معاییر  القوانین الحاكمة والمعاییر والمواثیق الدولیة المعروفة وأفضل الممارسات العامة. من المتوقع أن یطبق

حري أعلى مستوى من  إدارة شركتك ومسایرة السوق ومعاملة اآلخرین. ومن المتوقع أن تتحلى بثقافة تقبل التنوع واالندماج وتحترم االختالفات الثقافیة، مع ت
 النزاھة والمسؤولیة. 

 

 وتوقعاتھا DELLقیم شركة 
. قد تؤدي مخالفة ذلك إلى  Dellشرطًا للتعاون التجاري مع  Dell Technologiesمدونة سلوك (یشار إلیھا باسم "مدونة السلوك") شركاء یُعد االمتثال ل

على المحك وقد   Dell Technologiesوتعرضك على حٍد سواء لعقوبات مدنیة وجنائیة، كما تضع عالقتك بشركة  Dell Technologiesتعرض 
 . Dell Technologiesقانونیة من قِبل تعرضك إلجراءات 

، بما في ذلك الموزعین وبائعي التجزئة والموظفین الدائمین والمؤقتین والمقاولین المستقلین  Dell Technologiesتنطبق مدونة السلوك ھذه على شركاء 
 ة المخاطب"). والموردین والوكالء والشركاء الموزعین لدیھا (یشار إلیھم جمیعًا باسم "الشركاء" أو "صیغ

 
 

 تنفیذ الُمدونة 
نة والقوانین واللوائح  یتعین على جمیع الشركاء تبني السیاسات ووسائل التوثیق والضوابط الفعالة، التي تتضمن على أقل تقدیر المتطلبات الواردة في ھذه المدو

والوكالء والشركاء الموزعین وغیرھم،   المطبقة على شركتكم.  تقع على عاتقكم مسؤولیة ضمان أن موظفیكم الدائمین والمؤقتین والمقاولین المستقلین والموردین
 وفقًا للقوانین واللوائح وھذه المدونة المعمول بھا والموافقة على ذلك.  Dell Technologiesحسب الحاجة، على درایة بضرورة تنفیذ أعمال 

 

 ضمان مالءمة الشركاء 

العنایة الواجبة المناسبة القائمة على المخاطر فیما یخص جمیع الشركاء أثناء بدء العالقة، وكذلك طوال مدة عالقتنا.  یجب أن   Dell Technologiesتولي 
ثل  وأن یقدموا معلومات كاملة ودقیقة وفي الوقت المناسب عند الطلب لتسھیل م Dell Technologiesیلتزم الشركاء بإجراءات العنایة الواجبة التي تدعمھا 

 ھذه الجھود. 

ونة وتنفیذ أي أنشطة  باإلضافة إلى ذلك، یجب على الشركاء إكمال التدریب الموكل إلیھم وتقدیم شھادات دوریة المتثال الشركاء للقوانین ذات الصلة وھذه المد
 . Dell Technologiesتعدیلیة أخرى مطلوبة بالشكل والطریقة واإلطار الزمني المقبول لدى 

الفة مزعومة  عند العلم بأي تحقیق أو استعالم أو إجراء تنفیذي جاٍر أو سابق من قِبل أیة ھیئة حكومیة أو إداریة أو تنظیمیة بشأن أیة جریمة أو مخ تقر بموافقتك،  
  Dellاك القوانین، على إخطار تتضمن االحتیال أو الرشوة أو الفساد أو االنتھاكات التجاریة أو خیانة األمانة أو غیرھا من أعمال سوء السلوك التجاري أو انتھ

 فوًرا. 
 

وممثلیھا المعتمدین ألغراض ضمان امتثالكم للمدونة أو القوانین المعمول بھا أو   Dell Technologiesیوافق الشركاء على تقدیم المساعدة المعقولة لشركة 
 لدعم االستعالم أو التحقیق في أي انتھاك مشتبھ بھ لتلك القوانین.   
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 االمتثال للقوانین واللوائح وممارسات األعمال
 االمتثال لقوانین ُمكافحة الفساد 

 Dellمع الرشاوى أو العموالت أو االبتزاز من أي نوع.  یجب دوًما اتخاذ القرارات التجاریة التي تتعلق بشركة  Dell Technologiesال تتسامح 
Technologies  استناًدا إلى المزایا المستحقة لمنتجاتDell Technologies   وخدماتھا. یجب أن یمتثل الشركاء لجمیع قوانین مكافحة الرشاوى

الوالیات   انین الساریة في والعموالت ومكافحة الفساد، بما في ذلك قانون ممارسات الفساد الخارجي بالوالیات المتحدة وقانون الرشاوى بالمملكة المتحدة وتلك القو
أو خدماتھا (یشار إلیھا باسم "قوانین مكافحة الفساد") أو تشتریھا أو تسوقھا أو تبیعھا أو    Dell Technologiesالقضائیة التي تتصرف بموجبھا في منتجات 

 توزعھا أو تقدمھا. 
 

  سبب من األسباب.یجب أال یقدم الشركاء رشوة أو وعد بھا أو یطلبوھا أو یصرحوا بھا أو یقبلوھا، سواء كان ذلك بشكٍل مباشر أو من خالل طرف ثالث، وألي 
خیریة أو رعایة الفعالیات أو الوجبات  ، بما في ذلك المدفوعات النقدیة أو الھدایا أو نفقات السفر أو اإلقامة أو التبرعات الذي قیمةقد تتمثل الرشوة في أي شيء 

مصالح التجاریة لدى  أو وسائل الترفیھ أو فرص العمل التي تھدف إلى التأثیر بشكل غیر الئق على قرار ما أو ضمانھ أو مكافأتھ أو دفع المتلقي إلى تعزیز ال
Dell Technologies . 

   
 

خلیة على درجة معقولة من الكفاءة لضمان االمتثال لقوانین مكافحة الفساد، ویوافق الشركاء  یجب أن یتبع الشركاء ویفرضوا سیاسات وإجراءات وضوابط دا 
 في تقییم فعالیة البرنامج.  Dell Technologiesعلى التعاون الكامل مع 

 
أو یشرفون على شؤونھ أو یدیرونھا أو   یجب على الشركاء تحري العنایة الواجبة المناسبة بناًء على المخاطر فیما یخص أي طرف ثالث یتعاقد معھ الشركاء 

ویستعینون بمثل ھذه األطراف الثالثة عند الضرورة فقط.  یُمنع العمل مع أي   Dell Technologiesیتعاملون معھ أو یوجھونھ أو ینخرطون في سیاق أعمال 
 أخرى غیر الئقة. فرد أو كیان یُشارك أو یُشتبھ في تورطھ في أي رشاوى أو عموالت أو احتیال أو أي أنشطة 

 

 تقدیم الھدایا والضیافة بشكل مسؤول
 

قوانین المحلیة والقواعد  یجب أن تمتثل جمیع الھدایا أو الوجبات أو السفریات أو وسائل الترفیھ التي یقدمھا الشركاء مع قوانین مكافحة الفساد باإلضافة إلى ال
") مع بنود وشروط  MDFر إلیھا باالختصار " واللوائح. كما یجب أن تمتثل ھذه النفقات التي یقدمھا الشركاء من خالل االستعانة بصنادیق التنمیة التسویقیة (یشا

MDF   منDell Technologies   كما ھي واردة للشریك.  یُراعى أن تكون االستعانة بـMDF   لبطاقات عضویة العمالء الحكومیین مصحوبة باإلفصاح
 المناسب.   

 
 ة.   ال یجوز مطلقًا تقدیم الھدایا أو الضیافة أو توفیرھا في ظروف تؤدي إلى حدوث مخالف

 
 . Dell Technologiesدوالر أمریكي أو الضیافة الفخمة ألعضاء فریق  100یحظر على الشركاء تقدیم ھدایا تزید قیمتھا عن 

 

 التمسُك بالسالمة المالیة والحفظ الدقیق للسجالت 
 

فیما یتعلق بأیة معامالت أو نفقات   Dell Technologiesیجب أن یحتفظ الشركاء ویقدموا، حسب الطلب، سجالت مالیة وتجاریة سلیمة ودقیقة وكاملة إلى 
ئقة أو  یُحظر على الشركاء "التكسب" أو تقاضي "رشاوى" أو التورط في ممارسات محاسبیة غیر ال.  Dell Technologiesذات صلة بأي أعمال لدى 

 .   خاطئة مماثلة 

 
 

 االمتثال لقوانین ُمكافحة االحتكار والمنافسة 

بالتقیُد بقوانین مكافحة االحتكار أو المنافسة المعمول بھا (یشار إلیھا باسم "قوانین المنافسة") في جمیع البلدان التي تسیر   Dell Technologiesتلتزم شركة 
ألسعار أو  مثل تحدید ا بھا األعمال وتتوقع منكم مشاركة ھذا االلتزام. تحظر قوانین المنافسة اإلجراءات التي تعتبر مقیدة للتعامل التجاري بشكل غیر معقول، 

بة السجن لبعض  تقسیم العمالء. یمكن أن تكون العقوبات المفروضة على عدم االلتزام بھذه القوانین شدیدة، ویمكن أن تشمل غرامات كبیرة قد تصل إلى عقو
 المخالفات. 

 
 تحظر قوانین المنافسة ما یلي، ومن ثم یجب أال یعمد مطلقًا إلى: 

 
 فیھا بشكل غیر قانوني؛ تعدیل األسعار أو ضبطھا أو التحكم  •
 أو تنظیم أو تنسیق العطاءات لتوجیھ األعمال إلى منافس بعینھ؛  •
 أو مقاطعة الموردین أو العمالء؛  •
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 أو تقسیم أو تخصیص األسواق أو العمالء بین الموردین أو منافسین آخرین؛ •
 أو التورط في التالعب بالعطاءات أو التناوب في تقدیم العطاءات أو أي تواطؤ آخر؛  •
 أو الحد من المنتج أو بیع المنتجات أو خطوط اإلنتاج؛  •
 أو المشاركة في أي مناقشات أو أنشطة من شأنھا تقیید المنافسة بشكٍل غیر عادل؛  •
(إذا كان یرغب   Dell Technologiesالمنتجات األقل شعبیة لدى أو  Dell Technologiesأو إجبار العمیل على شراء منتجات  •

 في شراء منتجات أكثر شعبیة).
 
 

 االلتزام بقوانین االمتثال التجاري ولوائحھ

ستیراد والتصدیر  أعمالھا عالمیًا باالمتثال الصارم للعقوبات االقتصادیة والمالیة والتجاریة الُمطبقة وقوانین مراقبة اال Dell Technologiesتؤدي شركة 
وبرامجھا وتقنیاتھا وخدماتھا.قد یؤدي انتھاك ھذه   Dell Technologiesولوائحھا في جمیع أنحاء العالم. ویجب علیكم االلتزام باألمر ذاتھ عند بیع منتجات 

 صدیر المنتجات. القوانین واللوائح أیًضا إلى فرض غرامات وعقوبات شدیدة والسجن، وقد یحد من قدرتكم على االستمرار في ت
  . 

 
أن جمیع منتجاتھا وبرامجھا وتقنیاتھا وخدماتھا تخضع لمتطلبات مراقبة التصدیر المعمول بھا في الوالیات المتحدة، باإلضافة   Dell Technologiesتفترض  

 إلى متطلبات الدول األخرى المعمول بھا. وامتثاالً لمثل ھذه المتطلبات، من المتوقع أن تلتزم بالتالي: 
رستم األعمال  إدراك قوانین التصدیر واللوائح والعقوبات لدى الوالیات المتحدة واالمتثال لھا وألي من القوانین واللوائح األخرى الُمطبقة أینما ما •

 التجاریة؛
ثال ال  التعرف علي العمیل والمستخدم النھائي والتأكد من أن ھذین الطرفین غیر موجودین في قائمة األطراف المقیدة (بما في ذلك؛ على سبیل الم •

ات  ") للمواطنین المعینین واألشخاص المحظورین تحدیًدا بالوالیOFACالحصر، قائمة مكتب مراقبة األصول األجنبیة (یشار إلیھا باالختصار " 
") بالوالیات المتحدة وأیة قائمة أخرى لألطراف المحظورة أو الخاضعة  BISالمتحدة وقائمة كیانات مكتب الصناعة واألمن (یشار إلیھ باسم " 

مج شاملة  اللعقوبات أو الممنوعة أو المرفوضة). تختلف برامج عقوبات الوالیات المتحدة من حیث النطاق وقد تتغیر.  تشتمل القائمة الحالیة على بر
مالحظة: تعتبر سفارة البلد المحظور أو قنصلیتھ، بغض النظر عن     لكوبا وإیران وسوریا وكوریا الشمالیة ومنطقة القرم التابعة ألوكرانیا والسودان. 

 ؛   موقعھا (على سبیل المثال، القنصلیة اإلیرانیة في البرازیل)، جزًءا من البلد المحظور
صلة بالمكان والغرض والمنتج واألشخاص المشتركین في المعاملة (راجع "األدوات المساعدة في اكتشاف إشارات  اكتشاف إشارات الخطر ذات ال  •

 الخطر لشركاء القنوات المرتبطة أدناه)؛ 
یر  الحصول على أي تراخیص أو تفویضات حكومیة أخرى قد تكون مطلوبة فیما یتعلق باستخدام أو نقل أو استیراد أو تصدیر أو إعادة تصد  •

 أو برامجھا أو تقنیاتھا أو خدماتھا؛  Dell Technologiesمنتجات 
م وجود  وتبني السیاسات والضوابط المناسبة لاللتزام بقوانین مراقبة الصادرات ولوائحھا المطبقة (بما في ذلك فرز قوائم العمالء للتحقق من عد •

 أطراف مقیدة، حسب االقتضاء)؛ 
 یة تقییدیة أو مقاطعات تحظرھا أو تعاقب علیھا القوانین األمریكیة أو القوانین المحلیة المعمول بھا. وعدم التضامن مع أیة ممارسات تجار  •

 
 التقیُد بممارسات األعمال الُمستدامة 

 أنتم مطالبون بمزاولة أعمالكم بطرق مسؤولة بیئیًا وباالمتثال لجمیع القوانین واللوائح البیئیة الساریة. 

 
 نسان وقوانین العمل وممارسات العمل العادلة التمسُك بحقوق اإل

 ما یلي: یجب علیكم احترام حقوق اإلنسان األساسیة لألفراد والعاملین في شركتكم وسلسلة التورید الخاصة بكم. وھذا یعني أنكم یجب أن تلتزموا ب

 لوائح الصحة والسالمة؛  •
 القوانین التي تدعم حقوق ذوي اإلعاقة؛  •
 قوانین العمل المحلیة والدولیة؛  •
 ممارسات العمل العادلة؛  •
 قوانین االتجار بالبشر. •

 
: (أ)  أي شخص یعمل دون ویجب أال تستخدموا مطلقًا أسالیب العمالة القسریة أو االستعباد بالدین أو السُخرة أو عمالة األطفال. ویُشیر مصطلح "الطفل" ھنا إلى 

، أیھما أكبر. ویتم دعم استخدام برامج التدریب المھني القانونیة التي تتوافق مع جمیع  14الحد األدنى لسن العمل بموجب القانون المعمول بھ، أو (ب) سن 
 القوانین واللوائح في مكان العمل. 

الجنس (بما في ذلك الحمل) أو المیول الجنسیة أو الحالة االجتماعیة أو الھویة    ویجب أیًضا عدم التمییز أبًدا على أساس العرق أو اللون أو الدین أو العقیدة أو
أو السن أو اإلعاقة (بما في   الجندریة أو التعبیر الجندري، أو األصل والجذور الوطنیة والنسب أو الوراثة أو حالة المواطنة إذا كان العامل یستطیع العمل قانونًا، 

 ة) أو سابق الخبرة العسكریة أو أي خصائص أخرى یكفُلھا القانون المعمول بھ. ذلك فیروس نقص المناعة البشری

أو برامجھا أو تقنیاتھا أو خدماتھا ألي شخص   Dell Technologiesونتوقع منكم أیًضا اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لضمان عدم بیع منتجات 
 ینوي إساءة استخدامھا في انتھاك حقوق اإلنسان األساسیة التي تخص اآلخرین. 
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 اتباع قوانین الخصوصیة وحمایة البیانات 

الخصوصیة وحمایة البیانات والتي تتناسب مع  من شركائھا أن یُدركوا ویتبعوا ویمتثلوا لجمیع القوانین واللوائح المتعلقة ب Dell Technologiesتتوقع شركة 
. ویعني ذلك، ضمن أشیاء أخرى، أنھ ال یجب علیكم الوصول إلى المعلومات الشخصیة لآلخرین أو  Dell Technologiesسلوكیاتھم بصفتھم شركاًء لشركة 

یقتصر ذلك على حاالت الضرورة ولألغراض التجاریة المشروعة، وأن  جمعھا أو استخدامھا أو مشاركتھا أو نقلھا أو تخزینھا إال عند التفویض بذلك تحدیًدا، و
ویجب علیكم  تقوموا بجمع المعلومات الشخصیة الخاصة باألشخاص اآلخرین بإشعارات مناسبة ولألغراض التي سیتم استخدام تلك المعلومات الشخصیة فیھا. 

. كما ھو مطلوب أیًضا في  Dell Technologiesالخاصة بأیة بیانات شخصیة تتلقونھا من   الوفاء بمتطلبات الحد من االستخدام الواردة في اتفاقیة الشراكة
منكم تنفیذ إجراءات الحمایة المناسبة لضمان حمایة وسالمة وأمن المعلومات الشخصیة وفقًا لقوانین    Dell Technologiesاتفاقیة الشراكة، تتوقع شركة 

محاسبة مقاولي الباطن الذین یتعاملون مع البیانات الشخصیة على األقل بنفس المتطلبات المفروضة علیكم على   خصوصیة البیانات المعمول بھا. ویتضمن ذلك
منكم أیًضا إعالمھا على الفور ووفقًا ألحكام اتفاقیة الشراكة في حالة حدوث أي خرق فعلي أو مشتبھ بھ ألمن البیانات،   Dell Technologiesاألقل. وتتوقع 

 أو لصالحھا.  Dell Technologiesأو التي تم جمعھا نیابةً عن  Dell Technologiesعلق بالبیانات الشخصیة التي تلقیتموھا من وذلك فیما یت

 
 حمایة المعلومات السریة ومعلومات الملكیة 

  Dell Technologiesشكل عام عن منافسي بعدٍل وتتوقع منكم التنافس بعدٍل أیًضا. یجوز لكم استخدام أي معلومات متاحة ب Dell Technologiesتتنافس 
یر مشروعة  أو الشركات األخرى، ولكن ال یجوز لكم الحصول على األسرار التجاریة أو غیرھا من المعلومات السریة الخاصة بجھة خارجیة أخرى بطریقة غ

 Dellأو استخدام محظور آخر للمعلومات التي تعتبرھا  . أي إجراء أو تنزیل Dell Technologiesأو إساءة استخدامھا فیما یتعلق بعملكم مع أو لصالح 
Technologies  سریة أو مملوكة ملكیة تشكل سرقة لممتلكاتDell Technologies  یمكن اعتبارھا اختالسًا لألسرار التجاریة لدى شركةDell 
Technologiesج واألجھزة وغیرھا من االختراعات أو التطویرات (بغض  . ویشمل ذلك؛ على سبیل المثال ال الحصر، معلومات المدونة المصدر والبرام

وخطط التسویق والمبیعات والتحلیالت التنافسیة وخطط تطویر   Dell Technologiesالنظر عن مرحلة التطویر) المستحدثة أو المرخصة بواسطة أو لصالح 
ة والخطط أو التنبؤات التجاریة والمالیة والعملیات والممارسات التجاریة الداخلیة  المنتجات والتسعیر غیر الموجھ للجمھور والعقود أو عملیات االستحواذ المحتمل

 والعمالء المتوقعین والعمالء والموظفین. 

ُمصرح لكم باستخدامھا. وال   Dell Technologiesباإلضافة إلى ذلك، یجب اتخاذ خطوات لمنع إفشاء أیة معلومات سریة أو معلومات ملكیة خاصة لدى 
التفویضات الكتابیة  یُسمح بنقل أو نشر أو استخدام تلك المعلومات أو اإلفصاح عنھا بخالف ما تقتضیھ الضرورة في سیاق العمل المعتاد أو حسب التوجیھات أو 

قة من جانب الغرباء للحصول على أیة معلومات سریة  بأیة محاوالت غیر الئ Dell Technologies. یتعین إبالغ Dell Technologiesالمقدمة من قِبل 
 . Dell Technologiesأو متعلقة بالملكیة الخاصة لدى شركة 

 

 تجنب تضارب المصالح 
 

ترغب في الحفاظ على شراكة خالیة   Dell Technologiesیُعد أي ظرف تتعذر علیكم فیھ مراعاة التصرف بموضوعیة تعارًضا في المصالح. ونظًرا ألن 
لح بین  في حالة حدوث أیة حالة من حاالت تضارب المصا Dell Technologiesمن تضارب المصالح، نطلب منكم اإلبالغ عن كل التفاصیل ذات الصلة إلى 

 جاریة سخیة. شركاتنا أو أي من موظفینا. ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، العالقات الشخصیة أو األسریة الوثیقة أو تقدیم أو تلقي مجامالت ت
 
 

 DELL TECHNOLOGIESتعرف على عقدك مع 

ز البنود والشروط التي تسري على ھذه العالقة. من المھم أن یكون كل  ولك إلبرا  Dell Technologiesیُعد عقدكم ھو الوسیلة الوحیدة المعتمدة لدى شركة 
، على درایة بمحتویات العقد، بما في ذلك قیود االستخدام الواردة فیھ بشأن أیة بیانات  Dell Technologiesشخص في شركتكم، ممن یعملون في حساب 

 . Dell Technologiesشخصیة تتلقونھا من 
 

لح یُستخدم لوصف أي مفھوم غیر تعاقدي لم یتم اعتماده أو تنفیذه بالشكل المناسب. تُحظر االتفاقیات الجانبیة، سواء الشفھیة أو  الخطاب الجانبي ھو مصط 
 بعین االعتبار أي خطابات جانبیة لم یتم التصریح بھا بشكل صحیح ولن تلتزم بھا.  Dell Technologiesالكتابیة. لن تأخذ شركة 

 
 

 كات الُمشتبھ بھااإلبالغ عن االنتھا
 التالیة:  إذا نما إلى علمكم اشتبھتم في أي انتھاك للقوانین أو اللوائح المعمول بھا أو لھذه المدونة، فننصحكم باإلبالغ عن ذلك بأيٍ من الطرق 

 ethics@dell.comعلى البرید اإللكتروني Dellاالتصال بمكتب شؤون االمتثال واالخالقیات العامة الموجود في شركة  •
 Board_of_Directors@dell.com على البرید اإللكتروني  Dellاالتصال بلجنة المراجعة في مجلس إدارة  •
 ethicsline.com-www.dellعلى موقع  Dellاالتصال بخط المساعدة الخاص بالشؤون األخالقیة لدى  •
 Privacy@dell.comعلى البرید اإللكتروني  Dellبالنسبة لألمور التي تشتمل على معلومات شخصیة، یُرجى االتصال بفریق الخصوصیة في شركة   •
 والنقر فوق "دعم الشركاء"  giesDell Technoloبخصوص أي تصعیدات تتعلق بالشركاء، تفضلوا بزیارة بوابة شركاء  •

 
في الحاالت التي یسمح  سیتم الحفاظ على سریة أي مخالفة تم اإلبالغ عنھا إلى أقصى حد تسمح بھ القوانین المعمول بھا. ویجوز اإلبالغ دون ذكر اسم المبلِّغ، 

ن اإلبالغ عن المخالفات أو االشتباه في المخالفات بموجب ھذه المدونة  فیھا القانون المحلي بذلك، وباستخدام أيٍ من الطرق المذكورة أعاله. على الرغم من أ 
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mailto:Board_of_Directors@dell.com
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 یجوز أن یتم شفھیًا، فإننا نشجعكم على اإلبالغ كتابةً، ألن ذلك من شأنھ أن یُساعد في عملیة التحقیق. 

م أیة معلومات أو یساعد بطریقة أخرى في التحقیقات أو اإلجراءات   Dell Technologiesولن تعمد شركة  إلى إبداء أي أعمال انتقامیة ضد أي شخص یقّدِ
 بشأن أي سلوك یعتقد ھذا الشخص اعتقاًدا معقوًال أنھ یُشكل انتھاكًا للقوانین أو اللوائح أو ھذه الُمدونة المعمول بھا. 

بشأن   Dell Technologiesعمول بھا وااللتزامات التعاقدیة، تقدیم المساعدة المعقولة الالزمة ألي تحقیق تُجریھ شركة ونتوقع من الشركاء، طبقًا للقوانین الم
  Dell Technologiesأي انتھاك لھذه الُمدونة أو القوانین المعمول، بما یتوافق مع القوانین المعمول بھا وااللتزامات التعاقدیة، وكذلك السماح لشركة 

  Dell Technologiesالمعقول إلى جمیع المرافق والسجالت والوثائق المتعلقة باالمتثال لھذه الُمدونة وللقوانین الساریة على بیع منتجات وخدمات  بالوصول
 وتوزیعھا. 

 
 الموارد 

 Dellإكمال التدریب المخصص من یتوافر التدریب لجمیع الشركاء الراغبین في الحصول على فھٍم أفضل للمتطلبات الواردة في ھذه الُمدونة. یُعد  
Technologies كم الدائمین  أمًرا إلزامیًا وشرطًا ألھلیة البرنامج، لعدد من الشركاء المحددین. باإلضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن نُجري تدریبًا دوریًا لموظفی

 سب االقتضاء. والمؤقتین والمقاولین المستقلین والموردین والوكالء والشركاء الموزعین وغیرھم، ح

 الموارد التالیة لمساعدتكم بشكٍل أكبر.   Dell Technologiesوفرت شركة 

 تلخص المبادئ الواردة في ھذه الُمدونة. نظرة عامة على إطار التوقعات الخاصة باالمتثال: 

 ركاء. أثناء مراجعة حسابات الش  Dell Technologies: تُوفر أمثلة على ما قد تتوقعھ وثائق مراجعة االمتثال

 تدیر عملیة تصمیم ونشر برنامج العنایة الواجبة للجھات الخارجیة.  وسائل المساعدة الواجبة للموزعین:

: یوفر إرشادات الكتشاف مؤشرات الخطر والعوامل األربعة (المكان والغرض والمنتج  الوسائل المساعدة لمھام اكتشاف مؤشرات الخطر لدى شركاء القنوات 
 أساسیة في التعرف على العمالء وااللتزام بقوانین التصدیر وضابطھ المطبقة.  واألشخاص) التي تُعد 

 األسئلة الشائعة  برنامج مكافحة الرشاوى والفساد: 

   : األسئلة الشائعةبرنامج االمتثال التجاري 
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