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مدونة قواعد السلوك
الخاصة بنا

رسالة من الرئيس التنفيذي
لقد أصبحت شركة  Seadrillفي طليعة صناعة الحفر البحري ألكثر من ربع قرن حتى اآلن .وقد بنينا
سمعة ألنفسنا كشركة عالمية رائدة في صناعة الحفر البحري .وعلى مر السنوات ،أوجدنا الخبرة
والمهارات الالزمتين الستخراج الطاقة بأمان وكفاءة لعمالئنا في أي مكان في العالم.

التعريف بمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا

ويقترن مع هذه الخبرة تحملنا للمسؤولية تجاه زمالئنا وعمالئنا وعائالتنا وأنفسنا .وتكمن مسؤوليتنا،
كشركة عالمية رائدة في صناعتنا،

لقد قمنا بإنشاء مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا من أجل مساعدتك على فهم قيمنا األساسية
ومعايير السلوك المتوقعة منَّا جميعًا استنادًا إلى تلك القيم.

في تنفيذ عملنا بأعلى معايير األخالق والنزاهة واألمانة؛ والتي هي تلك المسؤولية التي يتوقف عليها
حصولنا على رخصة لمزاولة عملنا.

تسري مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا على جميع الكيانات التي تخضع لرقابة شركة  Seadrillوجميع
العاملين والمديرين والموظفين والمتعاقدين الخارجيين الذي يعملون لصالح .Seadrill

وال يعني هذا مجرد االمتثال لنصوص القوانين واللوائح المختلفة التي تحكمنا ،بل يعني أيضًا تجاوز ما
هو متوقع منا وأن نكون نموذجًا يُحتذى به في الطريقة التي نؤدي بها عملنا والطريقة التي نتصرف بها
تجاه زمالئنا وعمالئنا وجميع أصحاب المصلحة لدينا.

نحن نسعى أيضًا إلى ضمان امتثال شركائنا في العمل الذين يمثلون شركة  ،Seadrillبما في ذلك
موردونا ووكالؤنا ومستشارونا واألفراد اآلخرون أو الشركات األخرى الذين يقدمون الخدمات بالنيابة
عنا ،لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا.
ونحن ،في شركة  ،Seadrillنؤمن بأن التزامنا بالسلوك األخالقي والنزاهة واألمانة يُعد أمرًا بالغ
األهمية .تسمح لنا مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا بتطبيق هذا االلتزام وإرساء معايير السلوك التي
ينبغي علينا االمتثال لها في جميع األوقات.
ومن خالل معايشتنا لقيمنا وامتثالنا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا ،فإننا سوف نحظى بالثقة الكاملة
من قِبل زمالئنا وعمالئنا والمجتمعات التي نعمل بها .وبقيامنا بذلك ،فإننا سوف نحمي سمعة عملنا
ونجاحه الممتد عبر الزمن.
وتتسم مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا باتساع نطاقها وشمولها المقصودين وعدم تطرقها إلى التفاصيل
حول مواقف أو سيناريوهات معينة .وذلك ألنها تهدف إلى توفير اإلرشاد .تشتمل مدونة قواعد السلوك
هذه على روابط إلى السياسات والتوجيهات المحددة لشركة  ،Seadrillحيث يمكنك النقر فوق هذه
الروابط للحصول على معلومات إضافية .إذا كنت بحاجة إلى المشورة حيال موقف معين ،فال تتردد في
مناقشة هذا الموقف مع مديرك المباشر؛ فمديرك المباشر متواجد من أجل دعمك أيضًا.

وتحدد مدونة قواعد السلوك هذه معايير السلوك التي يتقيد بها كل شخص.
ولذا فإنه يتعين عليك أن تلتزم بمدونة قواعد السلوك كدليل أخالقي يمكنَّنا جميعًا من تحديد ما هو
صواب في أي موقف معين .وقد يؤثر عدم االلتزام بمدونة قواعد السلوك سلبًا على سمعة شركة
 ،Seadrillكما قد ينشأ عنه اتخاذ إجراء تأديبي ضد الشخص ذي الصلة أو فصله من العمل.
ومن ثم فإنه ينبغي عليك اإللمام بمحتويات مدونة قواعد السلوك هذه والتأكد من االمتثال لها على
الدوام.
إذا كان لديك أي استفسارات أو مخاوف حيال مدونة قواعد السلوك ،أو الطريقة التي يجب أن تتصرف
بها ،أو موقف ما تعتقد أنك قد تنتهك فيه
مدونة قواعد السلوك ،فإنه يتعين عليك التحدث إلى مديرك المباشر أو أحد موظفي قسم االمتثال.
ونحن ال نطلب منك مجرد اإللمام بمدونة قواعد السلوك فحسب ،بل نطلب منك
االلتزام بها واالفتخار بها ومعايشتها حتى تصبح
حقًا األساس الذي يقوم عليه عملنا.

ANTON DIBOWITZ

Seadrill’s Chief Executive
Officer
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مسؤوليات مديرينا
إذا كنت أحد المديرين في  ،Seadrillفإنه يجب عليك التأكد من أن كل شخص يعمل لديك ،سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر ،قد اطلع على مدونة قاعد السلوك الخاصة بنا ويلتزم بها.
وكنموذج إيجابي يُحتذى به ،فإنه يُطلب من مديرينا تهيئة البيئة المالئمة ،وتشجيع موظفينا لإلفصاح،
واإلصغاء واالستجابة على نحو مالئم ،والمساعدة في ضمان عدم تعرض أحد لالنتقام جراء إبالغه
أو تعاونه في أي تحقيق.

التزامك بمدونة قواعد السلوك
يقع على عاتقك مسؤولية االمتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا في جميع
األوقات .وتشمل هذه المسؤولية طرح األسئلة واإلبالغ عن المخاوف في حال إدراكك
ألي انتهاكات محتملة لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا باإلضافة إلى التعاون في أي
تحقيقيات يتم إجراؤها.
يمكنك تقديم البالغات إلى:

نموذج القرار األخالقي
في حال مواجهتك أي معضلة أو مشكلة أخالقية ،اطرح على نفسك األسئلة
التالية:
•هل هذا قانوني؟
•هل هذا ضروري؟
•هل هذا يمكن تبريره؟
•هل هذا يبدو صوابًا؟
•هل هذا يتسق مع قيمنا؟
•هل هذا يمتثل لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا؟
•هل سأشعر باالرتياح إذا أُعلن هذا للعامة؟
•هل يمكن أن يتسبب ذلك في أي مخاطرة بالنسبة لي أو لشركة Seadrill؟
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•مديرك ،أو أي مدير آخر
•رئيس قسم االمتثال ،أو موظف آخر من قسم االمتثال
•لجنة التدقيق
•قناة نزاهة شركة ( Seadrillحيث يمكن تقديم البالغات من دون الكشف عن الهوية)،
والتي يمكن العثور على تفاصيل الدخول إليها على الجانب الخلفي من كتيب مدونة
قواعد السلوك وعلى الموقع اإللكتروني www.seadrill.com

الحماية من االنتقام
ال تتهاون شركة  Seadrillمع أي شكل من أشكال االنتقام من أي شخص يقوم بحسن نية
باإلبالغ و/أو المشاركة في تحقيقات عن أي انتهاكات معروفة أو مشتبه فيها لقيمنا أو مدونة
قواعد السلوك الخاصة بنا .ومن ثم فإنه يتعين عليك اإلبالغ عن أي شكل من أشكال
االنتقام تتعرض له أو يتعرض له أي شخص آخر.
ويمكن لالنتقام أن يتخذ أشكاال ً عديدة ،على سبيل المثال :التهديدات أو الترهيب أو االستبعاد
أو إثارة المشكالت بنية خبيثة أو بسوء قصد أو إجراء تأديبي أو إنهاء العمل.

مدونة قواعد السلوك
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قيمنا ومدونة قواعد السلوك

االلتزام بمراعاة الصحة
والسالمة والبيئة

نحن ،في شركة  ،Seadrillلدينا خمس قيم أساسية تدعم كل شيء نقوم به .وتستند
ثقافة العمل الخاصة بنا إلى تلك القيم التي تمثل جوهر كل ما ننشده.

الصحة والسالمة

تسير قيمنا جنبًا إلى جنب مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا؛ فتستند مدونة قواعد
السلوك الخاصة بنا إلى قيمنا ،وتُطبَّق قيمنا من خالل مدونة قواعد السلوك الخاصة
بنا في الوقت نفسه .وذلك حيث توفر لك كل من قيمنا ومدونة قواعد السلوك
الخاصة بنا فهم ما هو مطلوب منك بصفتك أحد موظفي شركة .Seadrill
وبمعايشتك لقيمنا ومدونة قواعد السلوك الخاصة بنا في كل ما تقوم به ،فإنك
ستساعدنا بذلك على ضمان النجاح طويل األجل لعملنا.

نحن ،في شركة  ،Seadrillنسعى جاهدين دومًا إلى توفير مكان عمل خالٍ من الحوادث
وال يتعرض فيه أي شخص لإلصابة .ونحن نطلب من جميع موظفينا وكل شخص يعمل
معنا أن يبرهن على سلوك السالمة كل يوم .كما أننا نتحمل المسؤولية عن سالمتنا وسالمة
اآلخرين من خالل االلتزام بالتخطيط والتنفيذ المالئمين وتنفيذ عملنا وفق أعلى المعايير
واحترام البيئة الطبيعية .نحن نستغرق الوقت الالزم لتنفيذ أعمال الفحص والصيانة الضرورية،
حيث نوقف العمليات متى لزم األمر ونستجيب على الفور لألعمال والظروف غير اآلمنة.

سياسة السالمة [السياسة]0005-00-

سياسة الصحة [السياسة]0003-00-

كن يقظًا حيال السالمة
نحن نعتني ببعضنا البعض ألننا ال نريد أن يتعرض أي منًا لإلصابة في
العمل .نحن نخطط بدقة حتى يتم تنفيذ ما نقوم به بشكل آمن .نحن
نلتزم بتنفيذ عملياتنا وإجراءاتنا وفقًا لنظامنا اإلداري .ونحن نستجيب بشكل فوري للظروف غير اآلمنة أو
غير المُرضية.

كن مستعدًا للمساءلة
االستدامة البيئية
نحن ملتزمون بحماية البيئة والعمل على النحو الذي يحقق أفضل مصالح المجتمعات التي نعمل بها.
نحن نعتقد أن العمل المستدام هو أي عمل يتسم بالمراعاة الواضحة لتأثيره البيئي ،ويتبنى سياسات
تهدف إلى الحد من هذا التأثير.
ويقع على عاتقنا جميعًا تحمل مسؤولية جعل حماية البيئة التي نعمل فيها أولوية شخصية بالنسبة لنا،
مثلما أن هناك مسؤولية مؤسسية لحماية البيئة أينما ننفذ عملنا.

نحن ننشد النزاهة في كل ما نقوم به .كما أننا نفعل الصواب من أول مرة ،وننفذ ما نعد به .نحن نتحدى
أنفسنا واآلخرين على الدوام إليجاد طرق عمل أكثر ذكاءً .نحن نعمل بجد لتحقيق أفضل ممارسة.

كن مُلهِمًا
نحن ننصت إلى عمالئنا
نحن نتشارك المعرفة واألفكار والمعلومات مع بعضنا البعض  -ومع عمالئنا.
وزمالئنا ونتصرف وفق ما يقولونه .نحن ننشر الحماس من حولنا .فنحن نكافئ على األداء الرائع
ونجعله نموذجًا يُحتذى به .لقد أصبحنا المعيار الذي يُحتذى به في األداء التشغيلي وأداء السالمة.

كن وفيًا
سياسة البيئة [السياسة]0004-00-

نحن نعمل وفقًا لقيم شركة  .Seadrillكما أننا نحترم القرارات بمجرد صدروها .نحن أكبر المناصرين
لشركة .Seadrill

كن استباقيًا
نحن مبتكرون ومخترعون ،ونتطلع دومًا إلى الحلول األفضل .نحن نحتضن التغيير وال نقاومه .نحن
نتسم باإلبداع وإطالق مبادرتنا ولكن وفقًا لسياسات شركة  Seadrillوإجراءاتها .نحن نتطلع
إلى الفرص الجديدة.
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االلتزام بالسلوك األخالقي
مكافحة الرشوة والفساد
تطبق شركة  Seadrillنهجًا ال يتهاون إطالقًا مع الرشوة والفساد .فنحن نمتثل لجميع القوانين السارية
بشأن الرشوة والفساد ونطلب من جميع من نعمل معهم االمتثال لتلك القوانين كذلك.
ومن ثم فإنه يُحظر على أي شخص يمثل شركة  ،Seadrillسواء كان موظفًا أو شريك عمل أو ممثال ً
بأي شكل آخر ،عرض أي رشوة أو عمولة غير مشروعة أو مدفوعات أو منافع مشابهة (بما في ذلك
مدفوعات التسهيل) ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،أو تقديمها أو الوعد بتقديمها أو التخويل
بتقديمها إلى أي شخص .ال يسري هذا الحظر بشأن عرض األموال فحسب أو الوعد بتقديمها أو تقديمها
أو التصريح بتقديمها ،بل يسري أيضًا بشأن كل شيء ذي قيمة يتم عرضه أو الوعد بتقديمه أو تقديمه أو
التصريح بتقديمه إلى كل من الموظفين العموميين وموظفي القطاع الخاص على السواء .وتحظر أيضًا
شركة  Seadrillعلى أي شخص يمثلها طلب أي شكل من أشكال الرشوة أو الموافقة على تلقيها أو
قبولها.

من هو "الموظف العمومي"؟
يشمل هذا المصطلح:
•الموظفين المنتخبين أو المعينين في جميع مستويات الحكومة
•أي شخص يتم تعينه من قِبل أي حكومة أو أي كيان مملوك ألي حكومة أو يخضع لتحكمها (على سبيل
المثال ،موظفي شركة بيميكس ( ،)PEMEXوبتروبراس ( ،)Petrobrasوأرامكو السعودية (Saudi
 ،)Aramcoوسونانغول ( ،)Sonangolوستاتويل ())Statoil
•موظفي المؤسسات الدولية العامة (على سبيل المثال ،األمم المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،والبنك الدولي)
•مسؤولي األحزاب السياسية أو المرشحين لمنصب عمومي

االلتزام بمراعاة موظفينا
التنوع والمساواة واإلدماج
نحن نسعى جاهدين إلى توفير مكان عمل يُقدَّر فيه التنوع ويحصل
فيه كل موظف على فرصة تطوير مهارته وثقل مواهبه بما يتسق مع
قيمنا األساسية .فنحن ،في شركة  ،Seadrillنقوم بتعيين الموظفين
وترقيتهم ومكافأتهم على أساس قدراتهم ومهاراتهم.
وتحظر شركتنا التمييز تمامًا .فينبغي اتخاذ القرارات ذات الصلة بالعمل
على أساس الجدارة وليس على أساس العمر أو النوع أو العِرق أو
الجنس أو الجنسية أو الخلفية الدينية أو اإلثنية أو على أي أساس آخر
محظور بموجب القوانين التي تحكم عملياتنا.
ال تتهاون شركة  Seadrillإزاء أي شكل من أشكال المضايقة أو
الترهيب .فنحن نؤمن بأحقية الجميع في أن يُعاملوا بكرامة واحترام.
وعالوة على ذلك ،فإننا نطلب من الجميع تحمل مسؤولياتهم الشخصية
حال التصرف بطريقة غير مُهينة لآلخرين.

ما هي المضايقة؟
في شركة  ،Seadrillتُشير المضايقة
إلى أي شكل من أشكال السلوك
غير المالئم الذي ينشأ عنه ترهيب
أو معاداة أو بيئة عمل مُهينة أو أي
شيء قد يُتصوَّر بشكل معقول بأنه
يؤثر على فرصة تعيين أي شخص أو
فرص حصوله على تدريب أو ترقية.

سياسة التنوع [السياسة]0007-00-

ما هي "مدفوعات التسهيل"؟
تكون مدفوعات التسهيل (المعروفة أيضًا بمسمى مدفوعات "التيسير") عادةً مدفوعات بسيطة القيمة تُقدم بهدف
تسريع أداء الخدمات اإلدارية .ويكمن أحد األمثلة على ذلك في طلب أي موظف موانئ أي مدفوعات إضافية لإلفراج
الجمركي عن السلع.
تحظر شركة  Seadrillتقديم مدفوعات التسهيل .ويتمثل االستثناء الوحيد لذلك في الحالة حيث يكون لدى الموظف
اعتقاد معقول وصادق بأن سالمته الشخصية معرضة للخطر .وفي هذه الظروف ،يمكن القيام بالدفع ،ولكن يجب
حينئذ اإلبالغ عن التفاصيل الكاملة للحادث والمبلغ المدفوع إلى رئيس قسم االمتثال بشركة  Seadrillعلى الفور.
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العقاقير والكحوليات
تُعد شركة  Seadrillمكان عمل خاليًا من العقاقير والكحوليات.
وذلك حيث يمكن الستخدام العقاقير والكحوليات أن يؤثر على سالمة
الجميع .ويحظر استخدام أي من هذه المواد في مباني الشركة أو
بيعها أو شراؤها أو تصنيعها أو توزيعها أو حيازتها أو استهالكها ،باستثناء
العقاقير العالجية الموصوفة طبيًا.
قد يصرح أحد كبار مديري الشركة في بعض األحيان باالستهالك
المحدود للكحوليات في مباني شركة  Seadrillعلى اليابسة أو خالل
مناسبة ما للشركة .ويُطلب منك دائمًا حينئذ تناول الكحوليات بمسؤولية
في تلك المناسبات.

استخدام العقاقير و/أو الكحوليات
في البحر
يُحظر تمامًا استخدام العقاقير غير
الموصوفة بوصفة طبية والكحوليات
في البحر في جميع األوقات .ويمكن
ألي مخالفة لهذه السياسة أن يؤدي
إلى الفصل الفوري من العمل.

مدونة قواعد السلوك
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تضاربات المصالح

العمل مع األطراف الخارجية

نحن نتجنب أي تضاربات مصالح ونتصرف دائمًا على النحو الذي يحقق أفضل مصالح شركة .Seadrill
نحن ال يمكننا إطالقًا أن ندع أنشطتنا أو مصالحنا الشخصية تتضارب أو تبدو بأنها تتضارب مع مصالح
الشركة .وقد يحدث تضارب مصالح في حال كان هناك مصلحة شخصية ما تؤثر على قدرتك في اتخاذ
قرار موضوعي بشأن شركة .Seadrill

تقدم مجموعة من األفراد والشركات الخدمات إلى شركة  .Seadrillوتشمل هذه
المجموعة الوكالء والمستشارين والمورِّدين .ويتعامل بعض من شركاء العمل
هؤالء مع الموظفين العموميين بالنيابة عنَّا؛ فعلى سبيل المثال ،نحن نستعين
بصفة دورية بالمستخلصين الجمركيين ووكالء التأشيرات ووكالء الشحن وغيرهم
من مزودي الخدمات لمساعدتنا في الحصول على التصاريح والتراخيص وإجراء
عمليات التسجيل.

ويمكن أن يتسبب أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل في اإلضرار بعملنا أو سمعتنا ،ومن ثم فإنه يكون
من المهم اإلبالغ عن أي تضارب مصالح بمجرد إدراكه.

ما الذي ينبغي عليَّ القيام إذا كنت أعتقد أنني
قد أواجه تضارب مصالح فعلي أو محتمل؟
أفصِح إلى مديرك المباشر أو قسم الموارد البشرية.
اتبع التوجيهات بشأن كيفية التعامل مع تضارب
المصالح هذا .إذا كان التضارب المشتبه فيه يتعلق
بموظف آخر ،يتعين عليك اإلبالغ عنه من خالل أي
من قنوات اإلبالغ لدى شركة .Seadrill

أنواع المواقف التي قد يحدث فيها تضارب مصالح:
•شغل وظيفة أخرى لدى منافس أو عميل أو مورِّد
•العمل مع األقارب المقربين ،سواء داخل شركة
Seadrillأو خارجيًا (على سبيل المثال ،لدى عميل أو
مورِّد)
•العمل كعضو مجلس إدارة لدى مؤسسة أخرى

ويمكن لالستعانة بطرف خارجي لتمثيلنا أن يُعرِّض شركتنا وموظفينا لمخاطر
الرشوة ،وذلك ألن شركة  Seadrillوموظفيها قد يتحملون المسؤولية عن أي سوء
سلوك من قِبل أي طرف خارجي .نحن نلتزم دائمًا بسياسة شركة  Seadrillقبل
إشراك أي شريك عمل.

لقد اشتملت معظم حاالت الرشوة التي خضعت للمالحقة القضائية حول العالم على
استخدام وسطاء بطريقة ما .ولذا فإنه يُحظر تخويل أي شريك عمل لشركة  Seadrillالقيام
بأي شيء نيابةً عن الشركة أو لمصلحتها ال يجوز للشركة أن تقوم به بنفسها بشكل قانوني.

سياسة السلوك األخالقي [السياسة]0001-37-

االمتثال لتوجيه مكافحة الرشوة والفساد [التوجيه]0002-01-

الهدايا والترفيه والضيافة
يُسمح بتقديم الهدايا والترفيه والضيافة وقبولها ألي غرض عمل مشروع وفقًا لعرف العمل المقبول
عمومًا ،ومع ذلك فإننا ال نعرض وال نقبل أبدًا أي شيء ذي قيمة يمكن أن يؤثر أو يُتصور بأنه يؤثر على
قدرتنا على اتخاذ أي قرار عمل مهني أو موضوعي.
ونحن نلتزم دائمًا بمتطلبات شركة  Seadrillلإلفصاح  -وفي بعض الحاالت ،الحصول على موافقة
مسبقة  -فيما يتعلق بالهدايا أو الترفيه أو الضيافة التي يتم عرضها أو تلقيها.

توجيه الهدايا والترفيه ومجامالت العمل األخرى [التوجيه]0252-37-

ال يُقبل أبدًا عرض النقد (أو مكافئ النقد ،مثل بطاقات الهدايا) أو تلقيه.
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قوانين المنافسة ومنع االحتكار
نحن نمتثل لقوانين منع االحتكار والقوانين المماثلة التي تنظم السلوك
التنافسي.فقد تم وضع هذه القوانين لضمان عمل أسواق السلع
والخدمات بفعالية وخلوها من القيود غير المبررة على المنافسة.
وتشمل عادةً الممارسات المحظورة:
•تبادل المعلومات مع المنافسين
•تثبيت األسعار
•تخصيص المنتجات أو العمالء أو المناطق
•التأثير بخالف ذلك على السوق أو على نتيجة العطاءات
يُحظر عليك عقد مناقشات رسمية أو غير رسمية مع المنافسين حول:
•السعر (أو أي أمور تؤثر على السعر ،مثل أحكام العطاءات)
•تكاليف الشركة ،بما في ذلك أي مكونات تكاليف أو طرق حساب التكاليف
•الخطط المستقبلية السرية ،بما في ذلك تلك المتعلقة باستراتيجية التسويق
والمبيعات

توفر الروابط التجارية خدمة قيمة ألعضائها؛ فعلى سبيل المثال ،قد
تقوم هذه الروابط بتنفيذ برامج أبحاث السوق ،وتتبع قضايا الصناعة
الحالية ،والمشاركة في نشاط العالقات العامة ،وجمع إحصاءات
الصناعة ونشرها .ومع ذلك ،فألن الروابط التجارية تتألف من مجموعة
من المنافسين ،ينبغي توخي الحذر على نحو خاص لضمان عدم وجود
أي اقتراح لسلوك مخل بالمنافسة .يجب عليك ترك أي اجتماع أو أي
حدث آخر على الفور إذا تم تناول أي قضايا تنافسية حساسة؛ وتأكد
من أنه قد قيد مغادرتك وأبلغ األمر إلى أحد موظفي قسم الشؤون
القانونية أو قسم االمتثال.
يجب عليك طلب المشورة من أحد موظفي قسم الشؤون القانونية أو
قسم االمتثال إذا تمت دعوتك لحضور اجتماع قد ينطوي على مخاطرة
مخالفة قوانين المنافسة.

عند النظر في عرض أي تبرع خيري
أو الموافقة عليه أو تقديمه ،يُحظر
عليك:
•تقديم أي تبرع في مقابل معروف
ما ،حتى وإن كانت المؤسسة
المستقبِلة مؤسسة خيرية قانونية
•تقديم أي تبرع إذا كان سينتج عنه
منفعة شخصية
•تقديم أي تبرع إذا كان هناك منفعة
عمل ما موعود بها أو ضمنية في هذا
التبرع ،أو كان هناك تهديد ما مرتبط
بطلب تقديم هذا التبرع

ما هي مسؤولياتي كأحد موظفي
شركة Seadrill؟
كن على دراية بالظروف التي قد
تواجه فيها انتهاكات لحقوق اإلنسان،
مثل أحداث العمالة القسرية أو عمالة
األطفال التي يرتكبها المورِّدون أو
العمالء وأبلغ عن أي انتهاكات أو
مخاوف مشتبه فيها.
حقوق اإلنسان

التبرعات الخيرية ومشروعات مواطنة
المؤسسات
نحن نفخر بجهودنا في دعم المجتمعات التي نعمل بها حول العالم.
ومع ذلك ،فحتى التبرع الخيري أو مشروع مواطنة المؤسسة الذي
يبدو مشروعًا يمكن أن يحمل في طياته خطر أن يتم تصوره على أنه
محاولة للتأثير غير المالئم على شخص ما ذي صلة بالمؤسسة الخيرية أو
المشروع إلقناعه بالتصرف بطريقة تفضيلية لصالح شركة  .Seadrillلذا
تحقق دائمًا من سياسة شركة  Seadrillقبل تقديم أي تبرع خيري أو بدء
أي مشروع لمواطنة المؤسسة.

حقوق اإلنسان
نحن نسعى إلى القيام بدور إيجابي أينما نعمل من خالل تنفيذ عملنا
وفقًا لمعايير حقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا .نحن نؤيد اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة ونلتزم بالمساعدة
في القضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان مثل السخرة واالتجار بالبشر.
كما أننا نراقب عملنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا لضمان عدم حدوث أي
شكل من أشكال العبودية أو االتجار بالبشر.

األنشطة السياسية
يُحظر القيام بأي إسهامات سياسية وتقديم أي دعم من أي نوع كان إلى
المرشحين السياسيين واألحزاب السياسية وموظفي األحزاب السياسية
بالنيابة عن شركة .Seadrill
ال تهدف سياستنا بشأن اإلسهامات السياسية إلى تقييدك فيما يتعلق بالقيام
بإسهامات سياسية شخصية أو المشاركة بطريقة أخرى في أنشطة سياسية
شخصية بالنيابة عن نفسك ،خارج مكان عملك لدى  ،Seadrillواستخدام
مواردك الخاصة .ومع ذلك ،فإنه ال يُسمح لك باستخدام منصبك لدى
 Seadrillأو ذكره إلضفاء المصداقية إلى أي من هذه األنشطة.
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االلتزام باإلدارة والرقابة الماليتين
النزاهة المالية ودقة دفاترنا وسجالتنا
يجب إعداد جميع دفاتر شركة  Seadrillوسجالتها وتقاريرها ،أيًا كانت
طبيعتها ،بأقصى درجة عناية وأمانة .ويجب أن تكون هذه الدفاتر
والسجالت والتقارير كاملة ومفصلة بشكلٍ كافٍ وتعكس معامالتنا بدقة
دائمًا.

ونحن نعمل وفقًا للقانون وأي متطلبات حكومية باإلضافة إلى
المعايير المهنية والفنية المطبقة في جميع جوانب إبالغنا .حكومية
باإلضافة إلى المعايير المهنية والفنية المطبقة في جميع جوانب إبالغنا.
ويُحظر على العاملين بشركة  Seadrillاإلدالء بأي بيان غير صحيح أو غير دقيق في أي شكل أشكال
البيانات المالية أو أي نوع آخر من سجالت العمل (مثل اختبار الصحة والسالمة والبيئة أو تقرير الفحص)،
أو التأثير على أي شخص آخر للقيام بذلك.

وإذا ساورك الشك حيال حدوث أي شكل من أشكال النشاط االحتيالي ،يجب عليك اإلبالغ
عن ذلك فورًا.
سؤال :أخبرني زميلي أنه ،بطلب من مديره القُطري ،سجَّل أنه تم الفوز بعقد ما في مارس على الرغم
من أن العقد لم يكن قد تم توقيعه حتى شهر أبريل .هل هذا مقبول؟
اإلجابة :ال .فإنه يُحظر إدراج أي قيد زائف أو مضلل حتى وإن كان ذلك من شأنه أن يحسن نتائج شركة Seadrill
لربع سنة مالي معين أو سنة مالية معينة.

مكافحة الجريمة المالية
نحن جميعًا نقوم بدورنا في الحد من الجريمة المالية عن طريق االمتثال لقوانين مكافحة غسل األموال
ومكافحة اإلرهاب المطبقة إضافةً إلى القوانين التي تهدف إلى الحد من فرصة التهرب الضريبي.
نحن نعمل فقط مع العمالء ذوي السمعة الطيبة وشركاء العمل الذين يعملون في األنشطة التجارية
المشروعة ،جنبًا إلى جنب مع الحصول على األموال من الموارد المشروعة .ومن ثم فإنه يجب علينا أن
نكون متيقظين وأن نبلغ إذا ما ساورنا الشك عن أي معاملة لعميل أو شريك عمل قد تكون غير الئقة.

الجمارك والضوابط التجارية والعقوبات
االقتصادية
نحن نمتثل للقوانين المتعلقة باستيراد السلع والخدمات وتصديرها في كل بلد تعمل
فيه شركة  .Seadrillكما أننا نمتثل أيضًا للعقوبات االقتصادية المطبقة .ويمكن لهذه
العقوبات أن تكون معقدة وتطلب تحليل تفصيلي غالبًا.إذا كان لديك أي شك حول
مالءمة أي معاملة بموجب لوائح العقوبات الجمركية أو التجارية أو االقتصادية ،يتعين
عليك استشارة أحد موظفي قسم الشؤون القانونية أو قسم االمتثال.
ما الذي تعنيه "العقوبات االقتصادية"؟
تشير العقوبات االقتصادية إلى العقوبات التجارية والمالية التي يطبقها بلد واحد أو أكثر ضد بلد أو
مجموعة أو فرد مستهدف .قد تشمل هذه العقوبات أشكال مختلفة من القيود المفروضة على
األنشطة التجارية والمعامالت المالية.

التداول الداخلي
بصفتها شركة عامة ،تخضع  Seadrillلعدد من القوانين الخاصة بشراء األسهم
واألوراق األخرى ذات التداول العام .كما تحظر سياسة الشركة على الموظفين وأفراد
أسرهم تداول األوراق المالية عندما تكون في حوزتهم معلومات مادية غير عامة تتعلق
بالشركة .وقد تتعرض أنت (أو أفراد أسرتك) في حال اإلخفاق في االمتثال لذلك إلى
عقوبات جنائية أو مدنية باإلضافة اتخاذ إجراء تأديبي من قِبل شركة  Seadrillيصل إلى
الفصل من العمل ويشمله.إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان في حوزتك معلومات
مادية غير عامة من عدمه ،ينبغي عليك االتصال بمديرك أو أحد موظفي قسم الشؤون
القانونية أو أمين الشركة.
تكون المعلومات "مادية" عندما تكون هناك احتمالية كبيرة بأن يرى أي مستثمر معقول كون هذه
المعلومات هامة في تقرير القيام بشراء األوراق المالية أو االحتفاظ بها أو بيعها من عدمه؛ ومثال
على ذلك :إعالنات األرباح ،أو الفوز بعقد ما أو خسارته ،أو االندماج أو االستحواذ الوشيك ،أو تطوير
تقنية جديدة مهمة.
ويتم اعتبار المعلومات "عامة" فقط عندما يتم نشرها للجمهور من خالل القنوات المالئمة
وانقضاء وقت كافٍ بما يسمح لسوق االستثمار باستيعاب هذه المعلومات وتقييمها.

لوائح التداول الداخلي [التوجيه]0043-37-

غسل األموال هو العملية التي يحاول من خاللها األفراد أو الكيانات إخفاء أصول األموال التي تم الحصول عليها بطريقة
غير مشروعة ،وهو ما يكون عادةً عن طريق التحويالت التي تنطوي على بنوك أجنبية أو أعمال تجارية مشروعة.
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حماية أصول Seadrill

االلتزام بأمن المعلومات واالتصاالت

نحن جميعًا مسؤولون عن رعاية أصول شركة  Seadrillوحمايتها من السرقة
والفقدان؛ ويشمل ذلك أصولها الملموسة ،مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة
والهواتف والمركبات ،وأصولها غير الملموسة ،بما في ذلك األسرار التجارية
والمعلومات السرية .ونحن نتحمل مسؤولية استخدام هذه األصول ألغراض
العمل المشروعة وضمان استخدامها فقط من قبل الموظفين المخولين
باستخدامها.

المعلومات السرية والمملوكة
نحن نحمي دائمًا معلومات الشركة السرية والمملوكة لها .ويجب على
كل موظف منَّا يصل إلى المعلومات غير العامة المتعلقة بعمل شركة
 Seadrillونتائجها المالية والتوقعات الخاصة بها ومعامالتها المؤسسية
المحتملة ،حماية سرية تلك المعلومات وعدم استخدامها سوى ألغراض
العمل المناسبة.

التحدث بالنيابة عن مؤسستنا
يُعد من الضروري لتعزيز سمعة مؤسستنا وحمايتها ،أن تكون اتصاالتنا واضحة
ودقيقة ومتسقة ومسؤولة .ومن ثم ،يكون هناك موظفين مخولين محددين هم
من يمكنهم التحدث إلى وسائل اإلعالم أو مجتمع االستثمار .ولذا في حال تم
االتصال بك من قِبل أي من هذه الجهات ،فإنه يجب عليك توجيههم إلى قسم
اتصاالت المؤسسة أو قسم عالقات مستثمري المؤسسة.
ويُحظر عليك المشاركة في أي مناقشات حول أي عمل لشركة  Seadrillفي أي
منتدى عام على اإلنترنت حيث يمكن لذلك أن يشكل انتهاكًا لسياسة السرية الخاصة
بنا أو يُعرِّض شركة  Seadrillإلجراء قانوني.
سياسة االتصاالت [التوجيه]POL-00-0009 -

توجيه تصنيف المعلومات وتناولها [التوجيه]0179-37-
تشمل المعلومات السرية عناصر
مثل المعلومات غير العامة المتعلقة
بعمل شركة  Seadrillونتائجها المالية
والتوقعات الخاصة بها ومعامالتها
المؤسسية المحتملة.
وتشمل المعلومات المملوكة أصول مثل
براءات االختراع والعالمات التجارية
وحقوق الطبع والنشر والتأليف.
ويجب عليك أيضًا حماية المعلومات
السرية والمملوكة األخرى متى أصبحت
في حوزتك.

نحن نحترم سرية المعلومات الشخصية التي نتناولها حول موظفينا وأي
فرد آخر نعمل معه ،ونمتثل كذلك لجميع القوانين المعمول بها التي تنظم
حماية البيانات.
التوجيه الخاص بالبيانات الشخصية [التوجيه]0341-37-

االتصال اإللكتروني
نحن نستخدم أنظمة شركتنا ألغراض العمل .ويجب إعداد كل رسائل
البريد اإللكتروني والرسائل النصية والرسائل الفورية واالتصاالت اإللكترونية
األخرى بطريقة احترافية.

يعامتجالا لصاوتلا لئاسو [يجوتلاه]0125-37-

ةيفحصلا تارشنلاو يجراخلا لاصتالا [هيجوتلا]0130-37-

حماية البيانات

ما هو االتصال اإللكتروني؟
هو جميع أنواع االتصاالت الصوتية
واتصاالت الفيديو واالتصاالت البيانية،
مثل البريد الصوتي والبريد اإللكتروني
والفاكس وشبكة اإلنترنت.

ال يوجد أي توقع للخصوصية بشأن استخدامنا ألنظمة الشركة ،وذلك ألنه
يحق لشركة  Seadrillفحص كل االتصاالت والتسجيالت المحفوظة على
أنظمة الشركة في نطاق القوانين السارية .وحيث يجوز لنا استخدام
تلك األنظمة لالستخدام الشخصي العارض ،فإننا نقبل بأن تكون جميع
االتصاالت التي نجريها من خاللها ملكًا للشركة.

ما هي أنظمة شركتنا؟
تشمل أنظمة الشركة أنظمة وبرامج
ومعدات االتصاالت اإللكترونية والمرافق
األخرى التي توفرها شركة Seadrill
لالستخدام في العمل
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سياسة خدمات المعلومات [السياسة]0002-00-
االستخدام المقبول ألنظمة المعلومات وخدماتها
[التوجيه]0067 -37 -
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قناة النزاهة الخاصة بنا
يجب عليك اإلبالغ عن مخاوفك في حال إدراكك ألي انتهاك محتمل لمدونة قواعد
السلوك الخاصة بنا .وتتمثل إحدى الطرق التي يمكنك من خاللها القيام بذلك في قناة
نزاهة شركة  ،Seadrillوالتي يمكنك الوصول إليها باستخدام األرقام التالية:
•المملكة المتحدة+0800 374199:
•الواليات المتحدة+1 877 533 5310:
•الهاتف المجاني0044 1249 661 808:

يمكن العثور على القائمة الكاملة لألرقام المحلية على:
https://www.seadrill.com/investors/corporate-governance/integritychannel

يمكنك أيضًا تقديم بالغ عبر اإلنترنت من خالل:
wrs.expolink.co.uk/seadrill

مدونة قواعد السلوك

20

تنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا على متطلباتنا من
موظفينا وشركاء عملنا ،وهي تساعدنا على تنفيذ عملنا بأقصى
درجات النزاهة .ونحن نشكرك على التزامك بأداء دورك
بأعلى المعايير األخالقية .إذا كان لديك أي أسئلة بشأن مدونة
قواعد السلوك ،يُرجى االتصال بمديرك المباشر أو أحد
موظفي قسم االمتثال.

وضع المعيار
https://www.seadrill.com

