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رسالة من المدير التنفيذي
زمالئي األعزاء،
نحن نضع في  Seadrillالمعايير في عمليات التنقيب ،ونعتقد أن أهمية الكيفية التي نقوم بواسطتها بأعمالنا تماثل أهمية
السبب الذي يجعلنا نقوم بأعمالنا .لن نساوم أبدا ً على قيمنا بغرض تحقيق النتائج .وعليه ،فنحن نتصرف بأخالق وصدق
ونزاهة في كل ما نقوم به.
إن مدونتنا للقواعد هي دليلنا لتقييم قراراتنا وأفعالنا التي تساعدنا على االرتقاء إلى مستوى قيمنا وإطارنا السلوكي .وتنطبق
المدونة علينا جميعا ً بالتساوي ،بغض النظر عما نقوم به أو مكان عملنا ،ونحن كلنا مسؤولون بقدر متسا ٍو عن التمسك
بمعاييرها في كل ما نقوم به .ففي  ، Seadrillيجب أن يعكس كل تفاعل وكل قرار نتخذه حقيقة أن النزاهة هي أولويتنا
القصوى.
إذا كانت لديكم أية استفسارات أو انشغاالت بشأن المدونة أو الكيفية التي يجب التصرف وفقها في موقف معين أو إذا كنت
على دراية بموقف تعتقد أنه قد يكون خرقا ً للمدونة ،فيجب عليك التحدث إلى مديرك المباشر أو أحد أعضاء قسم االمتثال.
األمر متروك لنا جميعا ً للتأكد من أن كل تجربة لعمالئنا وشركائنا في العمل وزمالئنا والمجتمع معنا تظهر التزامنا بممارسة
األعمال التجارية بالطريقة الصحيحة وأنا أثق ليس فقط في معرفتكم للمدونة ،بل االلتزام بها والفخر بها والعمل وفق المدونة
بحيث تصبح فعالً األساس الذي نقوم وفقه بأعمالنا.

سيمون جونسون
المدير التنفيذي
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مدونتنا
تقديم مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا ('لمدونة')
ضعت مدونتنا لمساعدتكم على فهم قيمنا الجوهرية ومعايير السلوك المتوقعة منا جميعا ً بنا ًء على هذه القيم.
لقد ُو ِ
وتنطبق مدونتنا على جميع الهيئات التي تسيطر عليها  Seadrillوجميع المسؤولين والمديرين والموظفين ،فضالً عن
العمال والمتعاقدين الخارجيين الذين يعملون في .Seadrill
ونسعى كذلك للتأكد من أن شركائنا في العمل الذين يمثلون  ،Seadrillبما في ذلك البائعون والوكالء واالستشاريون
وغيرهم من األفراد أو الشركات التي تقدم خدمات نيابة عن  ،Seadrillيلتزمون بمدونتنا.
ونعتقد في  Seadrillأن التزامنا بالسلوك األخالقي والنزاهة والصدق هو أمر بمنتهى األهمية .فتسمح لنا مدونتنا بتنفيذ
هذا االلتزام وتحدد معايير السلوك التي يجب أن نلتزم بها في جميع األوقات.
ومن خالل االرتقاء إلى مستوى قيمنا وااللتزام بمدونتنا ،سنساعد في ضمان كون زمالئنا وعمالئنا ،وكذا المجتمعات
التي نعمل فيها ،قادرين على وضع كامل ثقتهم فينا .وبالقيام بذلك ،سنحمي سمعة أعمالنا ونجاحها على المدى الطويل.
المدونة واسعة النطاق عمدا ً وال تخوض في التفاصيل حول مواقف أو سيناريوهات معينة .فهي تهدف إلى توفير التوجيه.
ويوجد ضمن المدونة روابط لسياسات وتوجيهات محددة من  ،Seadrillانقر عليها للحصول على معلومات إضافية .إذا
كنت بحاجة إلى مشورة بشأن موقف معين ،فال تتردد في مناقشته مع مديرك المباشر أو قسم االمتثال.
فهم هنا لدعمك أيضاً.
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التزامك بمدونة القواعد
أنت مسؤول عن االمتثال لمدونتنا في جميع األوقات .تتضمن هذه المسؤولية طرح األسئلة واالنشغاالت إذا
أصبحت مدركا ً لخروق ممكنة لمدونتنا وتعاونت مع أي تحقيقات.
يمكن إرسال البالغات إلى:
•
•
•
•

مشرفك أومديرك أو أي مدير آخر
مدير قسم االمتثال أو عضو آخر لقسم االمتثال
لجنة التدقيق والمخاطر
قناة نزاهة ( Seadrillأين يمكن إعداد البالغات بسرية) ،تفاصيل الوصول إليها يمكن العثور عليها
في الجزء الخلفي من هذه المدونة وعلى www.seadrill.com

الحماية من االنتقام
ال تتسامح  Seadrillمع أي شكل من أشكال االنتقام ضد أي شخص يبلغ عن انشغال ألسباب معقولة
وبحسن نية و/أو يشارك في التحقيقات الخاصة بالخروقات المعروفة أو المشتبه بها لقيمنا أو مدونتنا .ينبغي
عليك اإلبالغ عن أي صورة انتقام تعرضت له أنت أو أي شخص تعرفه.
يمكن أن يتخذ االنتقام صورا ً عديدة ،على سبيل المثال :التهديدات أو الترهيب أو اإلقصاء أو إثارة القضايا
بخبث أو بسوء نية أو اتخاذ إجراءات تأديبية أو إنهاء الخدمة.
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مسؤوليات مدرائنا
إذا كنت مديرا ً في  ، Seadrillفيجب عليك التأكد من أن كل من يعمل لديك ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
قد قرأ مدونتنا والتزم بها.
بصفتهم قدوة إيجابية ،يُتوقع من المدراء تحديد النبرة الصحيحة وتشجيع الموظفين على التصريح واالصغاء
واالستجابة بشكل مناسب لالنشغاالت عند إثارتها ،والمساعدة في ضمان عدم تعرض أي شخص لالنتقام بسبب
تقديم بالغ أو التعاون في تحقيق.

نموذج القرار األخالقي
إذا واجهتك مشكلة أو معضلة أخالقية ،اطرح على نفسك األسئلة التالية:

• هل هو ضروري؟
• هل هو مبرر؟
• هل تشعر بالراحة حياله؟
• هل يتماشى مع قيمنا؟
• هل يتوافق مع مدونتنا؟
• هل سأكون مرتاحا ً إذا أصبح هذا علنياً؟
• هل يمكن أن تسبب أي مخاطر لي أو لـSeadrill؟
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قيمنا ومدونة قواعد السلوك
لدينا في  Seadrillخمس قيم جوهرية تعزز كل ما نقوم به .فتستند ثقافة العمل لدينا على
هذه القيم وهي تمثل جوهر ما نحن بصدده.
وتسير قيمنا ومدونتنا جنبا ً إلى جنب؛ تستند مدونتنا إلى قيمنا ،وتُنفَّذ قيمنا من خالل مدونتنا.
فيزودك كل منهما بفهم لما هو متوقع منك كموظف في  .Seadrillومن خالل االلتزام
بقيمنا ومدونتنا في كل ما تفعله ،ستساهم في ضمان نجاح أعمالنا على المدى الطويل.

كن واعيا ً بالسالمة
نحن نهتم لسالمة بعضنا البعض ألننا ال نريد أن يتأذى أحد في العمل .ونخطط بدقة كي يُنَفّذ ما نقوم به بصورة آمنة .ونتبع عملياتنا
وإجراءاتنا وفقا ً لنظام اإلدارة لدينا .ونستجيب فورا ً للظروف غير اآلمنة أو غير المريحة.

كن مسؤوالً
نظهر النزاهة في كل ما نقوم به .ونشتغل بشكل صحيح في المرة األولى ونفي بما نعد به .ونتحدى أنفسنا واآلخرين باستمرار
إليجاد طرق عمل أذكى .ونعمل باجتهاد للوصول إلى أفضل ممارسة.

كن ملهما ً
نحن نشارك المعرفة واألفكار والمعلومات مع بعضنا البعض ومع عمالئنا .ونستمع لعمالئنا وزمالئنا ونتصرف بنا ًء على ما
يقولونه .ونبني الحماسة حولنا .ونكافئ األداء العظيم ونستخدمه كمثال يحتذى به .ونضع معايير أداء التشغيل والسالمة.

كن وفيا ً
نتصرف بما يتوافق مع قيم  .Seadrillونحترم القرارات فور اتخاذها .ونحن أكبر أنصار .Seadrill

كن مبادرا ً
نحن مبتكرون ومبدعون ونبحث باستمرار عن حلول أفضل .ونحن نعتنق التغيير؛ نحن ال نقاومه.
ونحن مبدعون ونستخدم مبادرتنا ولكننا نبقى داخل حدود سياسات وإجراءات  .Seadrillونسعى
للحصول على فرص جديدة.
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االلتزام بالصحة والسالمة والبيئة
الصحة والسالمة
نسعى باستمرار في  Seadrillإلنشاء مكان عمل آمن حيث ليس هناك حوادث وال يصاب أحد بأذى .ونتوقع
من جميع موظفينا وكل من يعمل معن ا إظهار سلوك آمن كل يوم .ونتحمل مسؤولية سالمتنا وسالمة اآلخرين
من خالل التخطيط والتنفيذ الصحيحين وإجراء عملياتنا وفق أعلى المعايير واحترام البيئة الطبيعية .ونأخذ
الوقت الكافي إلجراء عمليات الفحص والصيانة الالزمة ووقف العمليات عند الضرورة والتجاوب الفوري مع
األفعال والظروف غير اآلمنة.
سياسة السالمة []POL-00-0005

السياسة الصحية []POL-00-0003

االستدامة البيئية
نحن ملتزمون بحماية البيئة والعمل من أجل مصلحة المجتمعات التي نعمل فيها .ونحن نؤمن بأن العمل المستدام هو عمل لديه فهم
واضح لتأثيره البيئي ولديه سياسات مطبقة للحد من هذا التأثير.
نتحمل جميعا ً مسؤولية جعل حماية البيئة التي نعمل فيها أولوية شخصية .وكما تقع على عاتقنا مسؤولية الشركة لحماية البيئة في أي
مكان نقوم فيه بأعمالنا.
السياسة البيئية []POL-00-0004
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االلتزام تجاه أفرادنا
التنوع والمساواة واإلدماج

ما هو التحرش؟
يعتبر تحرشا ً في  Seadrillأي شكل من
أشكال السلوك غير الالئق الذي يؤدي
إلى خلق بيئة عمل مخيفة أو عدائية أو
مسيئة أو قد يُنظر إليها بصورة معقولة
على أنها تؤثر على فرصة توظيف
الفرد أو فرصه في التدريب أو الترقية.

نسعى من أجل مكان عمل يقدر فيه الناس التنوع وأين تتاح لكل موظف الفرصة لتطوير المهارات
والمواهب بما يتماشى مع قيمنا الجوهرية .فتوظيف وترقية ومكافأة موظفينا في  Seadrillمبنية
على قدراتهم ومهاراتهم.

التمييز ممنوع .فيجب اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل على أساس االستحقاق وليس على أساس
العمر أو الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي أو الجنسية أو الخلفية الدينية أو اإلثنية أو على أي
أساس آخرتمنعه القوانين التي تحكم العمليات.
ليس هناك تسامح مع التحرش أو الترهيب في أي صورة في  .Seadrillفنحن نؤمن أن كل
شخص لديه الحق في أن يعامل بكرامة واحترام .زيادة على ذلك ،فإننا نتوقع من الجميع االلتزام
بمسؤوليتهم الشخصية في التصرف بطريقة تكون غير مسيئة لآلخرين.
سياسة التنوع []POL-00-0007

تناول العقاقير و/أو الكحول في
عرض البحر
يحظر تماما ً وفي كل األوقات
تناول العقاقير التي ال تستلزم
وصفة طبية والكحول في عرض
البحر .وأي مخالفة لهذه السياسة
يمكن أن تؤدي إلى الفصل الفوري.

العقاقير والكحول
إن  Seadrillهو مكان عمل خا ٍل من العقاقير والكحول .فاستخدام العقاقير والكحول قد يؤثر
على سالمة الجميع .فيُحظر تناول أو بيع أو شراء أو تصنيع أو توزيع أو حيازة أو استهالك
أي من المادتين في مقار الشركة ،باستثناء األدوية الموصوفة طبياً.
قد يأذن أحد كبار مديري الشركة أحيانا ً باالستهالك المحدود للكحول في مقر  Seadrillعلى
اليابسة ،أو في فعالية للشركة .يتوقع منك دوما ً الشرب بمسؤولية في هذه المناسبات.
توجيهات العقاقير والكحول []DIR-00-0032
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االلتزام بالسلوك األخالقي
محاربة الرشوة والفساد
لدى  Seadrillموقف بعدم التسامح مطلقا ً مع الرشوة والفساد .فنحن نمتثل لجميع القوانين المعمول بها والمتعلقة بالرشوة
والفساد ونطلب من كل شخص نعمل معه أن يفعل الشيء نفسه.
يُحظر على أي شخص يمثل  ،Seadrillسواء كان موظفا ً أو شريك عمل أو أي شكل آخر من أشكال التمثيل ،عرض
أو تق ديم وعد أو منح أو اإلذن بمنح رشاوى أو عموالت أو مدفوعات ومزايا أخرى مشابهة (بما في ذلك مدفوعات
التسهيل) ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،ألي شخص .وينطبق هذا الحظر على عرض ليس فقط األموال أو الوعد بها أو
منحها أو السماح بها ،ولكن كذلك أي شيء آخر ذي قيمة ،لكل من المسؤولين العموميين واألفراد العاملين في
القطاع الخاص .كما تحظر  Seadrillعلى أي شخص يمثلنا ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،التماس الرشوة أو الموافقة
على تلقيها أو قبولها بأي شكل من األشكال.

من هو "المسؤول العمومي"؟
يشمل هذا المصطلح:
•

المسؤولون المنتخبون أو المعينون في جميع مستويات الحكومة

•

أي شخص توظفه قبل حكومة أو هيئة مملوكة للحكومة أو تسيطر عليها (على سبيل المثال  ،موظفو PEMEX
 ،،Petrobrasأرامكو السعودية)Sonangol ،Equinor ،

•
•

موظفو المنظمات العمومية الدولية (على سبيل المثال ،األمم المتحدة ،االتحاد األوروبي ،البنك
العالمي)
مسؤولو األحزاب السياسية أو المرشحون للمناصب العمومية

ما هي 'مدفوعات التسهيل'؟
عادة ً ما تكون دفعة التسهيل (المعروفة أيضا باسم مدفوعات "التزييت") عبارة عن دفعة صغيرة القيمة ،تُمنح لتسريع أداء الخدمات
اإلدارية .مثال على ذلك عندما يطلب مسؤول في الميناء دفعة إضافية من أجل تخليص البضائع عبر الجمارك.
تحظر  Seadrillالقيام بمدفوعات التسهيل .واالستثناء الوحيد لهذا هو عندما يكون لدى الموظف اعتقاد معقول وحقيقي بأن سالمته
او سالمتها الشخصية في خطر .في هذه الظروف قد يتم الدفع ،ولكن يجب اإلبالغ بالتفاصيل الكاملة للحادث والمبلغ المدفوع إلى
مدير قسم االمتثال في  Seadrillعلى الفور.
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العمل مع الجهات الخارجية
توفر مجموعة من األفراد والشركات خدمات لفائدة  .Seadrillوتشمل هذه وكالء ومستشارين
وبائعين .ويتعامل بعض شركاء العمل هؤالء مع المسؤولين العموميين نيابة عنا .فعلى سبيل المثال،
نشرك دوريا ً الوسطاء الجمركيين ووكالء التأشيرات ووكالء الشحن ومقدمي الخدمات اآلخرين
للمساعدة في الحصول على التصاريح والتراخيص والتسجيالت.
يمكن أن يمثل إشراك جهة خارجية لتمثيلنا خطر رشوة لشركتنا وموظفينا ،حيث يمكن تحميل
 Seadrillوموظفيها المسؤولية عن أي سوء سلوك من قبل جهة خارجية .فنتبع دائما ً سياسة
 Seadrillقبل إشراك شريك.

لقد تضمنت معظم قضايا الرشوة التي تمت مقاضاة مرتكبيها في جميع أنحاء العالم استخدام الوسطاء بطريقة
ما .ال ينبغي السماح ألي شريك تجاري لـ Seadrillبفعل أي شيء نيابة عن  Seadrillأو لصالح Seadrill
والذي ال يجوز لـ Seadrillفعله بنفسها من الناحية القانونية.

سياسة السلوك األخالقي []POL-37-0001

توجيهات االمتثال لقوانين نكافحة الرشة والفساد []DIR-01-0002
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تضارب المصالح
نحن نتجنب أي تضارب في المصالح ونتصرف دائما ً وفق أفضل مصالح  .Seadrillفال يمكننا أبدا ً أن ندع مصالحنا أو أنشطتنا
الشخصية تتعارض ،أو تبدو وكانها تتعارض مع مصالح  .Seadrillوقد يحدث تضارب في المصالح إذا أثرت مصلحة شخصية
على قدرتك على اتخاذ قرار موضوعي لصالح .Seadrill
يمكن أن يؤدي تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل إلى اإلضرار بأعمالنا وسمعتنا ،لذلك من المهم اإلبالغ عن تضارب المصالح
بمجرد أن أن تصبح مدركا ً له.

ما الذي ينبغي علي فعله إذا كنت أعتقد بأنه قد يكون
عندي تضارب مصالح فعلي أو محتمل؟
تحدث مع مديرك المباشر أو قسم االمتثال تتبع التعليمات
حول كيفية التعامل مع تضارب مصالح مماثل .إذا كان
التضارب المشتبه به يتعلق بموظف آخر ،فيجب عليك
اإلبالغ عنه من خالل أي من قنوات اإلبالغ عن النزاهة في

أنواع المواقف التي قد يقع فيها تضارب مصالح:
• حيازة وظيفة أخرى مع منافس أو زبون أو ممون
• العمل مع ذوي القربى ،سواء داخل  Seadrillأو خارجها
(كمثال زبون أو ممون)
• العمل كعضو مجلس لمنظمة أخرى

.Seadrill

الهدايا والترفيه والضيافة
يُسمح بتقديم أو تلقي الهدايا أو الترفيه أو الضيافة لغرض تجاري مشروع وفق عادات العمل المقبولة على العموم ،ولكننا
ال نقدم أو نقبل أبدا ً أي شيء ذي قيمة قد يؤثر ،أو يُنظر إليه على أنه يؤثر ،على قدرتنا على اتخاذ قرار عمل موضوعي
واحترافي.
نلتزم دوما ً بمتطلبات  Seadrillإلعالن ،وفي بعض الظروف الحصول على موافقة مسبقة ،للهدايا أو الترفيه أو الضيافة
المعروضة أو المتلقاة.
توجيهات الضيافة والتبرعات الخاصة بالعمل []DIR-37-0252

ال يسمح أبدا ً بعرض أو تلقي المال (أو ما يعادله ،مثل بطاقة هدايا).
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التبرعات الخيرية ومشاريع المواطنة االعتبارية
نحن فخورون بمجهوداتنا لمساعدة المجتمعات التي نعمل فيها حول العالم .ومع ذلك ،فحتى
التبرع الخيري المشروع أو مشروع المواطنة االعتبارية يمكن أن ينطوي على خطر أن
يُنظر إليه على أنه محاولة للتأثير بشكل غير الئق على فرد مرتبط بالمؤسسة الخيرية أو
المشروع ،إلقناعه بالتصرف بطريقة محابية لـ .Seadrillتحقق دائما ً من سياسة Seadrill
قبل تقديم تبرع خيري أو البدء في مشروع مواطنة اعتبارية.
توجيهات الضيافة والتبرعات الخاصة بالعمل []DIR-37-0252

حقوق اإلنسان
نس عى للعب دور إيجابي أينما كنا نعمل من خالل مزاولة األعمال التجارية وفق معايير حقوق
اإلنسان المعترف بها دولياً .فنحن ندعم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم
المتحدة ونلتزم بالمساعدة في القضاء على انتهاكات حقوق اإلنسان مثل العمل القسري
واالتجار بالبشر .ونحن نراقب أعمالنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا للتأكد من عدم حدوث أي
شكل من أشكال العبودية أو االتجار بالبشر.

النشاطات السياسية
تُحظر المساهمات السياسية أو الدعم من أي نوع للمرشحين السياسيين واألحزاب السياسية
ومسؤولي األحزاب السياسية نيابة عن .Seadrill
ال تهدف سياستنا الخاصة بالمساهمات السياسية إلى تقييد تقديم مساهمات سياسية شخصية
أو المشاركة بطريقة أخرى في أنشطة سياسية شخصية نيابة عن نفسك ،خارج نطاق توظيفك
مع  ،Seadrillوباستخدام مواردك الخاصة .ومع ذلك ،ال يُسمح لك باستخدام أو ذكر منصبك
في  Seadrillإلضافة المصداقية إلى أي من هذه األنشطة.
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عند التفكير في تقديم تبرع خيري أو
الموافقة عليه ،يجب أال تقوم أبدا ً
بما يلي:
•

•
•

القيام بالتبرع في مقابل إسداء خدمات،
حتى لو كانت المنظمة المستفيدة مؤسسة
خيرية مشروعة
القيام بالتبرع إذا كان من شأنه أن يعود
عليك بمنفعة شخصية
القيام بالتبرع إذا كانت هناك منفعة
تجارية موعودة أو موحى بها ،أو تم
إصدار تهديد مرتبط بطلب للتبرع

ما هي مسؤولياتي بصفتي موظفا ً في
Seadrill؟
كن على دراية بالظروف التي قد تواجه فيها
انتهاكات لحقوق اإلنسان ،مثل العمل
القسري أو عمل األطفال من قبل الموردين
أو العمالء واإلبالغ عن أي انتهاك مشتبه به
أو انشغال.

بيان حقوق اإلنسان

المنافسة وقوانين مكافحة االحتكار
نحن نمتثل لقوانين مكافحة االحتكار والقوانين المماثلة التي تنظم السلوك التنافسي.
فهذه القوانين تهدف إلى ضمان عمل أسواق السلع والخدمات بشكل فعال وخا ٍل من
القيود غير المبررة على المنافسة .وتشمل الممارسات المحظورة عادةً:
•
•
•
•

تبادل المعلومات مع المنافسين
تحديد األسعار
توزيع المنتجات أو العمالء أو المناطق
وغير ذلك التأثير بشكل غير صحيح على السوق أو على نتيجة عملية
المزايدة

يجب أال تجري مناقشات رسمية أو غير رسمية مع المنافسين بشأن:
• السعر (أو أي مسائل تؤثر على السعر ،مثل شروط المزايدة)
• تكاليف الشركة ،بما في ذلك أي أجزاء تكلفة أو طرق حساب التكاليف
• الخطط المستقبلية السرية ،بما في ذلك تلك المتعلقة باستراتيجية المبيعات والتسويق

تقدم االتحادات التجارية خدمة قيمة ألعضائها .على سبيل المثال ،قد تقوم بإجراء
برامج أبحاث السوق وتتبع قضايا الصناعة الحالية والمشاركة في نشاط العالقات
العامة وجمع إحصاءات الصناعة وتوزيعها .ومع ذلك ،نظرا ألن االتحادات التجارية
تتكون من مجموعة من المنافسين ،فيجب توخي الحذر بشكل خاص لضمان عدم
وجود ما يشير إلى سلوك معا ٍد للمنافسة .ويجب عليك مغادرة أي اجتماع أو أي حدث
آخر على الفور إذا تم تقديم قضايا حساسة من الناحية التنافسية.
تأكد من أن مغادرتك قد لوحظت وأبلغ عن األمر إلى أحد أعضاء قسم االمتثال.
يجب عليك طلب المشورة من أحد أعضاء قسم االمتثال إذا ما دعيت لحضور اجتماع
قد يخاطر بمخالفة قوانين المنافسة.
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الجمارك والتقيد بالقوانين التجارية والرقابة التجارية والعقوبات
االقتصادية
نحن نلتزم بالقوانين المتعلقة باستيراد وتصدير السلع والخدمات في كل بلد تعمل فيه  .Seadrillونحن
نمتثل أيضا ً للعقوبات االقتصادية المعمول بها .ويمكن أن تكون هذه العقوبات معقدة وغالبا ً ما تتطلب تحليالً
مفصالً .فإذا كان لديك أي شك بشأن مالءمة أي معاملة بموجب لوائح العقوبات الجمركية أو التجارية
أواالقتصادية ،فيجب عليك استشارة أحد أعضاء قسم االمتثال.
ما المقصود بـ'العقوبات االقتصادية'؟
العقوبات االقتصادية هي عقوبات تجارية ومالية تطبقها دولة أو أكثر ضد دولة أو مجموعة أو فرد مستهدف.
ً
أشكاال مختلفة من القيود المفروضة على األنشطة التجارية والمعامالت المالية.
ويمكن أن تشمل هذه العقوبات

التداول الداخلي
كشركة عامة ،تخضع  Seadrillلعدد من القوانين المتعلقة بشراء األسهم وغيرها من الضمانات المتداولة
علناً .تحظر  Seadrillعلى الموظفين وأفراد أسرهم تداول األسهم أو غيرها من الضمانات المتداولة علنا ً
أثناء حيازتهم لمعلومات مادية غير عامة تتعلق بـ  .Seadrillوقد يؤدي عدم االمتثال إلى تعريضك (أو
أفراد عائلتك) لعقوبات جنائية أو مدنية ،باإلضافة إلى إجراءات تأديبية من قِبل  Seadrillتصل إلى الفصل
وال تقتصر عليه .ويجب أيضا ً مالحظة أن المعلومات التي تتعلمها أثناء العمل في  Seadrillقد تكون
مواد مادية غير عامة في شركات أخرى وقد تنطبق عليها عقوبات جنائية أو مدنية مماثلة .فإذا كان لديك
أي شك حول ما إذا كنت تمتلك معلومات مادية غير عامة ،فيجب عليك االتصال بمديرك أو أحد أعضاء
القسم القانوني أو سكرتير الشركة.
تكون المعلومات "مادية" عندما يكون هناك احتمال كبير بأن يعتبر المستثمر العقالني المعلومات مهمة في تقرير ما
إذا كان سيشتري أو يحتفظ أو يبيع األسهم أو غيرها من الضمانات المتداولة علناً .على سبيل المثال :إعالنات األرباح
أو ربح أو خسارة عقد ما أو اندماج أو استحواذ قادمين أو تكنولوجيا جديدة مهمة يجري تطويرها.
وال تعتبر المعلومات "عامة" إال عندما يتم نشرها للجمهور من خالل القنوات المناسبة وبعد مرور وقت كافٍ للسماح
لسوق االستثمار باستيعاب المعلومات وتقييمها.

توجيهات لوائح التداول الداخلي []DIR-37-0043
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االلتزام بالتسيير والرقابة المالية
النزاهة المالية ودقة دفاترنا وسجالتنا
يجب إعداد جميع كتب وسجالت وتقارير  ،Seadrillمهما كانت طبيعتها،
بأقصى قدر من العناية والصدق.
ويجب أن تكون كاملة ومفصلة بشكل كافٍ وتعكس دائما ً معامالتنا بدقة.
فنحن نتصرف وفق للقانون ،وأي متطلبات حكومية ،وكذا
المعايير الفنية والمهنية المعمول بها في جميع جوانب تقاريرنا.
يجب أال يقوم أبدا ً موظفو  Seadrillعن قصد بتقديم بيان غير صحيح أو غير دقيق في أي شكل من أشكال البيانات
المالية أو أي نوع آخر من سجالت األعمال (مثل اختبار الصحة والسالمة والبيئة أو تقرير التفتيش) ،وأال يؤثروا على
أي شخص آخر للقيام بذلك.
وإذا كنت تشك في حدوث أي شكل من أشكال النشاط االحتيالي ،فيجب عليك اإلبالغ عن ذلك على الفور من خالل أي
من قنوات اإلبالغ عن النزاهة في .Seadrill
سؤال :أخبرني زميلي أنه بنا ًء على طلب مديره القطري ،سجل فوزا ً بالعقد في مارس ،على الرغم من عدم توقيع
العقد حتى أبريل .هل هذا مقبول؟
اإلجابة :ال .فيجب عدم إجراء إدخاالت خاطئة أو مضللة مطلقاً ،حتى لو كان هذا قد يعزز نتائج  Seadrillلربع معين أو سنة مالية
معينة.

محاربة الجريمة المالية
نلعب جميعا ً دورنا في الحد من الجرائم المالية من خالل االمتثال لقوانين مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب المعمول
بها ،باإلضافة إلى القوانين التي تهدف إلى تقليل فرصة التهرب الضريبي.
سنجري األعمال التجارية فقط مع العمالء ذوي السمعة الطيبة وشركاء األعمال المشاركين في أنشطة تجارية مشروعة،
بأموال مستمدة من موارد مشروعة .ويجب أن نكون يقظين ونبلغ إذا اشتبهنا في أن أي معاملة مع عميل أو شريك تجاري
قد تكون غير الئقة.
غسيل األموال هو العملية التي يحاول األفراد أو الكيانات من خاللها إخفاء أصول األموال التي تم الحصول عليها بشكل
غير قانوني ،عادةً عن طريق التحويالت التي تشمل البنوك األجنبية أو األعمال التجارية المشروعة.
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االلتزام بأمن االتصال والمعلومات
المعلومات السرية ومعلومات الملكية
نحن نحمي دائما ً المعلومات السرية ومعلومات الملكية الخاصة بشركة  .Seadrillيجب
على أولئك الذين لديهم حق الوصول إلى المعلومات غير العامة المتعلقة بأعمال
 Seadrillوالنتائج المالية والتوقعات ومعامالت الشركة المحتملة حماية سرية هذه
المعلومات واستخدامها فقط لألغراض التجارية المناسبة.
توجيهات تصنيف المعلومات والتعامل معها []DIR-00-0181

حماية البيانات

تتضمن المعلومات السرية عناصر مثل
المعلومات غير العامة المتعلقة بأعمال
Seadrill

والنتائج

المالية

والتوقعات

ومعامالت الشركة المحتملة.
تتضمن معلومات الملكية أصوالً مثل براءات
االختراع والعالمات التجارية وحقوق التأليف
والنشر.
يجب عليك أيضا ً حماية المعلومات السرية أو
معلومات الملكية الخاصة باآلخرين في حالة ما
إذا وصلت لحوزتك.

نحن نحترم سرية المعلومات الشخصية التي نتعامل معها عن موظفينا وأي فرد آخر
نعمل معه ونلتزم بجميع القوانين المعمول بها التي تنظم حماية البيانات.
توجيهات البيانات الشخصية []DIR-37-0341

االتصال اإللكتروني
نحن نستخدم أنظمة شركتنا ألغراض العمل .يجب إنشاء جميع رسائل البريد اإللكتروني
والرسائل النصية والرسائل الفورية وغيرها من االتصاالت اإللكترونية بطريقة
احترافية.
ليس لدينا توقع للخصوصية عند استخدام أنظمة الشركة ،ألن  Seadrillلها الحق
في فحص كل
االتصاالت والتسجيالت التي تجرى على أنظمة الشركة ،ضمن حدود القوانين
المعمول بها .ويجوز لنا استخدام األنظمة لالستخدام الشخصي العرضي ولكننا نقبل
أن جميع االتصاالت التي نجريها عليها هي ملكية خاصة لشركة .Seadrill

ما هو االتصال اإللكتروني؟
جميع جوانب االتصاالت الصوتية والمرئية
والبيانات ،مثل البريد الصوتي والبريد
اإللكتروني والفاكس واإلنترنت.

ما هي أنظمة الشركة؟
تشمل أنظمة الشركة معدات االتصاالت
اإللكترونية أو البرامج أو األنظمة أو
المرافق األخرى التي توفرها Seadrill
لالستخدام المهني

سياسة حوكمة خدمات المعلومات []POL-00-0002
توجيهات االستخدام المقبول ألنظمة وخدمات النظام الداخلي
[]DIR- 37- 0067
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حماية أصول Seadrill
يقع على عاتقنا كلنا واجب االعتناء بأصول  Seadrillوحمايتها من السرقة والضياع .ويشمل
ذلك األصول الملموسة لشركة  ،Seadrillمثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف
والمركبات ،باإلضافة إلى األصول غير الملموسة ،بما في ذلك األسرار التجارية والمعلومات
السرية .وتقع على عاتقنا مسؤولية استخدام هذه األصول ألغراض تجارية مشروعة ولضمان
عدم استخدامها إال من قبل األفراد المصرح لهم.

الكالم نيابة عن منظمتنا
من أجل تعزيز سمعة شركتنا وحمايتها ،من الضروري أن تكون اتصاالتنا واضحة ودقيقة
ومتسقة ومسؤولة .وعلى هذا األساس ،يمكن لبعض األشخاص المصرح لهم فقط التحدث إلى
وسائل اإلعالم أو مجتمع االستثمار .فإذا تم االتصال بك من قبل أي منهما ،فيجب عليك
توجيههما إلى قسم اتصاالت الشركة أو قسم عالقات المستثمرين بالشركة ،حسب ما هو
مالئم.
يجب أال تشارك في المناقشات الخاصة بأي عمل متعلق بـ Seadrillفي أي منتدى عام عبر
اإلنترنت ألن هذا قد يؤدي إلى انتهاك سياسة السرية الخاصة بنا أو إخضاع Seadrill
إلجراء قانوني.
سياسة االتصال []POL-00-0009
توجيهات وسائل التواصل االجتماعي []DIR-00-0253
توجيهات االتصاالت الخارجية والبيانات الصحفية []DIR-00-0254
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قناة النزاهة الخاصة بنا

إذا أصبحت مدركا ً النتهاك محتمل لقواعدنا ،فيجب عليك اإلبالغ عن انشغاالتك .وإحدى الطرق
التي تمكنك من القيام بذلك هي من خالل قناة النزاهة في  ،Seadrillوالتي يمكنك الوصول
إليها باستخدام أرقام الخط الساخن التالية:
•

المملكة المتحدة1128 101 44808+ :

•

الواليات المتحدة0290 573 888 1+ :

يمكن العثور على القائمة الكاملة لألرقام المحلية على:
https://seadrill.gan-compliance.com/p/integrityreport/hotline

يمكنك أيضا ً إرسال تقرير عبر اإلنترنت إلى:
https://seadrill.gan-compliance.com/p/integrityreport
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مدونة قواعد السلوك

تحدد مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا التوقعات التي لدينا من
موظفينا وشركائنا في العمل وتساعدنا في إدارة أعمالنا
بأقصى درجات النزاهة.

نشكرك على التزامك بأداء دورك بأعلى المعايير
األخالقية .وإذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بالمدونة،
فيرجى االتصال بمديرك المباشر أو أحد أعضاء قسم
االمتثال.

وضع المعيار

https://www.seadrill.com

