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–  إن مدونة لواعد السلون الخاصة بنا 

 . هً جزء هام من هوٌتنا وطبٌعتنا
 

 .إنها تحدد هوتنا وطرٌمة تصرفنا

 .وٌؾ نعتنً ببعض ونحافظ على سبلمة وأمن بعضنا البعض

 .وٌؾ نعمي معًا ومع اآلخرٌن، مع حرص شدٌد على احترام المجتمعات والبٌبات التً نعمي فٌها

ببساطة، ٌتعلك األمر بوٌفٌة تطبٌك المٌم األساسٌة التً نؤمن بها جمٌعًا، لذلن نحن، ووي من ٌعمي معنا، نباشر أعمالنا 

 .بشوي أخبللً وبأمانة وباالمتثاي للمانون– دابًما بنزاهة 

فً النهاٌة، تمثي مدونة لواعد السلون أساس الثمة التً ٌعتمد علٌها نجاحنا المستمر، ولوي واحد منا دور ٌلعبه فً 

 .التأود من أننا لن نفمد تلن الثمة أبًدا

لهذا السبب، إن مدونة لواعد السلون الخاصة بنا ال تساعدن فمط فً اتخاذ المرارات الصحٌحة والمٌام بما هو صحٌح 

 . ؛ بي تمنحن المدرة على تحّدي المخالفات وتصوٌبها

وبهذه الطرٌمة سنحافظ على الثمة التً نعتمد علٌها . اتبع مبادبها وتمسن بأساسٌاتها. لذا ٌرجى االحتفاظ بها بعناٌة

 .جمٌعًا متبلورة فً وي ما نموم به

 .إن األمر بٌن ٌدٌن

 جان كاهوزان

2019، أغسطس Subsea 7الرئٌس التنفٌذي، 

 

 سلبً تأثٌر لها منظمة من جزًءا أوون أن أرٌد ال"

 وال - على وووبنا أو المجتمعات أو األشخاص على

 ".ٌعمي لدٌنا له تأثٌر سلبً أي شخص أعرؾ

 الخاصة بنا متاحة للتأوٌد السلون لواعد إن مدونة"

 ."الخٌر أجي من إٌجابٌة على ووننا لوة
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ما هو الغرض من مدونة لواعد السلون  
 الخاصة بنا؟

.  باألمر الصحٌح لٌامنا من التأود على الخاصة بنا جمٌعًا السلون لواعد مدونة تساعدنا

 والصحة اإلنسان وحموق وتترجم بٌانات السٌاسة الثبلثة األساسٌة بشأن األخبللٌات إن المدونة تموم بإحٌاء لٌمنا

 . وي ٌوم وباآلخرٌن إلى طرٌمة تصرفنا واالعتناء بأنفسنا( HSEQ )والجودة والبٌبة والسبلمة

 

 المدونة؟ تنطبك على من
بمواتب الشروة أو بالموالع البحرٌة والذٌن ٌعملون بدوام وامي : Subsea 7جمٌع موظفً  تنطبك مدونتنا على

 .دولة وي األماون وفً جمٌع وفً الموالع جمٌع عبر وبدوام جزبً ومن خبلي عمود؛

 .معاٌٌرنا مع تتوافك التً والمبادئ أن ٌتمسووا بالمعاٌٌر معهم من الذٌن نعمي أًٌضا نتولع

 مبادئ معنا ٌعملون الذٌن نحن واألشخاص اتباعنا ضمان ووي واحد منّا مسبوي عن نلعبه، دور جمٌعًا لدٌنا

 .وسٌاسات مدونتنا التً تدعمها

المحتوٌات  
 الخاصة بنا السلون لواعد  ما هً سبب أهمٌة مدونة3-7
 الخاصة بنا وعلى من تنطبك؟ السلون لواعد الؽرض من مدونة هو     ما3
    لماذا نمتثي4
 لها اتباعن الخاصة بنا ووٌفٌة التأود من السلون لواعد مدونة استخدام   وٌفٌة5
  من نحن واألمور التً نؤمن بها6

 

   اإلببلغ عن المخالفات7

 وٌؾ ٌمون اإلعراب عن المخاوؾ:  اإلببلغ عن المخالفات7

 

 ولانونً وبإنصاؾ بشوي أخبللً: بنزاهة التجارٌة المٌام باألعماي:  الجزء األوي16 - 8

  الرشوة والفساد 9

  الرشاوي الصؽٌرة والمدفوعات التٌسٌرٌة 10

  الهداٌا والضٌافة11

  تعارض المصالح12

  التعامبلت مع موظفٌن عمومٌٌن13

  المشاروة المجتمعٌة والتبرعات الخٌرٌة والمساهمات السٌاسٌة 14

 المنافسة وموافحة االحتوار:  المنافسة العادلة15

  العموبات التجارٌة وضوابط التصدٌر والمماطعة 16

 

 الحفاظ على المعلومات واألصوي:  الجزء الثان17-25ً

   المالٌة والرلابة والسجبلت حساباتنا نزاهة على الحفاظ 18

  السرٌة المعلومات حماٌة 19

 وآمن صحٌح بشوي ووسابي التواصي االجتماعً المعلومات تونولوجٌا استخدام 20

  حماٌة البٌانات الشخصٌة21

  الملوٌة الفورٌة 22

  االتصاالت الخارجٌة 23

  تداوالت المطلعٌن24

  االستخدام البلبك ألصوي الشروة ومواردها   25

 

 وبوووبنا االعتناء بالناس والمجتمعات:  الجزء الثالث26-33

  احترام حموق اإلنسان 27

  معاملة بعضنا البعض بإنصاؾ واحترام28

  الحفاظ على سبلمة وأمن وصحة بعضنا البعض29

  الحفاظ على جودة أدابنا 30

  الحفاظ على وووبنا31

  االعتناء واالهتمام بالمجتمعات المحلٌة  32

 العمبلء والشرواء والموردٌن :  العمي مع اآلخرٌن33
 

  المبلحك34-38
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المٌام بما هو صحٌح واتباع مدونة 
هذا هو - لواعد السلون الخاصة بنا 

ما تتولع وتطلب منّا لٌمنا وأصحاب 
.  موظفٌنا– المصالح ولادتنا وأنتم 

 

 لماذا نمتثي ؟
 صحٌح هو المٌام بما

 
. Subsea 7 فً السلون تخصنا جمٌعنا لواعد إن مدونة

 

Subsea 7 للمتطلبات  األدنى بالحد المٌام "األمر ٌفوق مجرد هذا ولون - للمانون باالمتثاي ملتزمة

 تشوي التً األخبللٌة هو صواب فً اعتمادنا والتمسن بالمعاٌٌر بما بالمٌام  إن األمر ٌتعلك". المانونٌة

. فٌه العٌش فً جمٌعًا وتُخلك عالًما نرؼب الموانٌن من الوثٌر أساس

 

 .وبدون لصد لد نُسبب الضرر البعض، بعضنا نحترم ال مدونتنا فهذا ٌعنً إننا نحترم لم إذا

 

 الضرر تجنب
: الخاصة بنا السلون لواعد مدونة اتباع لعدم المحتملة تأمي فً العوالب

 

 .ٌحالوا إلى السجن لد المعنٌٌن الذٌن بالؽة وأًٌضا األفراد وعموبات ؼرامات شروتنا تواجه لد- 

 . والحصوي على األعماي أعمالنا التجارٌة أداء فً علٌها نعتمد التً ونفمد الثمة تتأثر سمعتنا لد- 

 التً والبٌبات والمجتمعات وموردٌنا بشروابنا الضرر وإلحاق الوظابؾ فمد إلى ذلن ٌؤدي لد- 

.فٌها نعمي
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 للمدونة اتباعن وٌفٌة التأود من
 .فً معظم الحاالت سٌوجهن ُحومن ونزاهتن الشخصٌة إلى ما هو صواب

 
 

 :اسأي متأود؟ ؼٌر

 صحٌح؟ هذا أن بصدق أعتمد هي

 وهوٌتنا؟ لٌمنا مع ٌتفك هذا هي

 األخبار؟ فً هذا بمراءة سعٌداً  سأوون هي

لمت بمراجعة مدونتنا؟ وهي تشاورت مع  هي

 نزاهته؟ فً أثك الشخص
 
 
 

 

 .باالمتثال أو المعني باألمور القانونية مسئول االتصال القيام به فاستشر عميك يجب مما متأكد غير تزال ال كنت إذا

 

الخاصة  السلون لواعد مدونة استخدام وٌفٌة
 بنا

. تم تصمٌم مدونتنا بحٌث ٌسهي علٌن الوصوي إلٌها واستخدامها

 

: الٌجاد المسألة التً ترٌد البحث عنها

 

فً الممدمة ستجد تفاصٌي حوي ماهٌة مدونة السلون الخاصة بنا وما السبب وراء أهمٌتها ووٌؾ نعبر 

 . عن رأٌنا اذا وانت لدٌنا أٌة مخاوؾ

 :ثم ٌتم تمسٌم المدونة إلى ثبلثة أجزاء

 .بشوي أخبللً ولانونً وبإنصاؾ: المٌام باألعماي التجارٌة بنزاهة: الجزء األوي

 .الحفاظ على المعلومات واألصوي: الجزء الثانً

 .االعتناء بالناس والمجتمعات وبوووبنا: الجزء الثالث

ما علٌن سوى استخدام عبلمات تبوٌب التصفح للوصوي إلى المسألة التً ترؼب فً البحث عنها أو النمر 

.  للعودة إلى لابمة المحتوٌاتSubsea 7على شعار 

 

 :كٌف ٌتم ترتٌب كل لسم

 .أوالً، سوؾ تجد عنوان أو عنوانٌن ربٌسٌٌن عن سبب أهمٌة الموضوع والتزامنا ومبادبنا وشروة- 

 .بعض الفمرات اإلضافٌة توضح األمور الربٌسٌة التً تحتاج إلى معرفتها عن الموضوع- 

المعنً على نطاق الممارسة ووٌؾ ٌمونن أن تُحدث فرلًا فً إطار " األمر بٌن ٌدٌن"ثم ٌصؾ الجزء - 

 . وظٌفتن

إلى مزٌد من المراءة والتوجٌه والتً ٌتم " أٌن ٌمونن البحث عن المزٌد من المعلومات"ٌوجهن الجزء - 

 .Online7 أو إلى BMSالوصوي إلٌها عبر رابطات تشعبٌة إلى 

بمجرد . فً بعض األماون، ٌمونن أًٌضا النمر للوصوي إلى مسرد للحصوي على المزٌد من التفاصٌي- 

 .االنتهاء من ذلن انمر على زر اإلرجاع للعودة إلى حٌث ونت

لصًصا من صناعتنا وبعض التحدٌات والمشاوي الوالعٌة التً " هذا ما حدث معً"أخًٌرا ، ٌمدم أجزاء - 

.لد نواجهها فً عملنا
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 نحن من

 ".ولمات مجرد من أوثر هً إن لٌمنا
 الٌجاد اإلجابات اآلخرٌن ومع معًا ونعمي مبدعون نحن. المشاوي متخصصة فً حي شروة نحن

. السلٌم بدون أخطاء اإلبداعً واألداء والتفوٌر الهندسً التمٌز إلى تحتاج التً الموالؾ فً لعمبلبنا

 

 واتخاذ المرارات على أساس مصلحة موظفٌنا ومجتمعاتنا بنزاهة اختارت التصرؾ شروة أًٌضا نحن

 . ووووبنا

 

 من نتولعه أدابنا لعملنا وما فهً تحدد وٌفٌة. بها نهتم األمور التً وسٌلتنا لوصؾ هً الستة إن لٌمنا

 .أنفسنا

 

 الخاصة بنا  األخبللٌات لجنة
 سنموم السبب لهذا. واتباعنا لمٌمنا نموله بما لٌامنا من للتأود بالشروة بانتظام األخبللٌات لجنة تجتمع

. متؽٌر عالم أنفسنا فً مع حتى نظي صادلٌن جدٌدة، توجٌهٌة ومبادئ إجراءات بوضع آلخر ولت من

 .هنا انمر ومٌثالها، األخبللٌات أعضاء لجنة لمعرفة

 

 األمور التي نؤمن بها
 

 وي ٌوم وفً وي نعمي نحن. الحوادث من خايٍل  عمي موان هو          هدفناالسالمة

 .موظفٌنا جمٌع سبلمة من للتأود موان

 
 

نحن نعامي . به نموم ما وي فً األخبللٌة المعاٌٌر أعلى نطبك نحن           النزاهة

 .واحترام بإنصاؾ وموردٌنا وموظفٌنا وشروابنا العمبلء

 
 

 تأثٌر من االجتماعٌة ونخفؾ مسبولٌاتنا تجاه استبالًٌا نهًجا نتبع نحن     االستدامة

 .المناخ تؽٌر وووبنا ونستجٌب آلثار بٌبة على أنشطتنا
 
 

نحظى بثمة وي  نحن. عمبلؤنا ٌرٌدها التً النتابج لتحمٌك موجهون نحن األداء        

 .المتفوق األداء مشروع فً تحمٌك
 
 
 

 والموردٌن عن لرب وبشوي علنً والشرواء العمبلء نحن نتعاون مع       التعاون

. للجمٌع أمانًا وألوى أوثر نتابج لتمدٌم والعالمً المحلً المستوى على

 
 نجمع نحن. الصناعة احتٌاجات لتلبٌة وبساطة ذواءً  أوثر حلوالً  نخلك نحن       االبتكار

 إلنجاز المشروعات بطرق والشراوات واألصوي والخبرة التونولوجٌا بٌن

 .جدٌدة مبتورة
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 االتصال خط  Safecallكول-سٌف 
 فً المخاوف عن ولإلبالغ للمساعدة

  ةتام سرٌة

 
ولئلببلغ فً سرٌة  اتصاي للمساعدة خط هوو  Safecallكول-سٌف مع التواصي ٌمونن ونت، أٌنما

-سٌؾ المساعدة خط إدارة  وتتم.األسبوع فً أٌام 7 الٌوم فً ساعة 24تامة على مدار 
 .خارجٌة شروة لبي من  Safecallووي
 

 :كٌفٌة التواصل
توجٌهن إلى  حٌث سٌتم www.safecall.co.ukزٌارة مولع  مجرد هً طرٌمة أسهي. 1

 . الخطوات التً ٌنبؽً اتباعها
 معظم من مجانٌة الموالمات. محلً هنا رلم ألرب ستجد. التواصي مباشرة ٌمونن ذلن، من بدالً . 2

 .األماون
 

 سٌحدث؟ ماذا
 .وسرٌة بجدٌة تمرٌر وي مع نتعامي
 .سوؾ نبلؽن بالتفاصٌي بعدبذ مناسبًا، ذلن وان وإذا. تحٌز بدلة وعناٌة وبحومة ودون تمرٌرن سنتابع

 

 .لدٌن أٌة مخاوؾ لم باإلببلغ عنها وانت إذا
 (PO-GL-COR-003 )اإلببلغ عن المخالفات سٌاسة على لبلطبلع هنا انمر

كٌف ٌمكن اإلعراب عن : اإلبالغ عن المخالفات
 المخاوف 

 أخبرتنا إذا فمط ٌموننا تصحٌحه ولون. عنه لمدونتنا فأنت مسبوي عن اإلببلغ أو للمانون ونت تشعر بملك ازاء انتهان إذا

 .بذلن

 نؤٌدن أننا تعرؾ أن للؽاٌة المهم من شًء وي ولبي أوالً . صعبًا ٌوون لد نعرؾ أن اإلببلغ عن المخالفات نحن

 .ونحترمن لدفاعن عن الحك

وإلى  اعتمد بصدق إذا أو نٌة ٌعرب عن للمه بحسن شخص أي ضد انتمامٌة أعماي بأي نسمح لن- فً آمان  أًٌضا أنت

 .خطأ ٌوون لد ما شٌبًا أن حد معموي

  .بذلن المحلً المانون ٌسمح هوٌتن حٌثما عن الوشؾ فً سرٌة تامة دون لن أسالٌب لئلببلغ نوفر وما
 

 : ماذا ٌجب علٌن المٌام به

 أًٌضا ٌمونن مناسبًا، ذلن ٌون لم إذا. مشرفن أو مدٌرن إلى التحدث ببساطة هً واألفضي األسرع الطرٌمة-  –

 أو باالمتثاي أو المعنً باألمور المانونٌة مسبوي االتصاي أو البشرٌة الخاص بن بمسم الموارد االتصاي

 .مباشر ؼٌر مدٌر أو مشرؾ

خط االتصاي للمساعدة   Safecallووي-فاتصي بسٌؾ الخٌارات، هذه من أي باالرتٌاح تجاه تشعر لم إذا-  –

.Subsea 7 عن مستملة شروة تدٌره ولئلببلغ فً سرٌة تامة والذي



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ما هً سبب أهمٌة مدونة 
 لواعد السلون الخاصة بنا

 
 
 
 

 

 اإلببلغ عن المخالفات
:األوي الجزء  

 المٌام باألعماي التجارٌة بنزاهة
: الثانً الجزء  

ويواألص المعلومات  
:الثالث الجزء  

 الناس والمجتمع ووووبنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

جمٌع لٌمنا الستة مدرجة فً وي جزء من مدونتنا ولون النزاهة تلعب دوًرا 
 .ربٌسًٌا فً الجزء األوي

:  ٌصؾ الناس النزاهة بعدة طرق مختلفة، لون هنان ثبلث ولمات شابعة
.  اإلنصاؾ واألمانة والجدارة بالثمة

هذه هً الصفات التً نرٌد أن نوون معروفٌن بها فً طرٌمة أدابنا 
 .ألعمالنا

: لهذا السبب أحد األهداؾ الربٌسٌة فً بٌان سٌاسة األخبللٌات لدٌنا هً
 

التصرؾ بإنصاؾ وأمانة ونزاهة فً جمٌع األولات وفً وي ما نموم به "
وبالتالً وسب ثمة جمٌع أصحاب ... واالمتثاي لجمٌع الموانٌن المعموي بها 

 ."المصلحة لدٌنا
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الجزء األول  
بشوي أخبللً : المٌام باألعماي التجارٌة بنزاهة

 ولانونً وبإنصاؾ

 "المٌام بالعمي الصحٌح، حتى عندما ال ٌرالبن أحد"
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We will not participate in any kind of bribery 

or corruption and will make it clear wherever 

we work that we are opposed to it. 

combat it if we encounter it. 

 هذا حدث معً     

ونا نشارن فً مشروع هام فً دولة شدٌدة الخطورة وونّا بحاجة 

إلى بعض التصارٌح فً ولت لصٌر، لذلن لمنا بترتٌب اجتماع 

وانت المبالػ التً ُطلبت منّا سدادها . مع المسبولٌن المعنٌٌن

مرتفعة للؽاٌة، لونها وانت متماشٌة مع ما اعتبرناه المعدالت 

 :بدا لنا أن األمور مستمٌمة حتى فورنا فً األمر. العادٌة

 .تم طلب المدفوعات نمًدا• 

 .لن ٌوون هنان إٌصاي رسمً• 

 .لم تون هنان تعرٌفة منشورة• 

عندما . فً هذه المرحلة طلبنا التوجٌه من اإلدارة العلٌا والمانونٌة

نالشنا الموضوع اتفمنا على أن هذه العملٌة ال تبدو سلٌمة وأنها 

وٌؾ ٌموننا التأود من أن هذه المبالػ سوؾ . محفوفة بالمخاطر

تسلم إلى الجهات الصحٌحة وأن هذه المبالػ ممثلة بشوي صحٌح 

 فً الدفاتر والسجبلت؟

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أٌن ٌمكنن البحث عن المزٌد من المعلومات      
 (PO-GL-LAW-010)انمر هنا لبلطبلع على سٌاسة موافحة الرشوة والفساد 

 Online7انمر هنا لبلطبلع على االمتثاي واألخبللٌات على 

(مصدر عام لجمٌع إرشادات االمتثاي واألخبللٌات) 

 

 

 
: إن األمر بٌن ٌدٌن

 
 لمنح احتٌالً أو لانونً المٌام بعمي ؼٌر منن نرٌد أننا فً أبًدا تفور ال 

. عمبة أي على التؽلب أو الحصوي على عمد أو منفعة أو مٌزة الشروة

 .للؽاٌة وخٌمة لذلن عوالب ٌوون أن لسنا وذلن وٌمون

 الفاسد السلون من نوع أي فً بالتورط ألعمالنا تسمح أو أبًدا تشترن ال 

بساطة هذا السلون حسب اعتمادن  أو صؽر مدى عن النظر بؽض

 .ٌنطوي لد أنه تعتمد التً المحتملة الفابدة عن النظر وبؽض

 ٌمون بالفساد ادعاء مجرد. تفسٌرها ٌساء لد أفعاي أو موالؾ أي تجنب 

 . وٌدخلن فً مشولة بالؽة الجٌد باسمنا ٌضر أن

 لانونً ؼٌر ما شٌبًا أن تعتمد ونت إذا. مخالفة أي عن" الطرؾ تؽض "ال

 لو حتى - دابًما عنها اإلببلغ فعلٌن أو طلب رشوة تمدٌم تم أو لد ٌحدث

 .شن مجرد وان

 

الرشوة والفساد 
 

 أٌنما وسنوضح الفساد، أو الرشوة أنواع من نوع أي فً نشارن لن

. نعارضها أننا نعمل

 

وٌموم  -ٌمكنه . والمجتمع المانون وٌموض األرواح ٌدمر إن الفساد

 منه جزء لن نشارن فً أي. أًٌضا التجارٌة بإسماط األعمال- بالفعل 

. واجهناه إذا وسنكافحه

 

 المدفوعات أو الرشاوي نمبي نعرض أو ال نحن: للؽاٌة واضحون نحن لذلن

 على للتؽلب األنشطة الفاسدة من نوع أي المشروعة أو نشارن فً ؼٌر

مزاٌا  على الحصوي أو بها االحتفاظ أو أعماي على الحصوي أو مشولة ما

األمور من  هذه بالمٌام بمثي آلخرٌن نسمح ولن آخر سبب ألي أو البمة ؼٌر

 .أجلنا

" التٌسٌرٌة بالمدفوعات" ٌسمى ما أو الصؽٌرة الرشاوى حتى نستثنً ال

 (.التالٌة الصفحة انظر)

 فٌما أو أو باسمنا عنّا ثالث نٌابة أي طرؾ عّما لد ٌموم بها مسبولون نحن

 آخرٌن وسطاء أو ووبلء إلى استشارٌٌن أو بالدفع أبًدا نموم ال. بعملنا ٌتعلك

 المدفوعات سٌتم من الجزء هذا بأن لبلعتماد سبب ٌوون لدٌنا نعلم أو عندما

 .البمة ؼٌر بطرٌمة علٌه للتأثٌر أو ما لشخص لرشوة استخدامها

 االحتٌاي موافحة لوانٌن ذلن فً بما الفساد موافحة لوانٌن نمتثي لجمٌع نحن

 .الضرٌبً والتهرب األمواي وؼسي
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 معً حدث هذا
 

 حتى بسرعة اإلجراءات جمٌع إلنهاء بحاجة ونا. المٌناء إلى وصلنا
 .أخذنا المفتش على متن المروب. الزمنً االلتزام بالجدوي من نتمون
وبالفعي حدث  سٌحدث وان وي لدٌنا حس داخلً بما جمٌعًا أننا أعتمد

هذا . المجمدة الخاصة بوم منتهٌة الصبلحٌة اللحوم بعض". ما تولعنا
 أن أستطٌع دوالر 100ممابي  لون سٌبة، أمر خطٌر له عوالب

 100 هو أراده ما وي. صحٌح ؼٌر هذا بالطبع". تختفً أجعلها
 التوالٌؾ بجمٌع وهذا مبلػ ضبٌي ممارنة. دوالر لمتابعة عمله

.  المٌناء بدخوي لنا ٌسمح لم التً لد نتوبد اذا واإلزعاج
 ذلن أفعي أن منً ترٌد الشروة أن لو لً وما األمر بدا تعلمون، وما
 وانت العلٌا اإلدارة إن. أننً تحممت من الموضوع لون الحمد هلل... 

ونّا سنواجه  والشروة أنا. للؽاٌة وداعمة الرفض حوي واضحة
 .مشاوي بالؽة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث          أٌن
 الفساد الخاصة بمجموعتنا وموافحة الرشوة موافحة على سٌاسة لبلطبلع هنا انمر

(PO-GL-LAW-010) 
-PO-GL-COR )التٌسٌرٌة  بالمدفوعات الخاصة على سٌاستنا لبلطبلع هنا انمر

008) 
المدفوعات  طلب مماومة وٌفٌة حوي إرشادات / على أدوات لبلطبلع هنا انمر

 .التٌسٌرٌة

 

 
: إن األمر بٌن ٌدٌن

 

 لم ما ألعمالنا، المحتملة المتاعب حجم أو المبلػ صؽر عن النظر بؽض 

 شًء أي تمدم أو أبًدا تدفع ال حرٌته، أو شخص أي للمًا على سبلمة تون

 ذلن ٌون لم إذا الرسمٌة، وظٌفته ممابي أداء عمومً موظؾ أي إلى

 السلٌم ممابي األداء وهو واضح ضرٌبة أو رسوم منشورة ولانونٌة بشوي

 .الوظٌفة لهذه

 من حٌث المسبولٌن أو أو المواتب الطرق تجنب- مسبمًا  خطط 

 بدٌلة طرق هنان وانت إذا فٌما فور. شابعة الدفع طلبات أن المعروؾ

 .المخاطر من للحد

 البضابع وأطلب أمون إن الزمنً جدولن فً واؾ ولت بإتاحة لم 

 فً التأخٌر بما فٌه الوفاٌة حتً تستطٌع إدارة مبور ولت فً والمواد

 .الجمارن

 الدفع، علٌن وٌجب خٌار لدٌن لٌس أنه خطأ، أو صوابًا لررت، إذا 

 . ومدٌر اإلدارة المانونٌة بالشروة التنفٌذي المدٌر إببلغ فعلٌن

 

الرشاوي الصغٌرة والمدفوعات 
 التٌسٌرٌة

 

ٌتم تمدٌم رشاوى صغٌرة لشخص ما لحمله على فعل شًء ال ٌنبغً علٌه المٌام 

فتُدفع إلى موظف عمومً لحمله على المٌام " المدفوعات التٌسٌرٌة"أما . به

كالهما أشكال من الرشوة وتخالف المانون ومدونة . بشًء ٌستحمه الدافع بالفعل

. السلون الخاصة بنا

 

لون ؼالبًا ما ٌتم التملٌي من لدر ". ذوٌة"لد ٌعتبرها البعض أنها ؼٌر ضارة أو حتى 

فهً تساعد على إدامة نظام فاسد وأؼلب ضحاٌاه : تأثٌرها السلبً على المجتمع

من % 20-15ٌوونون من السوان المحلٌٌن الذٌن ٌدفعون فً بعض الدوي ما بٌن 

. دخلهم السنوي ممابي الخدمات التً ٌستحمونها بالفعي

 

لد توون المدفوعات التٌسٌرٌة مخادعة للؽاٌة وعادة ما تنطوي على مبلػ صؽٌر 

. جًدا اذا دفعتها ستتمون من االستوماي ولون إذا لم تدفع ستواجه وي أنواع المتاعب

برجاء عدم الدفع إال اذا شعرت بالتهدٌد لسبلمة أي شخص أو لحرٌته أو لراحة 

الباي الشخصٌة أو العابلٌة بصرؾ النظر عن حجم المبلػ الضبٌي أو حجم المتاعب 

.  المحتملة

. إذا اتبعت هذا المبدأ األساسً، فسوؾ ندعمن

 

           
 

 

             

بالمدفوعات التٌسٌرٌة  "نمر هنا للوصول إلى بعض األمثلة لما ٌسمى ا 
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 الهداٌا والضٌافة
 
 

 التجارٌة العاللات فً مشروًعا دوًرا والضٌافة الهداٌا تلمً أو تمدٌم ٌلعبلد 
 ال والضٌافة الهداٌا وتلمً تمدٌم أن من الحذر توخً إلى نحتاج ذلن، ومع

 غٌر أو الفاسدة الدوافع من شكل بأى محفوف أنه ٌبدو أن ٌمكن وال ٌكون
  .علٌه عدم المٌام به ٌجب بعمل المٌام على ما شخص ٌحث  أوالالئمة

 
 توون وأن المٌمة، حٌث من معمولة والضٌافة وافة الهداٌا توون أن ٌجب
سٌاسة اتباع  جمٌعًا علٌنا ٌجب لذلن مبالػ فٌها، ولٌست مناسبة دوافع ذات

 :بوضوح توضح والتً الخاصة بنا بدلةوالضٌافة  الهداٌا

 مناسب ؼٌر "هو وما" مناسب "هو ما". 

 موافمة إلى ٌحتاج الذي ما. 

 نرفضها نمدمها أو نمبلها أو التً األشٌاء ٌنبؽً تسجٌي ووٌؾ متى. 
 أحد من مسبمة موافمة دون عمومً موظؾ إلى الضٌافة أو الهداٌا تمدم ال

واألخبللٌات  ومدٌر إدارة االمتثاي التنفٌذٌة اإلدارة فرٌك أعضاء
 .للمجموعة

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
انمر هنا للتعرف على المزٌد عن السجل وتوجٌهات عن كٌفٌة                 

 .  رفض هدٌة

 

 
  

 

 
 

هذا ما حدث معً 
 

نّظم زوج أحد الزمبلء حفي عشاء لهما مع شخصٌن آخرٌن 
- وان العشاء اجتماعًٌا وخاًصا بحتًا . (صدٌمه وشرٌن صدٌمه)

ولون بالمصادفة، اتضح أن شرٌن الصدٌك ٌعمي لصالح عمٌي 
سألنً .  حالًٌا بدراسة منالصة خاصة بهمSubsea 7تموم  
 :الزمٌي

 هي أستطٌع حضور العشاء والمطالبة بالنفمات؟. 1
 هي تمثي المنالصة الحالٌة مشولة؟. 2
إذا وانت اإلجابة نعم، هي ٌموننً وضع اسم عمٌي آخر فً . 3

 مطالبة النفمات؟
بدالً من ذلن هي ٌموننً تمسٌم الفاتورة والمطالبة بنصؾ . 4

 النفمات؟
". ال"وبعد منالشة هذه األمور، اتفمنا أن اإلجابة لوي سؤاي هً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أٌن ٌمكنن البحث عن المزٌد من المعلومات    
 انمر هنا لبلطبلع على سٌاسة الهداٌا والضٌافة الخاصة بنا 

(PO-GL-COR-001) 
.انمر هنا للوصوي إلى سجي الهداٌا والضٌافة

 

 
 :إن األمر بٌن ٌدٌن

 

 :لبي تمدٌم أو تلمً أي هداٌا أو ضٌافة

  تأود دابًما من أن تمدٌم أو تلمً الهدٌة أو الضٌافة مسموح ومناسب

 .حسب سٌاستنا

 هي . اسأي نفسن لماذا ٌتم تمدٌم هذه الهدٌة أو الضٌافة ووٌؾ لد تبدو

ٌمون أن ٌُعتبر أن هنان دافع فاسد أو ؼٌر البك؟ هي هو مبالَػ فٌها؟ 

 هي ٌمون أن تبدو سٌبة؟- ماذا لو ُطلب منن تبرٌرها عبلنٌة 

 ولما لدمت أو لبلت أي شًء، ما لم تون لٌمته ألي من الحد : ون شفافًا

 .سجل الهداٌا والضٌافةالممرر فً سٌاستنا، لم دابًما بتسجٌله فً 

  بتمدٌم الهداٌا أو الضٌافة أو لبولها من لبي األطراؾأبًداال تسمح  

 .المشاروة فً منالصة لابمة أو فً عرض تنافسً

 عدم عرض أو لبوي المبالػ النمدٌة أو هداٌا بالموافا النمدي. 

 
 
 
 
 
 

 :اسال نفسن

 

  هي سٌدفع ذلن المتلمً إلى اإلحساس بأنه ُممٌَّد أو ٌُعرض استمبلله

 أو حومه للخطر؟

  هي ٌخلك تعارض فً المصالح؟
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 معً هذا حدث

 

عمد  احتماي تولٌع  ظهر ثم. بصعوبات فً عمله ٌمر زوجً شمٌك وان

موظفٌه وأننً على علم بأنه ٌجٌد  معنا األمر الذي سوؾ ٌنمذه وٌنمذ جمٌع

 .ففورت أن أذعن له. توسي إلّى هو وأختً وزوجتً. عمله

ال  أخبرهم، لم ألننً لالوا. عبللتنا الشروة اوتشفت العمد، تولٌع لبي ثم

 ونت لد لمت بتمدٌم توصٌة إذا لون. ٌستطٌعون وضعه فً االعتبار

اتخاذ  عملٌة فً أشارن ولم المصالح فً تعارض محتمي بوجود وأخبرتهم

ألن  حاي، أي على أنهم وانوا سٌولعون العمد معه المحتمي فمن المرار،

 . ممتازة وخسر المشروع بسببً مؤهبلته وانت

  

 تعارض فأخبرنا بوجود احتماي هنان وان إذا

 .بذلن

. ٌدٌن بٌن إن األمر
 

 

 

 

 

 

 
 

 :المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث أٌن        
 المصالح تضارب سجي إلى للوصوي هنا انمر

 

تعارض  – االمتثاي واألخبللٌات نشرة على لبلطبلع هنا انمر اإلرشادات من لمزٌد

 المصالح

 

 (PO-GL-HR-013 )بنا الخاصة األعماي وسلون معاٌٌر على سٌاسة لبلطبلع هنا انمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 :إن األمر بٌن ٌدٌن

 
 لن وٌسبب للؽاٌة، ضاًرا ٌوون أن ٌمون المصالح تضارب ظهور حتى 

 .الضرر من الوثٌر وللشروة

 فً مدٌرن بإببلغ دابًما فمم المصالح، فً محتمي تعارض نشأ إذا لذلن 

 خطوات أي جانب إلى تعارض المصالح، سجي فً سجي ذلن. الحاي

 .إلدارته مدٌرن مع علٌها متفك

 إلشران أو لصالحه لرار التخاذ ما شخص لِبي من بالضؽط شعرت إذا 

 أي هنان ٌوون ال لد. عن المولؾ فأبلػ ٌمترحها، شروة أو شخص

 .تتأود أن األفضي من لون خطأ،

 بالتالً لن مسموح ؼٌر: 

 أو منافس لدي متفرغ ؼٌر موظؾ أو مدٌر واستشاري أو منصب لبوي -

 أعمالهم؛ من مصلحة اوتساب أو Subsea 7 لشروة مورد أو عمٌي

 لعملن الحالً فً شروة مماثي ولت فراؼن فً تجاري نشاط ممارسة -

Subsea 7 وتابٌة مسبمة موافمة على الحصوي دون . 

 تؤثر االستشارٌٌن أو الباطن من مماولٌن أو موردٌن مع عبللاتنا تدع ال 

.تتخذها التً المرارات على صحٌح ؼٌر بشوي

 

 
 

  تعارض المصالح
 

 

آخرٌن  مصالح أو الشخصٌة أو السٌاسٌة أو المالٌة مصالحنا تتعارض عندما

 عن هذا المولؾ علٌنا اإلببلغ ٌجب ،Subsea 7مصالح  نعرفهم، مع

  . الفور على

 

نظًرا إلى أن النزاع المحتمي لد ٌؤدي إلى اتخاذنا لمرارات أو 

 .إجراءات أعماي لصالحنا أو لصالح آخرٌن على حساب الشروة

 

إن تعارض المصالح أمر هام ألنه ؼالبًا ما ٌمثي عنصًرا أساسًٌا أو 

شبه أساسًٌا فً الرشوة أو الفساد أو اإلخبلي بالواجب أو أي سلون 

 .ؼٌر لانونً أو ؼٌر أمٌن

 

عادةً ال ٌوجد أي ضرر بشرط أنن توشؾ عن التعارض المحتمي 

للمصالح بوضوح ولد تحتاج فً بعض األحٌان إلى االتفاق على 

على سبٌي المثاي؛ - خطوات مع مدٌرن إلدارة التعارض المحتمي 

 .االمتناع عن اتخاذ لرار الشراء

 

 سٌاسةٌمونن اٌجاد تفاصٌي عّما ٌجب المٌام به على السجي وفً 

.  بنا الخاصة العمل وسلوكٌات معاٌٌر

 .تجدون روابط الوصوي إلٌهما فً أسفي العمود األٌمن

 

 
 

 

 

             

.انمر هنا للحصوي على أمثلة عن تعارض المصالح             
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 هذا ما حدث معً 
 

وان المفتش على وشن التخلٌص الجمروً لسفٌنتنا فً ولت لٌاسً 
سرٌع عندما أخذنً إلى جانب ولاي إن ابنته وانت تبحث عن وظٌفة 

لمد . فً شروة هندسٌة وما اذا ٌستطٌع إرساي سٌرتها الذاتٌة لً
للت إننً سأتحدث إلى لسم الموارد . ُصعمت ولم أعرؾ ماذا أفعي

لوننً ونت متأوًدا تماًما من وجود نظام للتمدم . البشرٌة ثم اتصي به
. للعمي من خبلي األسالٌب المناسبة لدراستها على أساس الجدارة
وٌؾ ونت ستتصرؾ؟ انتهً األمر بشوي موفك فً النهاٌة ولام 

بالتخلٌص الجمروً على أي حاي دون ربط هذا األمر مع أي وعد 
 .ضمنً منً بتشؽٌي ابنته

 
  

 
 
 
 

انتبه إلى التعارض بٌن المصالح المالٌة 
الشخصٌة أو العائلٌة للموظف العام وواجبه 

 .تجاه صاحب عمله
 
 
 
 
 

 

         
 :أٌن ٌمكنن البحث عن المزٌد من المعلومات          

 انمر هنا لبلطبلع على نشرة االلتزام واألخبللٌات الخاصة بنا
 .الخاصة بنا (ABAC )دلفساوا الرشوةمىافحة فهم سٌاسة - 

 انمر هنا لبلطبلع على سٌاستنا الخاصة بالمدفوعات التٌسٌرٌة 
( PO-GL-COR-008) 

 :إن األمر بٌن ٌدٌن

 
 طرٌك عن سواء واجباته، خرق على عمومً موظؾ أي مساعدة أو حث إن

 عن النظر بؽض البلبمة أمر خاطا دابًما ؼٌر التأثٌرات من ؼٌرها أو الرشوة

وذلن لد ٌوون هنان  األمر بدا إذا بذلن المٌام تحاوي ال ونت لو حتى. السبب

 .وللشروة لن بالنسبة وخٌمة عوالب

 إٌصاي على دابًما واحصي نمًدا أبًدا تدفع ال. 

 أن هذا التعامي ممبوي وعلنً من تأود عمومً موظؾ أي مع التعامي لبي . 

 
 
 
 
 
 
 
 ؟"اللسؾممؾن  السؾعظؾن  "هؼ مؽ
السؾعظمؽ  لكؽ والسؾانئ الجسارك سمظات مع نتلامل ما غالًبا عسمشا في

 وطشية لحكؾمة فرع أي في  لسل شخص أي أ ًزا اللسؾمممؽ  ذسمؾن 
 ذلػ في بسا )أو تديرها الدولة مسمؾكةبمد ة أو شركات  أو محمية أو

 الرحة وكاالت مثل الحكؾمة ترعاها التي والسؤسدات( عسالئشا بلض
 .اللامة

 حزبي مدئؾل أو سياسي حزب أي في  لسل شخص أي أ ًزا  ذسمؾن 
 لسشغسة مدير أو وكمل أو مؾعف وأي سياسي؛ لسشرب مرشح أي أو

 .عامة دولية

التعامالت مع موظفٌن 
 عمومٌٌن

 
 ٌتمتعون لد الذٌن عمومٌٌن موظفٌن مع التعامل علٌنا غالبًا ٌتعٌن

 . واسعة فٌما ٌتعلك بدرجة سالسة عملٌاتنا بسلطة

 

 الئمة غٌر مزاٌا أو رشاوى نمدم أو لانونٌة غٌر مدفوعات أبًدا ندفع ال

 – لصالحنا لعمل أى شًء علٌهم للتأثٌر أو العمومٌٌن الموظفٌن لحث

 .أعمالنا بتعطٌل هددوا حتى إذا

 

 .عنا نٌابة بذلن للمٌام ثالثة ألطراؾ ندفع أو نسمح ال أننا وما

 

 : المٌام بالتالً لد ٌجوز

 العمومٌٌن المعنٌٌن  للموظفٌن واإللامة السفر مصارٌؾ دفع

 الخدمات؛ أو المنتجات بتروٌج مباشرة

 أو واجباتهم خارج مشروعة خدمات ممابي عام لموظؾ الدفع 

تعمي به؛ /ٌعمي الذي المسم من وبإذن علم مع الرسمٌة، وظابفهم

 أو

 عام لموظؾ الضٌافة أو الهداٌا تمدٌم. 

 موافمة على وحصلت أوالً  اإلدارة المانونٌة استشرت إذا فمط لون

 ومدٌر إدارة االمتثاي التنفٌذٌة اإلدارة فرٌك أعضاء مسبمة من أحد

  .واألخبللٌات للمجموعة
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 :إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 األنشطة فً والمشاروة شخصٌة تبرعات تمدٌم فً تماًما حر أنت وفرد 
 .بها تؤمن أسباب ألي الخٌرٌة األنشطة السٌاسٌة أو

 

 وعندما الشخصٌة بصفتن تتصرؾ أنن توضح أن هو نطلبه ما وي 
 ولٌس آرابن تمثي ٌجب علٌم التوضٌح أنن سٌاسً نشاط أي فً تشارن

 .Subsea7 آراء
 

 نٌابة مجتمعٌة أو خٌرٌة أنشطة فً المشاروة أو تأسٌس ترٌد ونت إذا 
 ٌجب ولون والدعم للمساعدة جهدنا لصارى فسنبذي ،Subsea7 عن

 .لئلدارة المناسب المستوى من موافمة علٌن الحصوي على
 

 التبرعات، أو الرعاٌة أو التبرعات الموردون أو العمبلء ٌطلب عندما 
تموٌي  اعتباره ٌمون شًء أي فً بالمساهمة لنا ٌُسمح ال - دابًما تحمك

 .لصالحنا عام موظؾ أو عمٌي على محاولة تأثٌر أو سٌاسً لحزب

 

 
 
 
 
 

 هذا ما حدث معً
 

سأي موظفان اتصاي لدى أحد عمبلبنا المهمٌن عما إذا وانت الشروة 
ترؼب فً رعاٌة جولة بالدراجات ٌنظمونها بهدؾ خٌري وأفادوا إن 

األمر ال ٌتعلك بصاحب عملهم بي هو مجرد مبادرة شخصٌة لدعم 
المجتمع المحلً، بالتأوٌد وانت فورة جٌدة وجدٌرة باالهتمام؟ لوننً 
نالشت هذا الموضوع مع زمٌلٌن وبالتدرٌج اتفمنا على أننا لن نموم 

 بذلن أساًسا إلرضاء عمبلبنا بي نظًرا لمزاٌاها الخاصة؟
 

 
 
 
 

 :ثبلثة أسبلة لطرحها دابًما
 هي نحن نفعي ذلن فمط للتمرب من عمٌي؟ *
 هي المستفٌد جهة شرعٌة؟ *
هي سٌتم استخدام األمواي بالطرٌمة التً  *

 نرٌدها؟
 
 
 
 
 

 
 :أٌن ٌمكنن البحث عن المزٌد من المعلومات         

 انمر هنا لبلطبلع على نشرة االلتزام واألخبللٌات الخاصة بنا
الخاصة بنا   (ABAC )دلفساوا الرشوةمىافحة فهم سٌاسة - 

 انمر هنا لبلطبلع على سٌاسة المجموعة لموافحة الرشوة والفساد 
(PO-GL-LAW-010) 

 
 
 

المشاركة المجتمعٌة 
والتبرعات الخٌرٌة 

 والمساهمات السٌاسٌة
 ٌوون بحٌث فٌها، ونعمي نعٌش التً والمجتمعات أن نساهم فً الدوي نرٌد

 .هنان ألننا أفضي وضع فً الناس

 

 ونشجع الخٌرٌة واألنشطة المحلٌة المجتمعات فً بنشاط نشارن نحن لذلن

 .بهم خاصة تأسٌس أنشطة أو المساهمة على الجمٌع

 

 سبٌي على البك، ؼٌر تأثٌر أو دافع األنشطة لهذه ٌوون أال المهم من لون

 .عمومً موظؾ لبي من لصالحنا لرار موافأة أو لتحفٌز المثاي

 

 عن فورة لدٌن أو المحلٌٌن للسوان شٌبًا أن الشروة تمدم ترٌد ونت إذا

 .دعمن نرٌد فنحن خٌري، نشاط أو مجتمعً مشروع

 

أن ننتبه إلى  وعلٌنا أوالً، الموافمة على لون من الضروري للؽاٌة الحصوي

 ضرر أو مخالفة أي فً تتسبب وأال ومناسبة أن توون هذه األنشطة لانونٌة

 .المصالح سهًوا أو تعارض فً

 

 أي استخدام أو سٌاسٌة مساهمات بأي شوي تمدٌم Subsea 7ال تستطٌع

 المعلومات وتونولوجٌا الهواتؾ مثي أشٌاء حتى )تسهٌبلتنا أو مواردنا من

 أي فً المشاروة أو دعم أو السٌاسٌة األنشطة لدعم( االجتماعات ولاعات

.وطنً أو محلً سٌاسً حزب
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 :إن األمر بٌن ٌدٌن
 
 فمم مانع للمنافسة، بسلون ادعاءات أي سمعت عن أو تشن ونت إذا

 ومدٌر إدارة االمتثاي أو المانونً فرٌمنا إلى الفور على باإلببلغ

 أو تمدٌم المعلومات تأخٌر اذا لم نخطا فإن  حتى.واألخبللٌات للمجموعة

 . مشولة وبٌرة ٌورطنا فً لد حجبها

 أو االجتماعات  أن. المنافسٌن مع تتعامي توخً الحذر الشدٌد عندما

 والتعاون االتصاالت بعض لون تماًما شرعٌة معهم لد توون المنالشات

 .لانونً ؼٌر ٌوون وربما المخاوؾ ٌثٌر لد معهم االتفاق من نوع وأي

 أو األسعار منالشة فً أحد المنافسٌن بدأ إذا اجتماع فً تموث أبًدا ال

 :مثي آخر، محظور موضوع أي أو الشروط

 أو نحن فٌه نفور الذي مبلػ المزاٌدة ذلن فً بما - األسعار تحدٌد- 

 .المنافس

 تمدٌم ٌنبؽً وان إذا ما ذلن فً بما - العمالء أو األسواق تخصٌص- 

 .محددة ألعماي عطاءات

 الخروج أو للدخوي سرٌة لرارات أي ذلن فً بما - لٌود على العرض- 

 .محددة أعماي أو أسواق من

 
 

 
 
 
 
 
 معً  أو معن ٌحدث هذا أن ٌمكن كان

 
 شروة لدى العمي اعتاد لشخص اإلنترنت على فٌدٌو شرٌط شاهدت
 األعماي التجارٌة وظٌفة مسبوي تطوٌر فً مبٌعات أوي ومسبوي
 الشروة فً المنافسة لانون ٌموم بالتدرٌب على وان إنه أفاد. الدولٌة

لم ٌمت إلً هذا األمر بصلة ولم ٌحاوي  ما بطرٌمة لونه عام وي
التوتبلت  من نوع لام بتورٌط شروته فً. وظٌفته تطبٌمه على
 .األمرٌوٌة السجون أحد فً األمر به وانتهى (وارتي)االحتوارٌة 

 
  

ولد  معمدة االحتوار وموافحة المنافسة لوانٌن
 .لؤللؽام حمبلً  توون
 لبي وتحمك الخبراء مشورة دابًما اطلب لذلن

 .التصرؾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث أٌن         

 
 بنا الخاصة االحتوار موافحة/ المنافسة  / االمتثاي سٌاسة على لبلطبلع هنا انمر

(PO-GL-LAW-004 )، الصلة ذات واألخبللٌات االمتثاي ونشرة. 
  Online7 على واألخبللٌات االمتثاي على لبلطبلع هنا انمر

ومسبولً  المانونٌة الشبون التواصي مع لسم اٌجاد معلومات عن ٌمونن حٌث)
  .(بشروتنا االمتثاي

 

المنافسة : المنافسة العادلة
 ومكافحة االحتكار 

بإنصاؾ وأمانة وطبمًا  دابًما تنافس شروة موثوق فٌها نوون أن نرٌد

 .للمانون

 موافحة بموانٌن الدوي بعض فً أًٌضا المعروفة )المنافسة لوانٌن تهدؾ

العادلة  تعطٌي المنافسة محاولة من شخص أي منع إلى( االحتوار

  . خطٌرة وٌعتبر انتهاوها جرٌمة

 

أو التبلعب  السٌطرة نموم بأي عمي على اإلطبلق ٌحاوي ال نحن لذلن

 لصالحنا، المانونٌة ؼٌر أو مشروعة أو تشوٌه السوق بطرق ؼٌر

 .نعمي أٌنما االحتوار موافحة ولوانٌن لوانٌن المنافسة بوي ونلتزم دابًما

 

 المستحٌي وهً معمدة من. العالم مناطك معظم فً مماثلة لوانٌن تطبك

 . مدونة السلون الخاصة بنا فً بالوامي تؽطٌتها

 

 :األساسٌة المبادئ بعض
 

 التبلعب أو (وارتي)التوتبلت االحتوارٌة  مثي الممارسات بعض. 1

 .النٌة عن النظر بؽض تماًما بالعطاءات محظورة

التأثٌر  منها الؽرض وان إذا لانونٌة ؼٌر األخرى الترتٌبات توون لد. 2

 . على المنافسة أو تشوٌهها

 أو شفهٌة لد توون– وتابً  اتفاق إلى المانونٌة ؼٌر الترتٌبات تحتاج ال. 3

 .السلون طرٌك استنتاجها عن ٌتم حتى

المنافسة  لمانون خرق إلى ٌؤدي أن ٌمون المعلومات عن الوشؾ مجرد. 4

 . أو ٌستنتج منها ذلن

.والشروات لؤلفراد بالنسبة للؽاٌة مهمة الخرق عوالب. 5
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 كان ٌمكن أن ٌحدث هذا معنا

 

ونا نتابع منالصة خاصة بعمٌي جدٌد فً دولة لٌست للشروة خبرة 

لمد أمضٌنا الوثٌر من الولت .  فٌها– أو لها خبرة للٌلة – سابمة 

أال توجد مسابي متعلمة : "والجهد والماي لبي أن أفاد أحد الزمبلء

لمد لمنا بإجراء بعض العناٌة الواجبة ". بالعموبات فً هذه الدولة؟

األساسٌة واوتشفنا أننا ونا سنوون لد انتهونا لوانٌن العموبات فً حاي 

وانت الشروة ستواجه ؼرامات ضخمة وأًٌضا ونا . استمرارنا

سنوون انتهونا التسهٌبلت المصرفٌة وعمود التأمٌن الخاصة بنا 

 .انتهاًوا بالؽًا

 

  

 

 

توخ الحذر الشدٌد عند التفوٌر فً العمي فً 

 .دوي أو مع أشخاص لد ٌخضعون لعموبات
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :أٌن ٌمكنن البحث عن المزٌد من المعلومات         

 
انمر هنا لبلطبلع على إرشادات حوي مسابي العموبات والفحص ولابمة بالدوي التً 

.لد توون مرتبطة بعموبات

 

 :إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 لد ٌوون مجاي فهذا االحتوار وموافحة المنافسة وما هو الحاي مع لوانٌن 

 عوالب أي خطأ لد ٌؤدي إلى ممصود، ؼٌر ٌوون عندما وحتى معمًدا

 .حمًا وخٌمة

 ٌتعامي من أو العمٌي نعرؾ ال ونا إذا أو دوي جدٌدة فً العمي عند 

مسابي  من للتحمك (DD)الواجبة  العناٌة فحص إجراء من تأود معهم،

 .العموبات

 دراٌة على أنن من فتأود استٌراد أو ونت مشارن فً أعماي تصدٌر إذا 

. معلك أو أو حظر حوومً أو دولً حالً متطلبات ترخٌص بأٌة تامة

األخصابً المحلً  إلى وتحدث محددة وتفاصٌي معلومات على احصي

 .الصادرات لمرالبة

 التواصي مع المسم تستمر دون مخاوؾ فبل أو أسبلة لدٌن وانت إذا 

 .المانونً

 به المٌام وشن على أنت لما مطلوبًا الترخٌص وان إذا مما دابًما تحمك 

وحصلت على  – بالطلب تمدمت أنن من وتأود محظور ؼٌر وأن التعامي

 .تحتاجها التً التنظٌمٌة والموافمات التراخٌص جمٌع- 

 للعموبات تخضع لد المابمة المحدثة للدوي التً من دابًما تحمك. 

العموبات التجارٌة وضوابط 

 التصدٌر والمماطعة

السلطات  تفرضها التً التصدٌر وضوابط التجارٌة العموبات بجمٌع نلتزم

 .أعمالنا على تنطبك بها والتً المعترؾ الوطنٌة والدولٌة

 

 التجارٌة العموبات

 أو فً جمٌع التعامي عدم لضمان التجارٌة العموبات الحوومات تستخدم

 فًالمستهدفٌن و األشخاص أو األنظمة أو الدوي بعض األعماي التجارٌة مع

 لد تحظر أحٌان أخرى وفً معٌنة العموبات لطاعات تؽطً األحٌان، بعض

 . واألعماي التجارة أنواع جمٌع

 

 التصدٌر ضوابط

 لمرالبة الوطنً والدولً المستوى على التصدٌر تشرٌع ضوابط ٌتم

 التونولوجٌا أو البرامج ونمي والتونولوجٌا والبرمجٌات السلع من الصادرات

 اإللوترونً البرٌد إلى وحتى الوصوي اإللوترونٌة الوسابط طرٌك عن

 .الداخلٌة والهواتؾ من الخارج والشبوات

المٌام به  ٌموننا ال وما ٌموننا مما التحمك على دابًما حرٌصٌن نوون أن ٌجب

 بنظام الترخٌص المعموي به للسماح بالتصدٌر المنظم لمثي هذهونلتزم 

 عادة المستخدمة" )المزدوج االستخدام ذات البضابع" أو "لَبةالمرا لعناصرا"

 (.عسورٌة تطبٌمات أًٌضا لها ٌوون لد ولون المدنٌة لؤلؼراض

 

 المماطعة

 لانونٌة ؼٌر عموبات فرض السلطات بعض تحاوي لد األحٌان بعض فً

 ٌمثي لد هذا لون بذلن، نلتزم ال الظروؾ هذه ظي فً. وحظر ومماطعات

.حدة على حالة وي أساس على فهمها ٌجب صعوبات



 

 

 
 
 
 
 

 األصوي أو المعلومات استخدام إساءة مخاطر بنا الخاصة السلون مدونة من الجزء هذا ألسام وافة تتناوي

 .عنها تنتج لد التً والعوالب صحٌح بشوي بها علٌها الحفاظ فً اإلخفاق أو تحرٌفها أو

 الجرابم وتشمي خاصة؛ أهمٌة لها اآلن جمٌعًا نستخدمها التً الرلمٌة التمنٌات تمثلها التً التهدٌدات إن

 والمعلومات شروتنا معلومات تخزٌن أو لنمي نستخدمها األنظمة التً تأمٌن فً والفشي اإللوترونٌة

 االستخدام إلى باإلضافة الفورٌة والملوٌة وابتواراتنا أفوارنا مثي الهامة األصوي وحماٌة الشخصٌة

. االجتماعً التواصي لوسابي المتهاون أو الساذج

 
 

 المحتوٌات
   المالٌة والرلابة والسجبلت حساباتنا نزاهة على الحفاظ 18

  السرٌة المعلومات حماٌة 19

استخدام تونولوجٌا المعلومات ووسابي التواصي االجتماعً بشوي صحٌح وآمن  20

 حماٌة البٌانات الشخصٌة 21

 الملوٌة الفورٌة  22

 االتصاالت الخارجٌة  23

 تداوالت المطلعٌن 24

 االستخدام البلبك ألصوي الشروة ومواردها    25
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 المعلومات: الثانً الجزء
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وكؾكب الشاس والسجتسع: الثالث الجزء
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 الحفاظ على المعلومات واألصوي
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 حساباتنا نزاهة على الحفاظ
المالٌة  والرلابة والسجالت

هذا ما حدث معً 
 

. ُطلب منً الموافمة على بعض الفواتٌر من مورد موظفٌن منتظم
وانت الفواتٌر لد تم فحصها من لبي مدٌر سلسلة الئلمداد، وٌبدو 

وٌؾ أعرؾ أن هذه : "لون أمر ما جعلنً أتسأي. أنها وانت سلٌمة
" الخدمات لد تم تمدٌمها بالفعي وشملت هذا العدد من العماي؟

والفعي . طلبت من لسم المرالبة الداخلٌة للحسابات أن ٌلمً نظرة
اتضح أن مدٌر سلسلة اإلمداد اتفك مع المورد أن ٌمدم لواتٌر 

ممابي أعماي لم تؤدى بالفعي فً ممابي حصة من األرباح 
المتضخمة ووان هذا األمر مستمًرا لبضع سنوات وبالتالً خسرت 

الشروة الوثٌر من األمواي ووانت هذه هً المرة األخٌرة التً 
تعامي هذا الشخص وهذا المورد معنا وهنان فرصة وبٌرة لتدخي 

 .الشرطة
 

  
 

 
 

ٌجب أن توون الحسابات موثوق فٌها وأن 
. تتمتع بالنزاهة أًٌضا

 

 
        

 
 
 

: أٌن ٌمكنن البحث عن المزٌد من المعلومات      
 

 انمر هنا لبلطبلع على إجراءات الرلابة المالٌة والتشؽٌي الخاصة بنا

 انمر هنا لبلطبلع على العملٌات والسٌاسات المالٌة العالمٌة الخاصة بنا

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 بثبات  السالية الرقابة  وقؼ بتظبمق السحاسبية وإجراءاتشا سياساتشا اتبع
 .مشه فتحقق مؽ أمر ما، متأكًدا تكؽ لؼ إذا. األوقات جسيع وفي

 في محتسل فذل أو احتيالية ملاممة هشاك تكؾن  قد أنه تلتقد كشت إذا 
في  التأخمر أو إخظائها تحاول فال بديط، خظأ حتى أو السالية السراقبة
 .السجسؾعة مراقب بػ أو الخاص السالي السدير أخبر. عشها اإلبالغ

 غمر أو الشقد ة السررفية الحدابات بإنذاء أو استخدام أبًدا تقؼ ال 
 .السحاسبية سجالتشا في السدرجة

 مدفؾعات أو فمها مذكؾك أو الئقة غمر مدفؾعات بدداد أبًدا تقؼ ال 
 .الذركة عؽ نيابة شخص ألي كبمرة نقد ة

 ومؾضؾعية مؾثؾقة أدلة دون  تلتسد أي ملاممة أو تدجل ال. 

ملاودة  ألطراا ثالثة دون  السررفية التظاصمل بتلديل أبًدا تقؼ ال
 .الظمب شرعية االترال أو ما شابه ذلػ لتأكمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأصولنا  معامالتنا وبدلة تماًما تعكس وسجالت بدفاتر نحتفظ نحن

 أي أو أرباحنا أو تكالٌفنا أو اٌراداتنا تزوٌر أو بحجب نموم وال وخصومنا

  .المالٌة سجالتنا من جزء
لضمان صحة دفاترنا وسجبلتنا بشوي مستمر ووونها ممثلة بشوي صحٌح 

 أو من خبلي الؽش وال تشوه أو تَُوذب التعامبلت واألصوي والخصوم سواء

التً تضمن  الرلابٌة واإلجراءات الخطأ، نحتفظ بنظام صارم للسٌاسات

 :اآلتً

 موافمة توون حاصلة على والتً الصحٌحة إدراج فمط المعامبلت 

 . اإلدارة

 وسجبلتنا وفً الولت  دفاترنا فً صحٌح ممثلة بشوي المعامبلت هذه

 . المناسب

 المعامبلت طبمًا  تعوس تماًما وبوي دلة جمٌع  والموابم المالٌة التمارٌر أن

 . للمعاٌٌر المحاسبٌة المعموي بها

 االحتٌالٌة والوشؾ عنها المعامبلت منع . 

 الرلابٌة أفضي الممارسات وتلتزم بجمٌع واإلجراءات السٌاسات هذه تتبع

على  السارٌة تلن ذلن فً بما بها المعموي واللوابح والمعاٌٌر الموانٌن

 Osloأوسلو  بورصة فً أسهمها شروات مثي شروتنا نظًرا إلدراج

Børs . 

 .ٌجب اتباعها بدلة وباستمرار
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Keeping confi 
 
 

 معً حدث ما هذا
 

لم أرؼب فً  لوننً سري لمنالصة ونت فً مرحلة إعداد عرض
 مستند أجي من المنزي إلى بً الخاص المحموي الومبٌوتر أخذ جهاز

 اتمام متطلبات دون ذاورة شرٌحة على نسخها أستطع ولم. فمط واحد
 . وتشفٌرها الصعبة المعلومات تونولوجٌا

. منزلً عنوان بالبرٌد االلوترونً إلى المستند أرسلت ببساطة لذلن
بً  الخاصة شرٌحة الذاورة على اإلعداد، نسخته من انتهٌت عندما

فمدت شرٌحة  وأٌن وٌؾ أعرؾ ال: الوارثة ولعت ثم. وبدأت أعمي
 .الذاورة
 ٌحدث أن ٌمون وهذا مهمبًل  ونت لمد بالتأوٌد. خطٌرة مشولة واجهت

 سٌاستٌن أتجاهي لم لو لٌحدث ٌون لم ذلن لون شخص ألي
 .للؽاٌة وجٌهة ألسباب موجودتان أنهما اآلن أدروت واضحتٌن

 
 
 
 

 
  

 المعلومات تنسخ أو تنالش أو تشاطر ال
 !أوالً  التحمك دون السرٌة

 
 
 

 
 
 
 
 

: المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث          أٌن
 
 وأمن السرٌة - بنا الخاصة واألخبللٌات االلتزام نشرة على لبلطبلع هنا انمر

المعلومات

 

 
 
 

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 لم بحماٌة أي معلومات تملوها وال تفترض مطلمًا أنن تستطٌع مشاروتها .

 .تحمك أوالً 

  على سبٌي المثاي؛ )إذا فمدت أي شًء تم تخزٌن المعلومات السرٌة علٌه

أو اذا وشفت عن  (USBجهاز ومبٌوتر محموي أو شرٌحة ذاورة 

المعلومات السرٌة سهًوا فأخبرنا بذلن على الفور حتى نتمون من منع أي 

 .ضرر محتمي أو تملٌله

 إذا تلمٌت معلومات سرٌة عن طرٌك الخطأ فأعدها ولم باإلببلغ عنها.  

 ال تترن أي معلومات حساسة فً موان موشوؾ أو ؼٌر مؤمن . 

  ًال تنالش المعلومات السرٌة فً أماون ٌمون أي شخص سماعها مصادفة

.(على سبٌي المثاي فً وسابي النمي العام أو فً األماون العامة)  

  ضمان احترام العمبلء والموردٌن واألطراؾ الثالثة األخرى لمعلوماتنا

 .السرٌة وحماٌتها بنفس الطرٌمة

ال تستخدم أبًدا التمنٌات أو األسالٌب ؼٌر المحمٌة أو الخاضعة للحماٌة عند تبادي 

.المعلومات السرٌة

 

 
 

 

 حماٌة المعلومات السرٌة  
 عوالب لها لد ٌوون. للثمة خٌانة هو السرٌة المعلومات عن إن الوشؾ

 .للؽاٌة وخٌمة

نوشؾ  ال نحن. فً حفظنا سرٌة معلومات حماٌة أي من التأود علٌنا لذلن

 الوشؾ عدم من التأود على بدون إذن ونحرص أبًدا نستخدمها أو عنها

 . استخدامها سهًوا على اإلطبلق أو عنها

 
 

 

 
 

 ؟"المعلومات السرٌة"ما هً 

 

 لد توون المعلومات السرٌة شفهٌة أو بصرٌة أو موتوبة أو  فً 

 :أي شوي آخر وٌشمي

  أي معلومات ؼٌر عامة عن أعماي وحساباتSubsea 7 

 .التً لم ٌتم بعد اعتمادها للنشر أو التوزٌع

 (راجع أًٌضا المسم الخاص بـتداوالت المطلعٌن)

  أي معلومات عن عملٌاتنا وإجراءاتنا بما فً ذلن األسالٌب

الهندسٌة والدراٌة واألدوات ووذلن الصور التً التمطت فً 

 . موالع أعمالنا

  أو تخص أي عمٌي أو شرٌن أو مورد - أي معلومات عن

 .والتً حصلنا علٌها بسبب تعاملنا معهم

أي معلومات شخصٌة ٌملوها أي منّا عن الزمبلء أو األشخاص 

.Subsea 7والتً علمنا عنها من خبلي عملنا أو عملهم مع 
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 المعلومات تكنولوجٌا استخدام
 ووسائل التواصل االجتماعً

وآمن صحٌح بشكل
 معً حدث ما هذا
 

توٌتر  على حسابها على عنصرٌة مزحة الفرٌك فً زمٌلة نشرت
 الناس لٌس بالملٌي من عدد نشر ولد المتابعٌن من العدٌد ولدٌها

الشخصً  ملفها خبلي من الواضح من. مبلحظاتها بشأن مخاوؾ
. الشروة فً تعمي أنها االجتماعً التواصي وسابي على ونشراتها

 هي: "بالشروة حساب توٌتر الخاص منها على واحدة إجابة نسخ تم
" المبلحظات؟ من األنواع بهذه توون لها صلة أن حمًا شروتن ترٌد
أًٌضا بشوي  المشاوي وأثّر األمر على الشروة أنواع وي واجهت لمد

 .سلبً
 

  

 عند وترسله وتوتبه علٌه تنمر فٌما حذًرا ون
 المعلومات تونولوجٌا أنظمة استخدام

 ووسابي الخاصة بالشروة واإلنترنت
 .االجتماعً التواصي

 
 
 
 
 

 
          

: المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث          أٌن
 
-PO-GL)الخاصة بنا  المعلومات تونولوجٌا أمن سٌاسة على لبلطبلع هنا انمر

IT-002 )المعلومات تونولوجٌا أمن وإجراءات( PR-GL-IT-001) 
 ووسابي واالتصاالت بأنظمة الحوسبة الخاصة سٌاستنا على لبلطبلع هنا انمر

( PO-GL-COR-015 )الخاص جهازن وإحضار االجتماعً التواصي

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 .مشاروتها وعدم بانتظام وتؽٌٌرها لوٌة مرور ولمات لم بإنشاء* 

ملًٌا عند تحرٌرها  فور لذلن - دابمة سجبلت هً اإللوترونً البرٌد إن رسابي* 

 !إرسالها ولبي

اإلنترنت  عبر النظام إلى التهدٌدات الوصوي من للعدٌد ٌمون - النمر لبي فور* 

 .اإللوترونً البرٌد المزٌفة ورسابي التصٌد االحتٌالً والموالع خبلي من

 المعلومات بأمن الخاص (e-learning)اإللوترونً  التعلم إوماي من تأود* 

 .والتونولوجٌا

 أو اإللوترونً البرٌد رسابي فً تموله أو توتبه ما على خاص بشوي احرص* 

مجاالت  لٌست هذه - على وسابي التواصي االجتماعً فً الرسابي النصٌة أو

 !خاصة

 .خبٌثة أو لانونٌة ؼٌر أو احتٌالٌة أو تشهٌرٌة اتصاالت فً تتورط ال* 

 .إبطالها الشروة أو أمن أنظمة على التحاٌي أبًدا تحاوي ال* 

 أو االجتماعً التواصي وسابي على موان العمي فً الملتمطة الصور تنشر ال* 

 .صرٌح إذن دون آخر موان أي أو اإلنترنت

 تنزٌلها أو البرامج نسخ طرٌك عن والنشر الطبع حموق أو لوانٌن أبًدا تنتهن ال* 

 .الخاص بن تونولوجٌا المعلومات مدٌر من مسبمة موافمة دون أنظمتنا على

  

 وآمن صحٌح بشوي Subsea 7 إجراءات اتباع على دابًما نحرص

 التواصي ووسابي الخاصة بالشروة واالتصاالت الحوسبة أنظمة باستخدام

. االجتماعً

 

 من أساسًٌا جزًءا ووسابي التواصي االجتماعً واإلنترنت التونولوجٌا تعتبر
 الشروة أنظمة تَعبُر من نستخدمها التً واألدوات الشخصٌة وحٌاتنا أعمالنا

. الشخصٌة األجهزة إلى
 
 أًٌضا تشوي أنها إال وأدابنا لوفاءتنا وبٌرة مزاٌا تتٌح أنها من الرؼم على لون

معلومات شروتنا  وحماٌة وسمعتنا ولدرتنا أمننا على حمٌمٌة مخاطر
. الشخصٌة ومعلوماتنا

 
إدراوه، بالتالً فإن مدونة السلون الخاصة بنا تستطٌع  ٌجب مما الوثٌر هنان

 المفصلة السٌاسات اٌجادها فً ٌمون والتً الربٌسٌة المضاٌا بعض فمط إبراز
 .األٌمن أسفي العمود

.وانوا ٌعمي ألجلنا أٌنما شخص وي على السٌاسات هذه تنطبك



 :األوي الجزء
 المٌام باألعماي التجارٌة بنزاهة

 :الجزء الثانً
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 ما هً سبب أهمٌة مدونة
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 معً حدث ما  هذا
 

 . وأنا أتذور المولؾ جًدا ونت ؼبًٌا لمد

 عن معلومات إلى وبحاجة عمبلبنا من لاببلً إنه ما شخص اتصي بً

 . زمٌلٌن

وان  إذا فمط وان ٌجب علّى التفوٌر فً األمر للٌبلً وأن أسأي نفسً

 .ذلن على ما ٌرام

 

  

 مشاطرة المعلومات لبي دابًما تحمك

. الزمبلء عن الشخصٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث          أٌن
( PO-GL-HR-007 )البٌانات العالمٌة سٌاسة حماٌة على لبلطبلع هنا انمر

 (FO-GL-HR-019 )الموظفٌن خصوصٌة وإشعار

 
 
 
 

: إن األمر بٌن ٌدٌن

 
 آخرٌن، ألشخاص الشخصٌة المعلومات إلى وسٌلة وصوي لدٌن وانت إذا 

أن اآلخرٌن ٌتعاملون مع  ترؼب ونت لو تعامي معها وما. ثمة موضع فأنت

عنها حٌنما ٌجب  معلوماتن الشخصٌة ولم بحماٌتها من التعرض للوشؾ

 .  تحمك أوالً  دابما. عدم اإلفصاح

 وإجراءات لوانٌن أي بنا وافهم الخاصة البٌانات العالمٌة سٌاسة حماٌة اتبع 

 .البٌانات وحماٌة الشخصٌة عن المعلومات محلٌة

 األطراؾ ؼٌر أطراؾ أٌدي فً ت ولعلد شخصٌة بٌانات تراءى لن أن إذا 

 .الفور على بذلن فأخبرنا ،المعنٌة

 سواء  شخص ألي زمٌي عن أو عن نفسن شخصٌة معلومات أبًدا تمدم ال

 .من إموانن المٌام بذلن أوالً  التحمك دون Subsea 7خارج  أو داخي

 علٌها الحصوي لن ٌحك ال التً شخصٌة معلومات إلى للوصوي تسعى ال. 

 ٌمونن. الِؽيّ  أو أثناء الؽضب الشخصٌة المعلومات عن مطلمًا توشؾ ال 

 .الجنابٌة التهم ذلن فً بما وخٌمة والتعرض لعوالب حمٌمً ضرر إلحاق

 بالبٌانات تفعله شا لد أي إلى تشٌر" المعالجة "أن اعتبارن فً ضع

 وتخزٌنها وإدخالها عنها واإلفصاح جمعها ذلن فً بما الشخصٌة؛

.ومشاروتها

 حماٌة البٌانات الشخصٌة
 

 نحن نحترم حك الجمٌع فً الخصوصٌة وواجبنا ولنا هو

. إن البٌانات الشخصٌة سرٌة وٌجب معاملتها وفمًا لذلن. حماٌة هذا الحك

 

ومنشأة تجارٌة ٌتعٌن علٌنا معالجة جمٌع أنواع المعلومات حوي األشخاص 

مثي األسماء والعناوٌن وتوارٌخ المٌبلد - الذٌن ٌعملون ألجلنا ومعنا 

. والمعلومات الطبٌة

 

تخضع وافة طرق جمع واستخدام هذه المعلومات والوشؾ عنها وتخزٌنها 

والتخلص منها لموانٌن حماٌة الخصوصٌة وحماٌة البٌانات لضمان عدم 

. المعنٌة األطراؾ ؼٌر أطراؾ أٌدي فً ولوعها

 

 سٌاسة حماٌة البٌانات العالمٌةباإلضافة إلى اتباع هذه الموانٌن، لدٌنا 

الخاصة بنا وهً مصممة للتأود من أننا نستخدم جمٌعًا أعلى المعاٌٌر ونتبع 

. إجراءات فعّالة لحماٌة جمٌع التفاصٌي الشخصٌة التً لدٌنا عن أشخاص

 

ال نعالج المعلومات الشخصٌة أبًدا ما لم ٌون ذلن ضرورًٌا وألسباب 

. مشروعة ولانونٌة

 

عادةً سٌتم استخدام البٌانات الشخصٌة فمط لؤلؼراض المخصصة لها فً 

مع ذلن لد نحتاج إلى معالجتها بطرق مشروعة أخرى فً بعض . البداٌة

األولات وفً مثي هذه الحاالت سنسعى دابًما إلى الحصوي على موافمة 

.  أصحاب هذه البٌانات

 

نستخدم دابًما وسابي حماٌة مادٌة وتونولوجٌا المعلومات لمنع الوصوي ؼٌر 

المباح إلى المعلومات الشخصٌة وخاصة المعلومات الحساسة مثي التفاصٌي 

.الطبٌة
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 معً حدث ما هذا
 

 على فمط حرٌصة وانت ربما. الفرٌك إلى جدٌدة عضوة انضمت
نعمي جاهدٌن فً عمي هام محفوؾ  فً حٌن ُونّا جٌد انطباع ترن

 بهذه علمت أنها أدرونا ثم. رابعًا حبلً  والترحت بتحدٌات فنٌة وبٌرة
أننا  شخصان أو شخص الترح! السابمة من عملها بشروتها العملٌة

. أبًدا ذلن توتشؾ لن الشروة ألن استخدامها من تداعٌات نفلت لد
"  ذواء "وال ٌعتبر تماًما أخبللً هذا الخٌار ؼٌر لوننً رأٌت أن

 .معً على ذلن فرٌمنا لابد واتفك
 
 
 
 

 
  

 هذا؟ استخدام فً الحك لدٌن هي
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث         أٌن
 
 الفورٌة الملوٌة وإلرار حماٌة والمتطلبات على االستراتٌجٌة هنا لبلطبلع انمر

(PO-GL-TAD-007)

 

 
: إن األمر بٌن ٌدٌن

 
 واتبعها الفورٌة أو نمي الملوٌة استخدام على لٌود راجع دابًما أي . 

 الفورٌة مشاروة أو استخدام أو فهم ملوٌتنا إلى ثالثة أطراؾ تحتاج عندما 

 وإجراءات إرشادات أي واتباع الموافمة على الحصوي دابًما ٌجب

 .إلشراوهم

 لدي  أو لصالح فً عملن تونولوجٌة جدٌدة تطورات أي إجراء تم إذا

Subsea 7، آخر موان أي فً استخدامها مشاطرتها أو ٌمونن فبل .

 .به المٌام علٌن وسٌتم إخبارن بما الفورٌة الملوٌة بمسم اتصي

 الشروة أعماي ؼٌر فً أي عمي آخر الفورٌة ملوٌتنا أبًدا تستخدم ال 

 .المشروعة

 والرسومات الشرابح ذلن فً بما )إلٌنا تنتمً ال التً المواد بنسخ تمم ال 

 .بذلن للمٌام ونت مفوض أو ترخٌص لدٌن ٌون لم ما( والتمارٌر

 تفوٌض، دون شخص أي فورٌة ملوٌة تشاطر أو تنسخ أو تستخدم ونت إذا 

 .السرلة بتهمة محاومتن لد ٌتم

 وانت شروة إذا مما تحمك مبتورة، تونولوجٌا استخدام عند Subsea 7 

.خارجٌة تخص جهة أنها الستخدامها أم مفوضة

 

 
 

 

 الملكٌة الفكرٌة 
 

 المبتكرة والدراٌة والخبرات والتصمٌمات والعملٌات األفكار ننشئ نحن

متمٌز، فٌجب  أداء وتمدٌم تنافسٌة مٌزة منحنا على تساعد التً

 . حماٌتها

 

إن األفوار اإلبداعٌة االستثنابٌة مثي براءات االختراع والعبلمات 

التجارٌة وحموق التصمٌم وحموق النشر واألفوار والتونولوجٌا 

 .والدراٌة تشوي أصوي لٌمة مثلها مثي السفن والمبانً والمعدات

 

- وٌمون أن توفر لنا إلى جانب موظفٌنا " - ملوٌتنا الفورٌة"هذه هً 

مٌزة تنافسٌة حمٌمٌة، مما ٌساعدنا على بٌع خدماتنا والمٌام بأداء 

. رابع

 

لذلن ٌجب على وي من ٌعمي ألجلنا أو معنا احترام وحماٌة ملوٌتنا 

. الفورٌة

 

بنفس الطرٌمة ولنفس األسباب، ٌجب علٌنا جمٌعًا أن نتعامي مع 

حموق ملوٌة فورٌة اآلخرٌن بنفس األسلوب؛ بما فً ذلن عمبلبنا 

. وشروابنا وموردٌنا

 

.ٌجب أال نتعدى أبداً حموق ملوٌة فورٌة اآلخرٌن
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 معً حدث ما هذا
 

 . ؼٌر صحٌحة أعلم أنها هنان إشاعة تنتمي وتنتشر وونت وانت
 أن اعتمدت طالباً منى تفاصٌي الصحفً هذا بً اتصي عندما لذلن
 . لتصحٌح األمور حمٌمٌة فرصة هذه

فمام . تون وذلن لم نٌة الصحفً أن اتضح لون - وانت نٌتً حسنة
أننً  الشروة اوتشفت ثم سوًءا األمر بتشوٌه ألوالً تماًما مما زاد

 .ونت المصدر
 

  

 
 
 

. سمعتنا ٌولفنا المتهاون لد الحدٌث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث          أٌن
 
وسابي اإلعبلم   وإدارة الخارجٌة االتصاالت إجراء على لبلطبلع هنا انمر

(PR-GL-COM-005) 
 

 
 
 

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 عن شروة  علنًا مطلمًا ال تتحدثSubsea 7طلبات على تجٌب  أو 

 .بذلن مصرًحا تون لم ما شخص أي من معلومات على الحصوي

 وسابي اإلعبلم  وإدارة الخارجٌة االتصاالت إجراءات دابًما واتبع تحمك

 .بنا الخاصة

 بفرٌك باالتصاي دابًما فمم اإلعبلم تمت مخاطبتن من لبي وسابي إذا 

 .إدارة اتصاالت الشروةالخاص بن أوالً أو  المحلً االتصاالت

 إلى ٌؤدي لد بشوي الشخصٌة نظرن وجهات عن التعبٌر على عدم احرص 

  .Subsea 7آراء  أنها على تفسٌرها

 المستثمرٌن عبللات فاتصي بإدارة مستثمر ما لبي تمت مخاطبتن من إذا. 

حوومٌة لدٌها استفسارات عن  شخص من ووالة أو تنظٌمٌة هٌبة لو حتى

فبل تمدم مثي هذه المعلومات إال اذا وحتى  للجمهور متاحة ؼٌر معلومات

 .تماًما لن وامي حك الرفض وهذا لانونً. تحصي على إذن

 

 االتصاالت الخارجٌة
    

 ٌُماي عنّا فً أو ٌُوتب نحن نعتمد على مصدالٌتنا وسمعتنا ووي ما

 على مباشراً  تأثٌراً  ٌؤثر االستثماري والمجتمع اإلعبلم ووسابي األخبار

ً  سمعتها، ً  أو إٌجابا  . سلبا

 

 المناسب الولت وواملة فً دلٌمة معلومات توفٌر فً سٌاستنا تتمثي

والمستثمرٌن  اإلعبلم والمحللٌن من وسابي العامة للطلبات استجابةً 

 التنافسٌة المعلومات سرٌة على وآخرٌن فً حٌن ٌجب علٌنا الحفاظ

المالٌة سرٌعة  للبٌانات االنتمابً الوشؾ ومنع والمشمولة بحك الملوٌة

 .التأثر بالسوق

 

 مضللة أو دلٌمة ؼٌر معلومات ظهور عدم من التأود أًٌضا علٌنا ٌجب 

 ربٌسً جزء  هذا.تظهر عندما تصحٌحها عنّا أو ضارة أو واملة ؼٌر أو

. نحظى بها من اآلخرٌن التً والثمة سمعتنا حماٌة من

 

عن  معلومات على الحصوي وطلبات االتصاالت جمٌع ٌجب مراجعة

 العامة اإلعبلم ووسابي العام مثي الجمهور خارجٌة جهات من الشروة

ومجموعات خاصة بالصناعة وبالمجتمع والسماح بها من لبي إدارة 

 . اتصاالت الشروة أو إدارة االتصاالت المحلٌة

 

 

 

 

 

 

 

األشخاص الذٌن ٌستطٌعون  عن لبلطبلع عن المزٌد هنا              انمر

المدرجة فً البورصة للشروات التواصي مع الجهات الخارجٌة ولواعد
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 معً حدث ما هذا 

 
 متباهً للٌبلً وفً ونت وربما األصدلاء بعض مع حفلة فً ونت

 سنولعها ونا وبٌرة عن صفمة وثًٌرا تحدثت أننً أدروت الصباح
 فً لررت لذا مشولة أواجه سوؾ أننً اعتمدت. أٌام خبلي بضعة

 اإلببلغ علً وان أنه أدروت ثم. أال ألوي شٌبًا متمنًٌا األفضي البداٌة
وان  لمد. بالفعي بذلن لام آخر شخًصا أن فً حٌن اوتشفت ذلن عن

فً الوالع . بوثٌر أسوأ ٌوون أن الممون من وان صعبًا لون األمر
 أننً لو ونت أجلت اإلببلغ فربما ونت ساواجه إلالة أخبرونً
 .محتملة جنابٌة ومحاومة

 
  

 
 
 
 
 

 معلومات المطلعٌن أو استخدام إلى تمٌي هي
 عنها؟ آخر شخص إخبار

! تون وذلن  ال
 
 
 

 
 

 
 

          
 

 :المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث  أٌن         

بتداوالت السظملمؽ  الستلمقة سياستشا عمى لالطالع هشا انقر
 (PO-GL-LAW-003) 

 

 
 
 

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 شخص أي وال تشجع مواسب لتحمٌك لدٌن ُمسارة معلومات أي أبًدا ال تستخدم 

 شروة أسهم فً أو Subsea 7 أسهم فً للتداوي تعرفه ما استخدام على

 .أخرى

 ولم  آخر شخص ألي الُمسارة المعلومات عن الوشؾ عدم على احرص

 .العرضً الوشؾ بحماٌتها من

 بمواعد علم على أفراد عابلتن أن من الشروة فتأود موظؾ داخي ونت إذا 

 .أًٌضا علٌهم تنطبك تداوالت المطلعٌن وأنها

 لام آخر شخًصا أن تعتمد ونت آلخرٌن أو ُمسارة معلومات وشفت عن إذا 

 منن، معلومات على الحصوي ٌحاوي شخص لِبي من بن االتصاي تم أو بذلن

.الفور على بذلن أخبرنا - تتردد فبل

 

  تداوالت المطلعٌن
 

المنشورة من أجي  ؼٌر "معلومات المطلعٌن" ٌجب أال ٌستخدم أي شخص

 من هاأسهم أو سندات أو ؼٌر بٌع أو الحصوي على مزاٌا مالٌة أو لشراء

وٌحظرها مدونة  لانونً هذا غٌر. مكاسب لتحمٌك المالٌة األوراق

 . السلون الخاصة بنا

 

 ال Subsea 7عن  سرٌة معلومات أي هً" المطلعٌن معلومات"إن 

 ٌظي المثاي، سبٌي على. أسهمنا سعر على تؤثر ولد بعد الجمهور ٌعرفها

 ٌتم حتى" مطلعٌن معلومات "المالٌة نتابجنا أو استحواذ أو هام جدٌد عمد

. نشرها

 

عنها  آخر شخًصا تخبر أو وتستخدمتها المعلومات هذه مثي لدٌن وان إذا

ٌعلم بها  أن من هذه المعلومات لبي الربح حتى ٌحمك أحدوما الوسب أو

". تداوالت المطلعٌن"علً هذا  ٌطلك اآلخرون،

 

 جنابٌة وجرٌمة عادي وؼٌر أخبللً تداوالت المطلعٌن فعي ؼٌر إن

 السجن عموبة ٌواجه متلبس بتداوي المطلعٌن لد شخص أي. خطٌرة

 . نزاهتنا فً اآلخرٌن ولد تهز ثمة الشروة بسمعة أًٌضا ٌضر أن وٌمون

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 هم تداوالت المطلعٌن ومن لوانٌن عن المزٌد لمعرفة هنا  انمر

"المطلعون"



 :األوي الجزء
 المٌام باألعماي التجارٌة بنزاهة

 :الجزء الثانً
  المعلومات واألصوي

: الجزء الثالث وكؾكبشا الشاس والسجتسع   

 ما هً سبب أهمٌة مدونة
 الخاصة بنا السلون لواعد

إلببلغ عن المخالفاتا  
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االستخدام الالئك ألصول 
 الشركة ومواردها

 
 معً حدث ما هذا
 

 موان العمي بدأ البعض التحدث عن نفمات فً تناوي الؽداء خبلي
التً  أسبوع نهاٌة عطلة أحٌانًا ٌضٌؾ إنه الزمبلء أحد السفر ولاي

 على الفندق وٌحمي تولفة الخارج فً عمي رحلة نهاٌة تمع فً
 من وثٌر فً ٌتبلعبون بأنهم زمبلء آخرون تفاخر. الشروة
 فملت!" ذلن ٌفعي الوي هٌا،: "لالوا. نفماتهم فً مطالبات األحٌان

 أنه هو المضحن الشًء". الشروة أمواي إنها خطأ، هذا بالتأوٌد"
. معً ٌتفمون زمبلبً معظم أن وجدت بمجرد التعبٌر عن رأًٌ

 . الصواب أنه للدفاع عّما ٌعتمدون فمط مترددٌن وانوا
  
 
 

 :نفسن اساي
 مناسبة؟ التوالٌؾ هذه هي
للمٌام  وضرورٌة معمولة النفمات هذه هي

 بعملً؟
 الخاصة بهذه الطرٌمة؟ أموالً أنفك هي

  
 
 

 
 

: المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث        أٌن
 الخاصة SCMإدارة سلسلة اإلمداد  وإجراءات عملٌات على لبلطبلع هنا انمر
بنا

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 النفمات المتوبدة أو الشروة أمواي إنفاق عند الحذر توخ. 

 اإلمداد سلسلة إدارة إجراءات لتجاوز وجٌه سبب هنان أن تعتمد ونت إذا 

 الماي ممابي جٌدة لٌمة على تحصي الشروة أن من دابًما فتأود بنا الخاصة

  صحٌح بشوي الممترح عملن مسار لتمٌٌم مؤهي شخص وإبحث مع

 .الموافمة على واحصل

 األعلً فً الرتبة  الموظؾ ونت إذاSubsea 7 عشاء أو/خبلي ؼذاء 

موافمة مدٌرن على  على والحصوي الفاتورة سداد علٌن فٌجب جماعً حدث

 .المصروفات

 أصوي استخدام بٌن الفاصلة الخطوط طمس للؽاٌة السهي من ٌوون لد

 .أو المٌزة الشخصٌة وللراحة ... بشوي مناسب ومواردها الشروة

 .األولات جمٌع فً الشروة مصلحة ٌحمك بما التصرؾ جمٌعًا ٌجب علٌنا

 :ٌعنى هذا

 ومواردها بشوي جٌد ومصالحها الشروة أن نوون أمناء على أصوي. 

  بحومة( أموالها إنفاق ذلن فً بما )ومواردها أصولها استخدام 

 .الشروة ولمصلحة

 تصمٌمها تم والتً بنا الخاصة اإلمداد سلسلة إدارة إجراءات اتباع 

 .المناسبة والجودة الماي ممابي المٌمة على حصولنا لضمان

.علٌنا للمٌام بذلن مساهمونا ٌعتمد

 



 

 

 

 

 لواعد ما هً سبب أهمٌة مدونة
 الخاصة بنا السلون

 
 
 

 
اإلببلغ عن المخالفات

 : األوي الجزء
بنزاهة التجارٌة باألعماي المٌام

 : الثانً الجزء
  واألصوي المعلومات

: الثالث الجزء  

وكؾكبشا الشاس والسجتسع

 الجزء الثالث 
 االعتناء بالناس والمجتمعات وبكوكبنا

 
: اإلنسان بحموق التزامنا على مدونة السلون الخاصة بنا من الجزء هذا ٌروز

على  إٌجابً وأن ٌوون لنا تأثٌر وإنصاؾ واحترام بورامة الناس ٌُعاَمي أن
 .فٌها نعمي التً والبٌبات المجتمعات

 الثالثة األطراؾ مع تعاملنا وٌفٌة  ٌشرح(اآلخرٌن مع العمي )األخٌر المسم

 جمٌع فً مماثلة معاٌٌر لدٌها ثالثة أطراؾ فمط مع بالعمي التزامنا ووذلن

 .لواعدنا جوانب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتويات
  احترام حموق اإلنسان 27

  معاملة بعضنا البعض بإنصاؾ واحترام28

  الحفاظ على سبلمة وأمن وصحة بعضنا البعض29

  الحفاظ على جودة أدابنا 30

  الحفاظ على وووبنا31

  االعتناء واالهتمام بالمجتمعات المحلٌة  32

 العمبلء والشرواء والموردٌن:  العمي مع اآلخرٌن33
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:األوي الجزء  
بشزاهة التجارية القيام باألعسال   

: الجزء الثانً
 المعلومات واألصوي

: الجزء الثالث وكؾكبشا الشاس والسجتسع   

 السلون لواعد ما هً سبب أهمٌة مدونة
   اإلببلغ عن المخالفات الخاصة بنا
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 معً حدث ما هذا 

 
 فً حٌن وانت دوي بعٌدة فً اإلنسان حموق انتهاوات عن نبحث ونا

 المواتب تنظٌؾ شروة أن تحمٌك صحفً وشؾ: أمام أعٌننا تحدث
 لؤلجور األدنى الحد من ألي تدفع ممرنا وانت لمنا بتعٌٌنها فً التً

 .بالبشر االتجار ضحاٌا من بعضهم ووان لموظفٌها
 

  
 
 
 

 

 .الحموق الطبٌعٌة للجمٌع هً اإلنسان حموق
 
 

 
 

 
 
 

: المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث          أٌن
 
 بشأن التوجٌهٌة المتحدة األمم مبادئ فً مذوور هو وما مسبولٌتنا ندرن نحن

 سلبٌة آثار أي وتجنب اإلنسان حموق اإلنسان فً احترام وحموق التجارٌة األعماي
 . ألعمالنا والتعامي معها

 
 الشرعة فً عنها المعبر النحو على دولًٌا بها المعترؾ اإلنسان حموق هً هذه

 والحموق المبادئ بشأن الدولٌة العمي منظمة عبلنإو اإلنسان لحموق الدولٌة
العمي  فً األساسٌة

 
 لسن األدنى والحد األطفاي عمالة بشأن الدولٌة العمي منظمة معاٌٌر نؤٌد أًٌضا

 .العمي

 
 

: إن األمر بٌن ٌدٌن

 
 ًوي فً اإلنسان حموق مدونة السلون الخاصة بنا عن تدافع األساس، ف 

 حتً ال ٌتم إساءة معاملة أي شخص أو– نعمي  أٌنما به نموم ما

 .معه نعمي شخص لبلنا أو من لبي أي من استؽبلله

 طرٌك عن اإلنسان لحموق انتهان أي مواجهة فً ٌرجى مساعدتنا 

 . حدوثه فً تشن أو ٌحدث أنه رأٌت إذا عنه اإلببلغ

 حٌث اإلنسان، حموق مجاي فً سلبً سجي بها أماون فً أحٌانًا نعمي 

الوضع  "ألن ذلن هو ممبولة اإلساءة أشواي بعض بأن البعض ٌجادي لد

 ".السابد هنا

توون ممتنعًا بذلن على  ال - أبًدا من أي نوع ممبولة إساءة توجد ال

 .اإلطبلق

 بالبشر واالتجار المسري العمي لمسألة خاص توجٌه اهتمام منن نطلب 

 ونت إذا الطرؾ ؼض وعدم الثالثة واألطراؾ الموردٌن مع العمي عند

 .ٌحدث لد ذلن أن تعتمد

 احترام حموق اإلنسان
 

ألجلنا أو معنا  ٌعمل من كل كرامة دائًما اإلنسان وسنحترم حموق سندعم

 فً ٌعٌشون الذٌن أو موردٌنا لصالح ٌعملون الذٌن األشخاص ذلن فً بما

 .فٌها نعمل التً المجتمعات

 والدٌانة، والتعبٌر الفور وحرٌة الحٌاة فً الحك أمور مثي تؽطٌة جانب إلى

 واحترام بورامة ٌعامي أن وي إنسان فً تمثي حك اإلنسان حموق فإن

 .الفساد من وخالٌة آمنة بٌبة فً المساواة وأن ٌعمي لدم وبإنصاؾ وعلى

 العمي أو بالبشر االتجار ذلن فً بما اإلنسان لحموق انتهان أي نمبي لن

 .ذلن ٌفعي شخص أي مع نعمي ولن الطوعً، ؼٌر أو المسري

 
 
 
 
 
 
 

 
 The UN Global Compactالمتحدة لألمم العالمً االتفاق

 
 لؤلمم العالمً االتفاق على المولعة الدوي من توون بأن Subsea 7 تفخر

 اإلنسان حموق تؽطً مبادئ 10 المتحدة األمم فٌه وضعت الذي المتحدة،

 الشروات أن مجتمعة المبادئ هذه تضمن. الفساد وموافحة والبٌبة والعمي

 تحمٌك مع األرض ووووب الناس تجاه األساسٌة مسبولٌاتها تحمي ٌمونها

.هنا المزٌد اوتشاؾ ٌمونن. أًٌضا األجي طوٌي نجاح



:األوي الجزء  
بشزاهة التجارية القيام باألعسال   

: الجزء الثانً
 المعلومات واألصوي

: الجزء الثالث وكؾكبشا الشاس والسجتسع   

 السلون لواعد ما هً سبب أهمٌة مدونة
   اإلببلغ عن المخالفات الخاصة بنا
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معاملة بعضنا البعض 
 بإنصاف واحترام

 معً حدث ما هذا
 

ًرا  وان الؽالب الولت وفً لبعض ٌحدث وان هذا األمر مجرد تنمُّ
ٌبوً  الرجاي أحد تجاهلها ؼٌر أننً رأٌت جمٌعًا منخفًضا وحاولنا

-بسٌؾ اتصلت لذلن." هذا أولؾ أن ٌجب "للتو فورت لمد. بالفعي
 .خط االتصاي للمساعدة ولئلببلغ  Safecallووي
 

  

 !إٌمافه ٌمونن
 تنمر فً اشتبهت أو واجهت أو رأٌت إذا
 أخبرنا- تمبله  تمٌٌز فبل أو مضاٌمة أو

 .بذلن
 . ونحمٌهم نحمٌن سوؾ

 
 
 

 
 
 
 

 
 

       
 

: المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث       أٌن
 
 (PO-GL-HR-012 )والتنوع الفرص توافؤ سٌاسة على لبلطبلع هنا انمر

 والتظلم المحلٌة للتأدٌب الٌجاد اإلجراءات البشرٌة للموارد الداخلٌة الشبوة تصفح

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 تُعامي أن وما تتمنى الناس دابًما باحترام عامي . 

 التً تشمي والتنوع الفرص تكافؤ سٌاسة وان لدٌن شوون فاستشر إذا 

 .واألجور العمي ظروؾ موضوعات مثي

 البشرٌة الموارد بمسم االتصاي فٌرجى أسبلة، أي لدٌن وانت إذا 

 .لن المشورة تمدٌم بإموانهم سٌوون - بن الخاص المحلً

 حمًا أنا هي: نفسن اسأي مجموعة، أو فرد بشأن لراًرا تتخذ عندما 

 شخص مع فتحدث شوون، أي لدٌن وانت إذا متحٌز؟ وؼٌر ُمنصؾ

 . نزاهته فً تثك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

: ضد وان إذا ٌعتبر تمًٌٌزا
 

 أو السن أو الحمي أو الجنس أو المومً األصي أو الدٌن أو اللون أو  العرق
 خصابص أخرى أي أو التوجه الجنسً أو  االجتماعٌة الحالة أو اإلعالة

. به المعموي توون محمٌة بموجب المانون

 

 عادلة معاملة ٌُعاَمي أن فً بالحك Subsea 7 بشروة شخص ٌتمتع وي

 وصدٌمة وشاملة داعمة بٌبة فً متساوٌة بفرص ٌتمتع وأن واحترام وبورامة

ر أو المضاٌمات أو التمٌٌز أشواي جمٌع من خالٌة  . التنمُّ

 

 .أعمالنا نباشر أٌنما بها نتمسن التً والمبادئ الحموق هً هذه

 

 لجمٌع عادلة معاملة ونوفر العادلة التوظٌؾ بممارسات دابًما نلتزم لذلن

 .الجدارة أساس على الفرص وتوافؤ األفراد

 

 .نجاحنا مفتاح ونعتبره التنوع ونعزز نمدر نحن

 

 ومعاٌٌر السارٌة الوطنٌة المانونٌة مطلمًا فً المتطلبات نمصر ال نحن

 .علٌها العمي المتفك لسن األدنى والحد العمي وساعات األجور

 

وسنتخذ  التمٌٌز أو المضاٌمات التنمر أو أشواي من شوي أي مع نتسامح لن

 .اإلجراءات ضدها فً حاي حدوثها

 

 المحتملة االنتهاوات لئلببلغ عن الشجاعة لدٌه شخص ألي نسمح ولن

 من شوي أي من ٌعانً أو ضحٌة ٌوون السلون الخاصة بنا أن لواعد لمدونة

.االنتمام أشواي



:األوي الجزء  
بشزاهة التجارية القيام باألعسال   

: الجزء الثانً
 المعلومات واألصوي

: الجزء الثالث وكؾكبشا الشاس والسجتسع   

 السلون لواعد ما هً سبب أهمٌة مدونة
   اإلببلغ عن المخالفات الخاصة بنا
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and healthy 
 

الحفاظ على سالمة وأمن 
 وصحة بعضنا البعض

هذا ما حدث معً 

 
ونا جمٌعًا على دراٌة بالمواعد واإلجراءات، لوننا افترضنا أننا 

بدا األمر . على علم بما نفعله ووانت المخاطر تبدو ضبٌلة جًدا

لم أون . ووأنه جهد وبٌر وبٌرولراطٌة، لذلن اختصرنا الطرٌك

ولوً أوون صادلًا، اعتمدت . أعتمد أنه وان على أن ألوي أي شا

 ".عضًوا نشًطا فً الفرٌك"أن اآلخرٌن ٌعتمدون أننً لست 

لذلن تجاهلت األمر فً حٌن ولعت وارثة وعانى زمٌلً من 

 .إصابة سٌبة

 

  

إبِك متٌمًظا ولم بالتحدى، تولؾ وبلّػ عن 

السلون أو المعدات ؼٌر اآلمنة ولما 

 .الحظتها
 

 

 

 

 

 

 

: أٌن ٌمكنن البحث عن المزٌد من المعلومات       

 

انمر هنا لبلطبلع على بٌان سٌاسة الصحة والسبلمة والبٌبة والجودة الخاصة بنا 

(PO-GL-COR-004) 

-MA)انمر هنا لبلطبلع على دلٌي الصحة والسبلمة والبٌبة واألمن للمجموعة 

GL-HSE-005)

 

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 
 تأهب، حالة فً والبماء بالسبلمة المعنٌة بثمافتنا بفعالٌة التمسن خبلي من 

 بالمخاطر المحفوفة السلووٌات من التخلص على المساعدة ٌمونن

 .اآلمنة ؼٌر الظروؾ وتصحٌح

 تعتمد أو المٌام به، علٌن ٌجب مما متأود فً أي عمي إذاونت ؼٌر تبدأ ال 

 .البٌبة أو بالناس اإلضرار به دون المٌام ٌمون ال أنه

 والتعلٌمات والمعاٌٌر اإلجراءات جمٌع وتتبع على دراٌة أنن من تأود 

 متأوًدا، تون لم إذا. عملن موان فً واألمن والسبلمة بالصحة المتعلمة

 .مشرفن فأخبر تتلمً التدرٌب على ذلن، لم أنن ترى أو

 تلمٌت التدرٌب المناسب علٌه وأنن وؾء ومؤهي  الذي بالعمي فمط لم

 ً تستطٌع  بأنن تتظاهر ال واآلخرٌن؛ نفسن من تحمك. به للمٌام طبٌا

 .وذلن توون ال فً العمي عندما االستمرار

 من أولفه فوًرا وتأود آمن، ؼٌر أصبح العمي رأٌت أن إذا !شجاًعا ون 

 أن أبًدا تفترض ال! بذلن للمٌام مخّوي أنت. أًٌضا بذلن اآلخرٌن لٌام

 حولن من واجبن تنبٌه من اجعي. سٌتعامي مع المولؾ آخر شخًصا

 .الفور المسابي على عن واإلببلغ

 دابًما فعلٌن لزمٌي ما، النفسٌة أو الجسدٌة الصحة بشأن للمًا ونت إذا 

. مساعدته هً مهمتنا فإن مشولة، فً ما شخص وان إذا. بذلن إخبارنا

 التفوٌر لبي تتصرؾ ال!

 

 .عملنا بسبب لؤلذى أحد ٌتعرض أن أبدا ٌنبؽً ال

 بٌبة وتوفٌر الحوادث من خايٍل  عمي موان بتوفٌر أنفسنا نلزم السبب لهذا

. بها ٌتأثر أو أنشطتنا فً ٌشارن من لوي آمنة

 

وتدرٌب على األمن  وإجراءات معاٌٌر أعلى بإتاحة تاًما التزاًما نلتزم

 وتحسٌنها ومراجعتها صٌانتها من والتأود فٌه، نعمي موان أي فً والسبلمة

. الممارسات المتطورة أفضي ممابي

 

مطلعون  بتشؽٌله نموم مولع أي فً العاملٌن جمٌع أن من ٌجب أن نتأود

 .جٌد ومنتظم ومدربون بشوي

 بهمة ونشاط الجمٌع وٌعتنً أن ٌرالب إلى أًٌضا نحتاج. ٌوفً ال هذا لون

.البعض بعضهم بسبلمة



:األوي الجزء  
بشزاهة التجارية القيام باألعسال   

: الجزء الثانً
 المعلومات واألصوي

: الجزء الثالث وكؾكبشا الشاس والسجتسع   
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الحفاظ على جودة أدائنا
 معً حدث ما هذا

 
 مواد تسلٌم مولؾ تحدٌد من أتمون لم مشروع ما، خبلي تنفٌذ

 األمر فً البحث من تجاهي األمر لررت بدالً . المواسٌر الملحومة
. حٌوٌة معلومات إلى تفتمد المواد شهادات أن بشوي أوسع ووجدت

 إلى ذلن ٌؤدي أن الممون من وان فمد لو ونت تجاهلت األمر
 ٌوون أن ٌمون وان مواسٌر تخالؾ المواصفات والتً تروٌب خط

 .وعلى الشروة المشروع على لها تداعٌات وبٌرة
 

  
 

 أٌدي فً هً Subsea 7 فً الجودة
 !ٌدٌن ذلن فً بما- الجمٌع 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

: المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث         أٌن
 
 بنا الخاصة والجودة والبٌبة والسبلمة الصحة سٌاسة بٌان على لبلطبلع هنا انمر

(PO-GL-COR-004) 
(PR-GL-QMI-004 )للجودة االمتثاي إدارة إجراءات على لبلطبلع هنا انمر

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 هو وما العمي لتنفٌذ البلزم الولت خذ - تختصر الطرٌك أبًدا ال 

 .مخطط

 على طرٌمة الحفاظ من حٌوي جزء  فهذا -عملن فحص من تخؾ ال 

 .الجودة

 الربٌسٌة  األداء اِعرؾ مؤشرات(kpi) بصراحة ومنالشتها لعملن. 

 تؤثر أن ٌمون التً الحساسة والجوانب الجودة مخاطر عن ابحث 

 .مشارٌعنا على

 وفاءة وأوثر أفضي بشوي باألعماي المٌام ٌمون أنه تعتمد ونت إذا 

 !نعرؾ أن حمًا نرٌد نحن - بذلن فأخبرنا بأهدافنا، المساس دون

 التؽٌٌرات مع مرالبتها باستمرار جمٌع لم بتوثٌك وتمٌٌم مخاطر . 

 مرة وي فً األولى، علً النتابج المرجوة من المرة للحصوي خطط. 

 سٌنتهً وٌؾ تعرؾ ونت إذا فً عمي إال تبدأ ال. 

 صحًٌحا، تولؾ وابحث عن الحي األمر ٌون لم إذا. 

 والعملٌات المهام جمٌع مخاطر لم بتمٌٌم.

 

 وتوفٌر لتحدٌد وموردٌنا وزمبلبنا وشروابنا عمبلبنا مع نحن نتعاون

 .واالبتوارات التونولوجٌة واألداء األوثر فعالٌة الحلوي
 

 المستوى، لرفع باستمرار نسعى ونحن أدابنا، صمٌم فً الجودة تومن

 ذواءً  أوثر بطرق حٌث نستطٌع العمي المجاالت عن بنشاط ونبحث

 .وإجراءاتنا وأنظمتنا عملٌاتنا وتحسٌن

 

الخاصة بنا تحدد  اإلدارٌة واإلجراءات والعملٌات الجودة إن معاٌٌر

 .وموادنا أعمالنا جمٌع علٌها تُماس المعاٌٌر التً

 

من  ثابت وأداء جودة نضمن أن ٌموننا األولات، جمٌع فً اتباعها خبلي من

 وارثٌة آثار لها ٌوون أن ٌمون التً والعٌوب األخطاء وتجنب أجي عمبلبنا

 .المستمبي الحصوي على أعماي فً وإموانٌة سمعتنا على

 

 وضمان سبلمتنا على الحفاظ على المساعدة فً حٌوًٌا دوًرا تلعب أنها وما

 .فٌها نعمي التً بالبٌبات ضرر أي إلحاق عدم

 

.لتبنٌها وسعنا فً ما وي للعمي فسنفعي أفضي طرٌمة هنان وانت إذا



:األوي الجزء  
بشزاهة التجارية القيام باألعسال   

: الجزء الثانً
 المعلومات واألصوي

: الجزء الثالث وكؾكبشا الشاس والسجتسع   
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 معً حدث ما هذا
 

 وان األحٌان بعض فً أن أحد الموِردٌن الذٌن نتعامي معه اوتشفت
 لذلن الولت، ذلن ٌتعامي معنا فً ٌون لم. المحٌط فً النفاٌات ٌُلمً

 لون. به المٌام رأى البعض أن اتجاهي األمر ولٌس هنان ما ٌموننا
 لذلن. عنه مبدأ ندافع وي وضد - هذا تصرفًا خاطبًا للؽاٌة وان

 إلماء النفاٌات وفمد إٌماؾ تم - فوري التأثٌر اإلببلغ ووان لررت
 .لآلخرٌن لوٌة وان هذا بمثابة رسالة رخصته المورد

 
 
 
 
 

 

لبلعتناء  وسعنا فً ما وي بذي فً ساعدنا
 .فٌها نعمي التً بالبٌبات

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

: المعلومات من المزٌد عن ٌمكنن البحث         أٌن
 
 بنا الخاصة والجودة والبٌبة والسبلمة الصحة سٌاسة بٌان على لبلطبلع هنا انمر

(PO-GL-COR-004) 
(PR-GL-HSE-016 )لدٌنا البٌبٌة اإلدارة إجراءات على لبلطبلع هنا انمر

 
 
 

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 

 الوووب هذا على أفعالن تأمي فً تأثٌر. 

 استخدام وتجنب التدوٌر لم بإعادة – هامة الصؽٌرة إن األشٌاء 

 .استخدام مرة واحدة الببلستٌن

 أي حٌث تعمي ولم بتحدي البٌبٌة اإلدارة اعرؾ واتبع إجراءات 

 .ذلن ٌفعي ال شخص

 ٌضر  لد معه نعمي شخص أي أو لدٌن أٌة مخاوؾ من أننا وانت إذا

 واإلببلغ بالتحدي لم. المدرة على جعي صوتن مسموًعا فلدٌن بالبٌبة،

 .إلٌن وسنتحرى سنستمع - عنه

 أسلوب حماٌة البٌبة بمعرفتنا أو بمعرفة  لتحسٌن فورة لدٌن وانت إذا

.بذلن أخبرنا موردٌنا،

 الحفاظ على وووبنا
 

 أنشطتنا تضر أال وضمان كوكبنا حماٌة فً مسئولٌاتنا دائًما ندرن نحن

. بالبٌئة

 

 تنفٌذ لبي محتملة بٌبٌة تأثٌرات أي من للتخفٌؾ والسعً بالتمٌٌم دابًما نموم

 .مشروع أي

 

 بشوي فعّاي والمساعدة انبعاثاتنا تملٌي طرٌك عن المناخً نتفاعي مع التؽٌر

 .المتجددة أعمالنا خبلي من المستدامة الطالة مصادر تطوٌر فً

 

 بما وووبنا، على تأثٌرنا من التخفٌؾ إلى نتطلع جدٌدة، إنشاء تمنٌات عند

 لتجنب للصناعة المتطورة الممارسات ألفضي المبور التبنً ذلن فً

 .تلوٌثها أو بالبٌبة اإلضرار

 

 التدابٌر إدران فً ألجلنا الحك ٌعمي شخص لوي. بشفافٌة ننفذ هذا نحن

.البٌبة لحماٌة بها المعموي

 
 
 
 



:األوي الجزء  
بشزاهة التجارية القيام باألعسال   

: الجزء الثانً
 المعلومات واألصوي

: الجزء الثالث وكؾكبشا الشاس والسجتسع   
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االعتناء واالهتمام 
بالمجتمعات المحلٌة  

 
هذا ما حدث معً 

 
ونا نعمي فً أحد الموالع البحرٌة وونت مسبوالً عن تؽٌٌرات 

اضطررنا إلى استخدام . الطالم والرحبلت األخرى إلى الشاطا
الرصٌؾ الممتد فً البحر ٌخص موتب الجمارن، لوننا واجهنا 

وجدنا رصٌؾ آخر لونه لم . مراًرا مطالب بمدفوعات ؼٌر رسمٌة
. ٌون البمًا أو آمنًا بشوي واضح

 
عرضنا الدفع ممابي تروٌب رصٌؾ ووانت هٌبة المٌناء سعٌدة 

. ومنحت التصارٌح البلزمة
 

فً نهاٌة المشروع الترح ربٌس هٌبة الموانا أن نتبرع بالرصٌؾ  
لمد أردنا أن ٌستفٌد المجتمع المحلً لوننً فورت . للمجتمع المحلً

. أن التبرع الذي طلبه مسبوي عام ٌمون أن ٌعتبر تأثًٌرا ؼٌر البمًا
 

بعد التحمك مع اإلدارة المانونٌة تعالدنا مع هٌبة المٌناء بشوي 
.مناسب وتم وضع لوحة تبرهن اإلهداء الممدم للمجتمع

: إن األمر بٌن ٌدٌن
 
 الثمافٌة  والحساسٌات المحلٌة العادات لم بتوجٌه اهتمام خاص لفهم

 فهم إساءة ٌمون. ٌحترم هذه العادات والحساسٌات بشوي دابًما وتصرؾ

 فً ولد تتسبب أخرى، ثمافات فً لن تماًما ممبولة تبدو لد التً األشٌاء

 .حمٌمً بدون لصد ضرر

 أن لمجرد لانونً ؼٌر أو أخبللً ؼٌر بعمي تمبي المٌام ال ذلن، ومع 

 تتسبب وسوؾ المحلٌة أن األمر مستمد من العادات ٌخبرن ما شخًصا

 .رفضه دابًما هذا ؼٌر صحٌح فعلٌن وان إذا. رفضت ضرر إذا فً

 من فتأود زمبلء مع ونت إذا .تُعامي أن تتمنى وما باحترام الناس عامي 

 .الشًء بنفس لٌامهم

 رابع شًء فهذا المحلً المجتمع أجي من شٌبًا تفعي أن ترٌد ونت إذا - 

 أن هذه األفعاي تخدم األسباب من أوالً  التحمك دابًما علٌن ولون

المشاركة المجتمعٌة والتبرعات " راجع. )والمبلبمة والمانونٌة الصحٌحة

هذا  حوي التفاصٌي من لمزٌد" الخٌرٌة والمساهمات السٌاسٌة

 .(الموضوع

 أو ضرر فً ٌتسبب لد عملنا جوانب من جانب أي أن تعتمد ونت إذا 

   والمجتمعSubsea 7بٌن  توتر إلى ٌؤدي لد على علم بشا ونت إذا

 أو الضرر تلحك تدعها ال. آجبلً  ولٌس عاجبلً  بذلن فأخبرنا المحلً،

.عداء إلى تتحوي

 

 أجي من إٌجابٌة وأن نوون لوة استدامة أنشطتنا لضمان التدابٌر وي نتخذ

. فٌها نعمي التً المجتمعات المحلٌة خٌر

 

 وااللتصادٌة والبٌبٌة االجتماعٌة التأثٌرات فً التفوٌر على نحرص لذلن

. ووجودنا المحلٌة ألعمالنا

 

 وندعم واحترام بلٌالة فٌها نعمي التً المجتمعات مع دابًما نتعامي نحن

 . ذات المحتوى المحلً ونمتثي للموانٌن

 

 وان ولما المحلً المجتمع أفراد مع منالشات أًٌضا ذلن ٌتضمن أن ٌجب

 .مناسبًا ذلن

 

 جهدنا لصارى ونبذي مخاوؾ أي إلى ونستمع بصراحة نتواصي

 .إٌجابً بشوي لبلستجابة

 ونخصص الولت به نموم ما بإدران للناس ونسمح بالشفافٌة نتحلى نحن

.بٌبتهم لحماٌة لدٌنا التً التدابٌر لنبٌن لهم



:األوي الجزء  
بشزاهة التجارية القيام باألعسال   

: الجزء الثانً
المعلومات واألصوي

: الجزء الثالث وكؾكبشا الشاس والسجتسع 
 السلون لواعد ما هً سبب أهمٌة مدونة
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العمالء : العمل مع اآلخرٌن
والشركاء والموردٌن

هذا ما حدث معً

منذ بضعة سنوات ونا نتنالش مع شرٌن محلً حوي إموانٌة العمي 

لمد اتبعنا جمٌع إجراءاتنا . معًا فً سوق نحاوي الدخوي فٌها

والعناٌة الواجبة وانت سلٌمة، ولون بطرٌمة ما، لم نون ممتنعٌن 

 .بأمانتهم أو أسالٌبهم، لذلن لم نستمر معهم

لمد لرأت مؤخًرا أنه ٌتم التحمٌك معهم بسبب دفع رشاوى 

وان ذلن . للحصوي على عمي لصالح شروة أخرى فً لطاعنا

 . خطًرا وشًٌوا

 .لحسن الحظ وانت ؼرابزنا وعملٌاتنا سلٌمة

ما ٌفعله أولبن الذٌن نعمي معهم هو جزء 

 .من أعمالنا بشوي وبٌر

 .ُون دابما محترًما وابِك دابما ٌمًظا

أٌن ٌمكنن البحث عن المزٌد من المعلومات  

.انمر هنا لبلطبلع على إجراءات إدارة سلسلة اإلمداد الخاصة بنا

. انمر هنا لبلطبلع على مدونة سلون الموردٌن الخاصة بنا

( PO-GL-COR-016)

: إن األمر بٌن ٌدٌن

 ونزاهة بأمانة والموردٌن األعماي وشرواء العمبلء مع دابًما تعامي. 

 وإجراءات وشرواء عمبلء مع للمشاروة المعتمدة العملٌة اتباع من تأود 

 تم لمد. مورد أي مع العمي المشاروة أو  عنداإلمداد سلسلة إدارة

 ووونهم مؤهلٌن الجدارة أساس على الموردٌن اختٌار لضمان تصمٌمهما

 .لمعاٌٌرنا مماثلة لمعاٌٌر وفمًا العمي وٌمونهم مناسبة خبرة وذوي

 عن تسمع أو لواعدنا ٌخرق لد بعميٍل  ثالث لٌام طرؾ من للمًا ونت إذا 

 .الفور عن ذلن على فأبلػ للمن، ٌثٌر شًء

 وحتى توون  -تون  لم ما ثالث طرؾ مع عمي عبللة أي فً تدخي ال

 .بجدٌة األخبللٌة مسبولٌاته ٌتحمي أنه من واثمًا

 وفاٌة معلوماتن من للتأود الواجبة العناٌة وإجراء المخاطر تمٌٌم من تأود.

 ومناسبة واضحة تجارٌة مبررات له لٌس اتفاق فً تدخي ال.

  ومبادئ لٌمنا اتباع دابًما منّا ٌتولع أن فً الحك معه نتعامي شخص لوي

مدونة السلون الخاصة  تحددها التً واألمانة واإلنصاؾ النزاهة بومعاٌٌر

 . بنا

. منهم المعاٌٌر نفس نتولع

 ٌتمسوون بمعاٌٌر الذٌن وموردٌن وشرواء عمبلء مع بالعمي ملتزمون نحن

الخاصة بنا على  مدونة السلون على نفس مستوى المعاٌٌر المحددة فً

 . األلي

 فً ولون بالموردٌن الخاصة لمدونة السلون االمتثاي الموردٌن من نطلب

 ٌشٌر إلى مدونة أن الشرٌن أو المورد عندما ٌستطٌع نسعد أوثر الحمٌمة

ٌعتبرونها لٌَِمة ومدموجة  لٌمنا والتً مع تتوافك ولٌم بهم خاصة سلون

 .صحٌح بشوي

 توافك وجود من نتأود وونسورتٌوم، أو مشترن مشروع فً العمي عند

.واألخبللٌات االمتثاي وإجراءات معاٌٌر بشأن شروابنا مع واضح
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 الملحك

 

 

 

الرشاوي الصغٌرة  والمدفوعات التٌسٌرٌة 
 
 

 طلب ما تماوم كٌف
 
 أشواي من آخر شوي أي أو  تٌسٌرٌة مدفوعات توون لد أنها فً وتشن مبلػ دفع منن ُطلب إذا

 :التالٌة اإلجراءات اتخاذ فً التفوٌر فعلٌن الرشوة،
 مهذبا؛ ون •

 اللؽة التهدٌدٌة؛ تجنب •

 ؛ "ال"لموي  مستعًدا ون •

 الدفع؛ ضرورة سبب عن توضًٌحا اطلب •

 الطلب؛ شرعٌة عن استفسر •

 ؛عاببلتهو البنمز سبلمةعلى و الشخصٌة سبلمتن على احرص •

 ..."فً الشروة ترؼب" بي الشخصٌة، بصفتن إجراءات أي تتخذ ال أمون، إذا •

• ً  (للخطر آخر شخًصا أو نفسن تعرض ال ونت إذا فمط لون)" ال "لي الوالع ف

 .الشخص هذا مدٌر إلى التحدث اطلب •

 :أن اشرح
 دفعت؛ إذا وظٌفتن تفمد لد وأنن الرسمٌة ؼٌر المدفوعات تحظر شروتن سٌاسة  

 جنابٌة؛ مخالفة ترتوبون وشروتن أنت دفعت، إذا 

 بالمثي؛ المسبولٌة الدفع ٌطلب الذي الشخص ٌتحمي لد 

 رسمً؛ إٌصاي على الحصوي ممابي وفً وُمعلنة رسمٌة رسوم بدفع فمط لن ٌُسمح 

 (.والمتلمً والحدٌث المتحدث )بالكامل المولف سجل المنزل، إلى أو المكتب فً العودة عند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "التٌسٌرٌة بالمدفوعات" ٌسمى لما األمثلة بعض
 أو أخرى رسمٌة وثائك أو ُرخص أو تصارٌح إصدار عملٌة ممابل الدفع الشائعة الحاالت تشمل

 :أو عمل أوامر أو تأشٌرات

 ًالتخلٌص الجمرو 

 المعابر الحدودٌة 

 دخوي المٌناء أو عبور المناة 

 نماط تفتٌش الشرطة 

 خدمات الهجرة 

 تصارٌح العمي 

 تسجٌي المروبات 

 توصٌي المرافك 

 مراجعات ضرٌبٌة أو تأوٌدات 

 شهادات الترخٌص 

 مناولة البضابع 

 آخرٌن  سٌطرة تحت مناطك إلى الوصوي إموانٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . انمر هنا  للعودة إلى الرشاوي الصؽٌرة  والمدفوعات التٌسٌرٌة
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 :الهدٌة رفض وٌؾ تستطٌع
 

 . الشخصٌة بصفتن إجراء أي تتخذ وال وحازما مهذبًا كن

 عن الشخص وأعرب أشور. الفور بلطؾ وعلى العرض رفض دابًما حاوي

 تحوي سٌاستنا وٌؾ وضح - الشخصٌة بصفتن الهدٌة ترفض وال األسؾ

 .دون لبولن للهدٌة

 الشروة أن اشرح: لم بإببلؼه بذلن مناسبًا ذلن وان إذا مما متأوًدا تون لم إذا

 .التحمك علٌن ٌتعٌن لذلن لبوله ٌمونن ما على صارمة لٌود لدٌها

 الهدٌة استرداد الشخص رفض إذا. رأٌن إلناعن بتؽٌٌر أو تمبي التبلعب ال

 أخبر. الصحٌح الشًء تفعي ببساطة أنت. بذلن بأس فبل باإلهانة، شعر أو

.حدث ما وسجي الفور على مدٌرن

 

 

 الهداٌا والضٌافة
 
 والضٌافة الهداٌا سجي
 

 وان اذا. والنزاهة األمانة ثمافة تضمٌن فً والمساعدة الشفافٌة تشجٌع هو والضٌافة الهداٌا سجي من إن الؽرض
أنه درس % 99السجي، هذا ٌعنً أنه فور ملًٌا فً األمر وهنان احتماي  فً ما إدراج شًء ما ٌسعده شخص

 .لراًرا سلًٌما واتخذ الموضوع بشوي صحٌح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      انمر هنا للعودة إلى الهداٌا والضٌافة
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 التعارض فً المصالح 
 

 :من أمثلة تعارض المصالح ما ٌلً

 

 محاولة التأثٌر على تعٌٌن أحد أفراد عابلتن. 

  منح عمد نٌابة عنSubsea 7لشروة مملووة أو ٌدٌرها صدٌك أو أحد أفراد العابلة . 

  توظٌؾ شخص ما ألنه لد ٌوون له تأثٌر ؼٌر مشروع على عمٌي أو حوومة من شأنها أن تمنحنا مٌزة تنافسٌة ؼٌر عادلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمر هنا للعودة إلى التعارض فً المصالح
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لواعد الشروات المدرجة فً البورصة 
 

 اللوابح من عدد اتباع علٌنا ٌتعٌن مدرجة فً البورصة شروة بصفتنا

 فً الرسمٌة والمعلومات الوثابك إصدار ٌجب أنه وهذا ٌعنً والموانٌن

 المعلومات عن باإلفصاح صارمة التزامات أًٌضا لدٌنا. فمط محددة أولات

.االلتزامات بهذه ونلتزم دابًما نحترم نحن. المالٌة األوراق لسوق المادٌة

 

 

 
 االتصاالت الخارجٌة

 

التحدث مع جهات خارجٌة؟  ٌستطٌع من
 

 عن إدارة عبللات المستثمرٌن مفوضون للوشؾ أو (أو من ٌرشحونه )CFO  المالً المدٌر أو CEOالتنفٌذي  الربٌس فمط

 .االستثماري عن المجموعة إلى المجتمع معلومات

 

 .حدة على حالة وي أساس على اإلعبلم وسابي مع  للتواصيVPأو نواب الرؤساء  SVPالنواب األوي للرؤساء  تفوٌض ٌجوز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 انمر هنا للعودة إلى االتصاالت الخارجٌة 
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تداوالت المطلعٌن   تداوالت المطلعٌن لوانٌن
 
 أو مالٌة أوراق أو أسهم أي فً التداوي تداوالت المطلعٌن لوانٌن تؽطً

 المالٌة األوراق فً الحموق من وؼٌرها اآلجلة أخرى والعمود خٌارات

ٌحصي علٌها  معلومات مسارة لد وأي بورصة فً أي مدرجة لشروة

. Subsea 7لدي  عمله خبلي من ما شخص

 

 

 داوالت المطلعٌنت
 

؟ " الموظفون الداخلٌون "هم من
 

 ". موظفون داخلٌون "أنهم المطلعٌن على معلومات إلى لدٌهم إموانٌة الوصوي الذٌن األفراد تصنٌؾ ٌتم

" وموظفٌن داخلٌٌن أساسٌٌن"مثي مدٌري الشروة ٌتم تصنٌفهم  حساسة معلومات إلى المتورر إموانٌة الوصوي الذٌن لدٌهم األفراد بعض

.  معززة لمٌود وهم ٌخضعون

. الخاصة بتداوالت المطلعٌن السٌاسة فً المٌود مدرجة إن تفاصٌي هذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمر هنا للعودة إلى تداوالت المطلعٌن



 

 

 

مدونة السلون تخصنا والمٌام بالعمل 
 ... الصحٌح هو أمر بٌن ٌدٌن

 

 :غٌر متأكد؟ استخدم االختبارات األربعة

 

 هي أعتمد بأمانة بأن هذا صحٌح؟ .1

 هي هذا ٌتفك مع لٌمنا ومن هوٌتنا؟ .2

 هي سأوون سعٌداً بمراءة هذا فً األخبار؟ .3

 هي تحممت من مدونة السلون الخاصة بنا مع شخص أثك فً نزاهته؟ .4

 هل لدٌن مخاوف بأن شٌئًا ما غٌر سلٌم؟

 

 Subsea 7والخاص بـ  مطلمة سرٌة فً واإلببلغ المساعدة خط  Safecallووي-ٌمونن االتصاي بسٌؾ

 . أٌام فً األسبوع7 ساعة فً الٌوم 24على مدار 

 

 .هنا أو اتصي بأحد أرلام الهواتؾ المدرجة  www.safecall.co.uk لم بزٌارة 

www.subsea7.com 
 
 

communications@subsea7.com 
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