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 السالمة، النزاهة، االبتكار، 
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 تذكر: اذا كان لدیك شكوك، إسأل دائًما

 

 أنشطة تضمن أن هذه المدونة سوف اتباع خالل من
 وتمتثل للقانون. قیمنا وقرارات عملك تتوافق مع

 عن اإلبالغ یجب وكیف متى تعرف أن منك نطلب
 . مشكلة
 .دائًما إسأل كان لدیك شكوك، إذا...  وتذكر
 7 كن... شارك ...  ساهم

 

 التعریفات المستخدمة في هذه المدونة: 
 والرئیس التنفیذي للعملیات CFOوالمدیر المالي   CEO: ُیقصد بها الرئیس التنفیذيإدارة تنفیذیة

COO  ونائب الرئیس التنفیذيEVP  للشئون التجاریة ونائب الرئیس التنفیذي EVP  للموارد البشریة
  ومدیر اإلدارة القانونیة للشركة.

(شركة مساھمة) وكافة  Subsea 7: ُیقصد بھا شركة Subsea 7 شركة أو مجموعة أو
 ھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.الشركات التابعة ل

 بالشركة.  موظفینا:  ُیقصد بھا كافة المدیرین والمسئولین والموظفین 

 تمثل مدونة السلوك الخاصة بشركتنا
 القیم األساسیة التي نؤمن بها

 ،تصرفن كیفو 
 وأساًسا كیف نباشر أعمالنا.



  

ماذا یجب أن نفعل وعلي من تنطبق 
 مدونتنا

 اذا كان لدیك مخاوف جادة، 

یرجى التعبیر عن رائك. كما 

 فعلت.

تنطب��ق م��دونتنا عل��ى جمی��ع موظفین��ا: بمكات��ب الش��ركة أو ب��المواقع البحری��ة وال��ذین یعمل��ون ب��دوام كام��ل 

 تنطبق علیك أنت –عقود؛ عبر جمیع المواقع وفي جمیع األماكن وفي كل منطقة وبدوام جزئي ومن خالل 

 إن مدونتنا تنطبق علیك
 سهًال؛ أو واضًحا دائًما لیس الصحیح األمرإن 
 التزامنا یضمن ممایؤدیه  دور امنّ  فلكل ذلك، ومع

 .بمدونتنا
 الذین أولئك لىونطبقها ع مدونتنانوسع نطاق  نحن
إن . معاییرنا مع ممعاییره تتوافقوالذین  معهم نعمل
 وكیف لنا بالنسبة هام للغایة هو ما تصف قیمنا

مع عمالئنا و  البعض بعضنا مع - أعمالنا نباشر
ومقدمي الخدمات  والمجتمعات اهمینمسومع ال

 .والحكومة والمنافسین
 والمقاولین والعمالء المشتركة المشاریع ذلك ویشمل

 .والموردین والممثلین الباطن من
أن تنفذ  Subsea 7تستطیع  لن – مدونتنا بدون

 .للقانون االمتثالبو بنزاهة و  أخالقيأعمالها بشكل 
  

 مشكلة؟ واجهت إذا أفعل ماذا
الخاصة بشركة  اإلبالغ عن المخالفات سیاسة توفر

Subsea 7 إذا به القیام یجب ما حول إرشادات 
 الخیارات من عدد فهناك -مخاوف جادة  لدیك كان

 :أمامك المتاحة
 مخاوفك التعامل مع أوالً حاول  عام، بشكل -

 .كمشرف أو مدیرك مع
 سؤالك طرح  في باالرتیاح تشعر ال كنت إذا -

 فاتصل الطریقة، بهذه التعبیر عن مخاوفك أو
 .بشركتنا الخاص السري اإلبالغ بخط
 أي عن اإلبالغ ولیةمسئ جمیًعا نتحمل كموظفین،
 متعلقة كانت سواء بها علمنكون على  انتهاكات
 .الشركة بسیاسة أو بالقانون

 سیحدث؟ ماذا
بجدیة ونتابعها  البالغات مع كافة عاملتننحن 

كان مناسًبا  نقوم  وٕاذا تحیز، وبدون سریةبو بأمانة 
 .بإفادتك بشأن البالغ

 Subsea 7الخاص ب متثالاال خط
والذي یتم إدارته  بنا الخاص السري اإلبالغ خط إن

 الیوم في ساعة 24 مدار على لك متاح من الخارج
 طریق عن كذلكاألسبوع ویمكنك اإلبالغ  في أیام 7

 على: اإللكتروني البرید
subea7@safecall.co.uk 

 1 800 052 971               استرالیا
 0800 891 7813               البرازیل
 0800 000 0059                 مصر
 0800 00 99 20                  فرنسا

 800 8442067 السعودیةالمملكة العربیة 
 1 800 220 054                  مالیزیا
 0800 020 1196                  هولندا
 800 19821                 جیالنرو 

  800 448 1542                سنغافورة
 8000 4413376 العربیة المتحدة اإلمارات

 0800 055 6712المملكة المتحدة         
 877 224 3830 األمریكیة المتحدة الوالیات

 ++44 207 696 5952أخرى             

 الهویةوعدم الكشف عن  السریة ضمان
 بسبب معه تعمل شخص عن اإلبالغ یكون قد

 .تعاونك نقدر لكننا صعًبا، إجراءً  محتمل انتهاك
وِحسك الخاص  تقدیرك في علیك نعتمد نحن

 أن تشعر عندما ذلك، من واألهم والخطأ، بالصواب
مدونتنا قم بطرح  مع متوافًقا یكون ال قد ما شیًئا

 مخاوفك. 
 نحظرنحن  بنزاهة، لتصرفلیتسنى لك حریة ا

 بحسنیبلغ عن المخاوف  شخص أي من االنتقام
 في المخاوف عن لإلبالغاألسالیب  لك ونقدم نیة

 تسمح مایثوبدون الكشف عن هویتك ح سریة
 بذلك.  المحلیة القوانین

 
 

 

 عدم االمتثال
 السیاسات لمدونتنا أو شخص إن انتهاك أي

 عن سواء - بها المعمول القوانین أو بها المرتبطة
 وسیخضع بالشركة الضرر قد ُیلحق – ال أم علم

 الشخصیة القانونیة للمسئولیة هذا الشخص أیًضا
التأدیبیة. واإلجراءات
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 كیف نتصرفو  القیم األساسیة التي نؤمن بها

 إن قیمنا أكثر من مجرد كلمات
 تدعم التي المشتركة القیم من مجموعة حددنا لقد

 :والمستقبلیة الحالیة أعمالنا
 من خالیة عمل بیئة بتوفیر ملتزمون نحن: سالمةال

 في نستمرو  مكان كل وفي یوم كل الحوادث،
 .البیئة على أنشطتنا تأثیرمن  تقلیلال

 على األخالقیة معاییرال أعلى نطبق نحن: النزاهة
 معاملة خالل من بأن نؤمن نحن. به نقومعمل  كل

 وباحترام عادلة بطریقة وموردیناموظفینا و  عمالئنا
 تاالنجاح وسنحقق سنكون جدیرین بثقتهم

 .مًعا المستدامة
 كفاءة لتحسین باستمرار نسعى نحن: االبتكار
 موظفینا تطویر في االستثمار خالل من أعمالنا

 والعملیات التكنولوجیا في االبتكار خالل ومن
 .واإلجراءات

من الممكن توقع أدائنا واالعتماد علیه.   :داءاأل
 من به نقوم ما كل في للتمیز دائًما نسعى نحن
 .ممتازة أعمال نتائج تحقیق أجل

نتأثر بالظروف المحلیة ومدركون  نحن: تعاونال
 من ویستفیدون یتعاونون وظفونافم .باألمور العالمیة

 أعمال من أجل تأسیس العالمیة وقدراتنا معرفتنا
 .مستدامة محلیة تجاریة

 Subsea 7 یمقِ  لدعم السلوك مدونة تصمیم تم
 أثناء القیم هذه لممارسة منا واحد كلولتوجیه 

 .العمل

 األخالقیة أهدافنا
لـشركة  األساسیة القیم إحدى هي النزاهة

Subsea 7 المعاییر أعلى ونحن نطبق 
 هذا یحدد. به نقوم عمل كل على األخالقیة

 وقواعد المجال هذا في الشركة أهداف البیان
 .أهدافنا تحقیق على ستساعدنا التي السلوك

 وموردینا ومقاولینا وعمالئنا معاملة موظفینا •
 .وباحترام بإنصاف

ومنافسة  ونزاهة أمانةب عمالمباشرة األ •
 القوانین جمیع إطار فية وشریفة عادل

 .بها المعمول
  بالفرص تتسم الجودة عالیة عمل بیئة خلق •

 .موظفینا لجمیع المتكافئة
 للمساهمین الصلة ذات المعلومات توفیر •

 بشكل یتمیز بالشفافیة المالي والمجتمع
 .المناسب الوقت والدقة وفي

 بالتفاصیل بنا الخاصة مدونة السلوك تحدد
 وما الذي یجب أن تفعل إذا كیفیة التصرف

 .أخالقیة غیر سلوكیات واجهتك
أخالقیات  جنةالشركة لها ل: االخالقیات لجنة

األخالقیة  المسائل جمیع على شرفتُ 
واللجنة  نكبار المدیرین التنفیذیییحضرها 

 التي التوجیهیة والمبادئ اإلجراءات تحدد
 .ضروریة تراها

 السلوك قواعد
 تحقیق على الشركة لمساعدة مصممة السلوك إن قواعد
 Subsea 7فیجب على كل موظف بشركة  أهدافها؛

 طریق:  أن یسعى التباع هذه القواعد عن
حیث  لقضائیةا تالختصاصاا جمیع في ونللقان لالمتثاا •

 .Subsea 7 لتعم
 قبوله والذي یمكن أو طلبه أو عرض أي امتیاز عدم •

 یجعل الذي قد أو متناسب غیر بشكل سخیة اعتباره
 .الئقة غیر بطریقة یتصرف المتلقي

 منشورة غیر معلومات أو داخلیة معلومات استخدام عدم •
 .أخرى شركةأو  Subsea 7أسهم  في للتداول

أو  شخصیة مصالح فیه تتعارض قد موقف أي تجنب •
 مصالح من المصالح مع غیرها أو سیاسیة أو مالیة

Subsea 7. 
 أو الالئق غیر االستخدام لمنع الجهود قاصاريبذل  •

یكون  قد سریة طبیعة ذات معلومات أي عن الكشف
عمله/عملها بشركة  أثناء بها علم الموظف على
Subsea 7. 

 االمتثال عن أي خطمن خالل  المدیر المباشر أوإبالغ  •
 .البیان هذا مع یتوافق ال قد سلوك

 یعمل شخص كل على : یجبومساءلتنا مسئولیتنا
 أن یكون مسئوًال و مدونتنا ب یلم أن Subsea 7بشركة 
 .بمبادئها االلتزام عن فردي بشكل

 الذین األشخاص وكذلك - أنفسنا نحمل أن یجب
 Subsea 7 سیاسات اتباع ولیةمسئ - معنا یعملون
أى  لن یحثنا .نعملاتباع قواعد الدول حیث  وكذلك

 تنازالت دوافع أخرى على تقدیم  أي أودوافع تجاریة 
مطلوب تحدید أي مخاوف قد و  ،تصرفنا طریقة بشأن

ة واإلبالغ عن استباقییكون لدي أى شخص بصورة 
 هذه المخاوف والتعامل معها. 

 نیرآلخا دارةإلا سمجل ءعضاأ، كما یتوقع قعوتأ
أن نمتثل جمیًعا وبصرامة لهذه  Subsea 7بشركة 
 مقر عملنا. نعمناصبنا و نع ظرلنا ضبغالمدونة 

 على أساس یومي نحن نمارس المدونة
 قمنا أفضل، بشكلمدونتنا  فهم منا واحد كللیتسنى ل
 وكیفیة مبادئنا حول التفاصیل من بمزید بتزویدك
 .یومي أساس على تطبیقها

القیام  على أساعدك أن أرید - دون تغییر مدونتنا تظل
 .یوم كل - صواببما هو 

 من وغیره الفساد على بالقضاء ملتزمون نحن
 التصرفندعمك في  وسوف األخالقیة غیر السلوكیات

 .أخالقیة بطریقة

 .7هكذا تكون 
 كاوزاك جان

Subsea 7، التنفیذي الرئیس 
 2013دیسمبر 
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 كیف نباشر أعمالنا

 مدونة السلوك الخاصة بنا

 

 القیام بما هو صواب
 یوم كل

 
بما  موظف كل قیام على السمعة الجیدة للشركة تعتمد

 اواضحً  لیس الصحیح األمر ولكن یوم، كل ھو صواب
.سھًال  أو - دائًما  

  شرًحا بنا الخاصة مدونة السلوك لك توفر سوف

 یتعلق كلھ األمر. موقف كل في منك متوقع ھو عما
.بالسلوك  
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 (HSEQ)الصحة والسالمة والبیئة والجودة 

ھل تلقیت التدریب 
الصحیح على استخدام 

 ھذه اآللة؟

 :مبدأنا
 أهداًفا لبیئةا تلوث ومنع والسالمة الصحة حمایة تعتبر

 القیام موظفینا جمیع على یجب. للمجموعة أساسیة
سیاسة الصحة والسالمة  لبیان وفقاً  ولیاتهمومسئ بواجباتهم

 الصحة دلیل ،بالمجموعة الخاص HSEQ والبیئة والجودة
  الخاص بالمجموعة واآلمان والبیئة والسالمة
 بالصحة المتعلقة الصناعة ومعاییرساریة ال القوانینوالقانون/
 .البیئة تلوث ومنع العمل مكان في والسالمة

 :نقصد ماذا
 عن ولمسئ أنت، فالسالمة إدارة في یؤدیه دور فرد لكل

 یمكنك. من خالل یقظتك، حولك من وسالمة بسالمتك العنایة
التي تؤدي إلى  السلوكیات من التخلص على المساعدة
 في والمساهمة اآلمنة غیر األوضاع وتصحیح المخاطر

 .عملكسالمة مكان 
 قد یعرض اآلخرین للخطر سلوًكا أو آمن غیر أمًرا رأیت إذا

 ثم، األسئلة باستخداملمناقشة هذه األمور  زمالئكفتوجه إلى 
 إیقافها یمكنه خصبإبالغ ش أو تصحیحها أو بإیقافهاإما  قم

 ةاآلمن یاتالسلوك تحدید أیًضا علیك یجب. وتصحیحها
 .اعلیه والتعلیق

 أفعل؟ أن عليّ  ماذا
 في والسالمة الصحة متطلباتب درایة على أنك من تأكد •

 والتعلیمات المعاییر ذلك في بما - عملك موقع
 .وقم باالمتثال لها واإلجراءات

الذي تكون مدرًبا علیه ویجب أن تكون  العملب فقط قم •
وأن تكون یقًظا وتشعر باالرتیاح بما  اطبیً  مؤهًال له والئًقا

 .فیه الكفایة للقیام بالعمل
 

قم و  آمن غیر یصبح عمل أي أوقف •
 .الفور لىمدیرك ع إلى عنه غبالباإل

 في ولیاتكمسئ بشأنكنت غیر متأكد  إذا •
 من المساعدة فاطلب معین، موقف
 .مدیرك

 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 .التفكیر قبل التصرف •
قام أو سیقوم  قد آخر شخًصا أنب االفتراض •

 .ما عن مشكلة أو طراخم عن باإلبالغ 
 رأینا أنه ال یمكن البدء في عمل ما إذا •

 أوشخاص باأل اإلضرار دونوب تنفیذه بآمان
 .البیئةب
الصحة والسالمة والبیئة  سیاسات تجاهل •

 .الخاصة بالمجموعة  HSEQوالجودة
 :مثال
. ضیقله جدول زمني  مشروع في تعمل أنك
 یضغطالمحدد  الموعداالنتهاء في  أجل من

 ك المباشر علیك لتستخدم آلة لست مدرًبامدیر 
 آخرین أشخاًصا رأیت لقد. استخدامها على

 ،للغایة صعًبا األمر یبدو وال اآللة یستخدمون
تنفیذ طلب  علیك یجب كان إذا فیماتفكر  لذا

 بشركة موظًفا كونكلكن نظًرا لو . مدیرك
Subsea 7، السالمة أهمیة مدى تعلم فأنت 

 التدریب بدون اآللة استخدامبأن  مدیرك خبروت
 المباشر دیركیكن م لم. لن یكون آمًنا الصحیح

 .یشكرك على إبالغه/إبالغهاو مدرًكا بذلك 
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 السریة

 قبل تعاقدیة حمایة إلى أحتاج ھل
 المعلومات؟ ھذه تسلیم

 :مبدأنا
بدون  سریة طبیعة ذات معلومات أيلن یقوم موظفونا باستخدام 

هذه المعلومات إلى أشخاص غیر مفوضین  عن الكشف أوإذن 
 أو نشرال أو ستخداماال لمنع جهدنا قصارى جمیعنا وسنبذل

 .بدون إذن سریة طبیعة ذاتأي معلومات  عن كشفال
  :نقصد ماذا

 تتعلق سریة طبیعة ذات معلومات: هي السریة المعلومات
 الحالیة والمرتقبة عقودالو  للمجموعة المالیة أو التجاریة بالشروط

 بالمجموعة الخاصة التسویق ومعلومات األسعار وقوائم عمالئهال
 المجموعة،تحت التسویة متعلقة ب أو مستقبلیة معامالت أي أو
 المجموعة، قبل من التصرفات أو االستحواذ عملیات ذلك في بما

 دارةاإل من المسبقة الموافقةاذا تم الحصول على  باستثناء
 المعلومات؛هذه  عن لكشفل التنفیذیة
 أو المالي الموقف أو بالعمل تتعلق سریة طبیعة ذات معلومات

 تعامالت لدیها شركة أو شخص بأي تتعلق أخرى معلومات أي
 غیر أو مباشر بشكل علیها الحصول یتم والتي المجموعة مع

 فیما السریة لواجب المجموعة فیها تخضع ظروف في مباشر
 المعلومات؛ بتلك یتعلق

 فرد  أو زمیل بأي یتعلق فیما وسري شخصي طابع ذات معلومات
 .المجموعة مععملهم ب یتعلق فیما أو أثناءتتعرف علیه  قد آخر
 
 

 

 أفعل؟ أن عليّ  ماذا
الخاص بك  نيولقانا قیربالف لاتصالا •

 أو تماولمعلا دامستخا حول وكشکبخصوص 
 .عنها فلکشا
 عن الواردة السریة المعلومات عن اإلبالغ •

 .الشرعي مالكها إلى وٕاعادتها الخطأ طریق
لجهات وا والموردین العمالء حمایة من التأكد •

 .السریة لمعلوماتنا األخرى الثالثة
 أبًدا: نقوم بالتالي ال
في مكان مكشوف أو  حساسة معلومات ترك •

 .بها العنایةعدم  أوغیر مؤمن 
 أو محمیة غیر أسالیب أو تقنیات استخدام •

 .السریة المعلومات تبادل عند للحمایة خاضعة
أى  یمكنفي أماكن  السریة المعلومات مناقشة •

 .مصادفةً  سماعهاشخص 
 :مثال
 ،JV مشترك مشروع في شریك مع اجتماع أثناء
 السریة المعلومات بعض تقدیم منك ُیطلب

هذه  لدیك. Subsea 7 موظفي بأجور المتعلقة
 ذلك ومع. تسلیمها قبل تتردد ولكن المعلومات

 تعلم فأنت Subsea 7 بشركة موظًفا كونكنظًرا ل
 عنها اإلفصاح یجب ال السریة المعلومات أن

 الحمایة على أوالً  الحصول دون لجهات ثالثة
 .التعاقدیة
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ھل أستطیع تقاسم معلومات 
شخصیة عن زمالء مع 

 آخرین؟

 المعلومات الشخصیة وحمایة البیانات

 :مبدأنا
 لتزموننحن مو  الخصوصیة في الجمیع حق نحترم نحن

 .والخصوصیة البیانات حمایة لقوانین باالمتثال
 :نقصد ماذا

 واإلفصاح وجمعها الشخصیة المعلومات استخدامیتم تنظیم 
 التي المعلومات ونقصد بها منها؛ والتخلص وتخزینها عنها
 األسماء المثال سبیل على( الشخص هویة تحدد أن یمكن

 قوانینمن خالل ) الطبیة والمعلومات المیالد وتواریخ والعناوین
 المعاییرتوافر  لضمان نسعي نحن. والخصوصیة البیانات حمایة

 جمیع في التجاریة أعمالنا جمیع في البیانات لحمایة المناسبة
 إلى الوصول إمكانیة لدیهم الذین أولئك على ویجب العالم أنحاء
 أن یجب. مصرح بها بطریقة فقط استخدامها المعلومات هذه
حیث  الدول في بها المعمول البیانات حمایة بقوانین دائًما نلتزم

الخاصة  البیانات حمایةسیاسة العالمیة لال عن فضالً  نعمل،
 .بنا

 أفعل؟ أن عليّ  ماذا
 بالمعلومات المتعلقة المحلیة ُكن على درایة بالقوانین •

 المحلي القانوني فریقك استشر. البیانات وحمایة الشخصیة
 .مراعاتها یجب قانونیة متطلبات أي لتحدید

المناسبة  IT والتكنولوجیة لحمایة المادیةُطرق ا استخِدم •
 المعلومات إلى الوصول منالمفوضة  غیر األطراف لمنع

 التفاصیل مثل الحساسة المعلومات وخاصة الشخصیة
 .الطبیة

 سبیل على الشخصیة لمعلوماتعند فقدان ا فوراً  اإلبالغُقم ب •
 تويقرص ذاكرة الذي یح أو محمول حاسب آلي ؛المثال
 .شخصیة سریة معلومات على

 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 أو التعامل معها أو الشخصیة المعلومات جمع• 

 یكن لم ما تقاسمها أو استخدامها أو تخزینها
 .ضرورًیا ذلك

 ال التي شخصیة معلومات إلى الوصول طلب •
 .علیها الحصول لنا یحق

 داخل شخص ألي الشخصیة المعلومات توفیر •
أن  من التأكد دون Subsea 7 خارج أو

  .وقانوني مناسبالقیام بذلك 
 :مثال
 راتب تفاصیل على یحتوي مستند على رتعث

تصویر  آلة في رقابة دونُترك  الذي مدیرك
 زمالئك بعض أنب تدرك أنت. المستندات
 تمیل وأنت المعلومات بهذه مهتمین سیكونون
 موظًفا كونكنظًرا ل ذلك ومع. لهم إلظهارها

 هذه أنعلم بت فإنك Subsea 7 بشركة
 مع تقاسمها ینبغي ال وبالتالي شخصیة معلومات

 بماو  وضرورًیا مناسًبا ذلك یكن لم ما شخص أي
 والأن صاحب المستند غیر معلوم فتقوم بتدمیره 

 .شخص أي مع المحتویات تناقش
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 مثال:
 ســـــــداد ینالمـــــــوردأحـــــــد  یطلـــــــب

 أمر بموجب له مستحقة مدفوعات
ــــى شــــراء  اســــمیحمــــل  حســــاب إل

 تفكر فـي. لموردعن اسم ا ختلفی
 هناك أن تفترض حیث بذلك القیام
نظـًرا  ذلـك ومع. للطلب جید تفسیر

ــا كونــكل  Subsea 7 فــي موظًف
 علـى الموافقـة قبـل أنهب فأنت تعلم

 هــذا مــن فیــه مشــكوك مبلــغ دفــع
یجــــــب علــــــى الشــــــركة أن  النــــــوع

 األسباب وتفهمتفحص هذا الطلب 
 لـذلك مناسًبا الدفع هذا تجعل التي

 المــــــالي مــــــدیرإخطــــــار ال علیــــــك
 .الُقطري عن هذا الطلب

 
 
 

 
كیف یجب علّى أن 
 استجیب لھذا الطلب؟

 االلتزامات المحاسبیة والمالیة
 

 :مبدأنا
ُتلزم  المجموعة وسیاسة بها المعمول القوانین إن

 وكل شركة تابعة للمجموعة باالحتفاظ بدفاتر المجموعة
. وبإنصاف بدقة وأصولها معامالتها تعكس توسجال

 المجموعة في شركة كل على یجب ذلك إلى باإلضافة
 أن یضمن داخلیة محاسبیةمراقبة  نظام على الحفاظ
 سواء جوهریة أخطاء أي من خالیة وسجالتها دفاترها
 .الخطأ أو الغش بسبب
 :نقصد ماذا

 السیاساتشركة تابعة لها  كلالمجموعة و  تطبق
 المعامالتفقط  أن لضمان الرقابیة واإلجراءات
 وأن التي یتم إدراجها من قبل كل شركة هي الصحیحة

 هذهوأن  مناسبة إداریة موافقة لدیها المعامالت هذه
 وسجالت دفاتر في صحیح بشكلممثلة  المعامالت

 شركة لكل المالیةوالقوائم  التقاریر وأن المعنیة الشركة
ومفهومة  وهي واضحة المناسب الوقت في إعدادها یتم

 تشمل. المعامالت هذهتعكس بكل إنصاف ودقة و  اتمامً 
 المصممة تلكالرقابیة  جراءاتاإلو  المجموعة سیاسات

 هذه تتوافق. والكشف عنها االحتیالیة المعامالت لمنع
 القوانین جمیع معرقابیة ال جراءاتاإلو  السیاسات

 على الساریة تلك ذلك في بما بها المعمول واللوائح
 Subsea 7 (شركة مساهمة) أسهمها دراجنظًرا إل 

 .Oslo Børs أوسلو بورصة في

 أفعل؟ أن عليّ  ماذا
 جمیع في المحاسبیة وٕاجراءاتنا سیاساتنا عااتب •

 السجالت حول أسئلة أي لدیك كان إذا. األوقات
المالي  مدیرال فاستشر التقاریر، أو المحاسبة أو

 .المجموعة حسابات مراقب أوالُقطري 
 معاملة أي بشأن معقولة شكوك لدیك كان إذا •

 المالیة، الرقابة في محتمل قصور أو احتیالیة
 مراقب أوالمالي الُقطري  مدیرال إبالغ فیجب

اإلبالغ من خالل خط  أو المجموعة حسابات
 .Subsea 7ـــ بالخاص  االمتثال

 وكالة أو مجموعة أو شخص أي منك لبطَ  إذا •
من خارج الشركة ان تمكنه من الوصول إلى 

 بها تحتفظ التي المستندات أو السجالت
Subsea 7، األمر هذا مناقشة أوالً  علیك فیجب 

 .المحلي القانوني فریقك مع
 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 المصرفیة أو النقدیة الحسابات استخدام أو إعداد •

 .المحاسبیة سجالتنا فيغیر المدرجة 
 الموردین أو للعمالءموضع شك  مدفوعات إجراء •

 .الشركة عن نیابة كبیرة نقدیة مبالغ سداد أو
 دلیل دون معامالت أيالسماح ب أو تسجیل •

 .موثوق موضوعي
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 ممارسات التوظیف

 :مثال
 جدیـد عضـو تعیـین فـي مشترك أنت

أنـــت متأكـــد  صـــدیق لـــدیك. بـــالفریق
وبمـا أنـك  مناسب جـًدا للمنصـب نهأ

فـــي  تثـــق فأنـــت ســـنوات منـــذ تعرفـــه
 الضــروري مــن أنــه تعتقــد وال قدراتــه
ــاع . ةالمعتــاد التوظیــف اتإجــراء اتب

ا بشــركة موظًفــمــع ذلــك نظــًرا لكونــك 
Subsea 7 ـــادئأنـــت تعلـــم ب  مب

ــة تلتــزم و  والمتكافئــة العادلــة المعامل
 اإلجـــراءات تجـــاوزبهـــا وتقـــر بـــأن 

ـــــن یكـــــون أمـــــرًا عـــــادًال  الســـــلیمة ل
 تتبــعف. اآلخـرین للمرشــحین بالنسـبة
 یتضــمن الــذي Subsea 7إجــراء 
 تجـــدبینمـــا  داخلـــي مرشـــح اعتبـــار
 الـذي للمنصـب للغایـة مؤهالً  مرشًحا
 .تعیینهتقترح 

 

 نحن ُنَقّدر موظفینا 
فھم مستقبلنا   

 :مبدأنا
 ومتكافئة عادلة معاملة
 كل في العادلة التوظیف ممارساتعلى  المجموعة تحرص
الفرص  بتوفیر المجموعة تلتزم. لهااعمأ جوانب من جانب

 أساس على األفراد لجمیع العادلة والمعاملة المتكافئة
 الدین أو اللون أو العرق أساس على تمییزال دون  الجدارة

 اإلعاقة أو السن أو الحمل أو الجنس أو القومي األصل أو
 خصائص أي أو الجنسي التوجه أو االجتماعیة الحالة أو

 من لمزید. به المعمول القانون بموجب محمیةتكون 
سیاسة  الفرص والتنوع في تكافؤ راجع المعلومات
 .التوظیف

  المضایقات من خالي مكان عمل محترم
 یحترم الجودة عالیة عمل بیئة خلقعلى  المجموعةتحرص 
 یتصرف بحیث البعض؛ بعضهمالموظفون  فیهاویثق 
 ةولمع تبني المواقف المسئ واستباقیة بصدق وود الجمیع

 مع المجموعة تتسامح لن. عالیةال خالقیةاأل معاییرالو 
 ذلك في بما األشكال من شكل بأي المضایقات أو التنمر

 اوغیره ةوالعرقیوالمضایقات العنصریة  الجنسي التحرش
 .المضایقات أشكال من
 :نقصد ماذا
 أو مقاول أوعمیل  أومتقدم لوظیفة  سواء( شخص كل

 لعامَ یُ  أن في الحقیتمتع ب) الجمهور من فرد أو موظف
 عمل بیئة بتوفیر ةملتزم Subsea 7و واحترام بكرامة
 أو المضایقات أو التمییز أشكال جمیع من خالیة شاملة
 .التنمر
 

 

 أفعل؟ أن عليّ  ماذا
 الفرص تكافؤ بشأن بسیاستناُمَلم  أنك من تأكد •

 االتصال یرجى أسئلة أیة لدیك كان إذا. والتنوع
 .المحلي البشریة الموارد بقسم

 إلى تستند وٕاجراءاتك قراراتك جمیع أن من تأكد •
 وال تحمل وموضوعیة متحیزة غیر معلومات

 .مسبقة أفكاًرا أو شخصًیا تحیًزا
 .ُتعاَمل أن ترید كما باحترام الناس قم بمعاملة •
 یكون قد أنه تعتقد سلوك أي أن من تأكد •

 بشكل معه التعامل یتم تنمر أو مضایقة
 .صحیح

 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 حمیهاخصائص ت أي أساس على التمییز •

 .القانون
 تحرم المجموعة في إجراءات باتخاذ السماح •

 .المساواة قدم على المشاركة من الزمالء
قدم شكوى  ألنه ماشخص  نم مالنتقاا أو االیذاء •

 .زبالتمییادعى  أو
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تعارض المصالح

 
 

 

. مرتبط مباشرة بھذا األمر شخصًیا أنا
 مشروع إلى نقلي أطلب أن ھل یجب

 آخر؟

 :مبدأنا
 تعارض لمسائل خاصة عنایة موظفینا جمیع یولي أن یجب

 مصالحك فیه تعارضت قد اً موقف واجهت إذا. المصالح
 األفراد مصالح أو األخرى الشخصیة أو السیاسیة أو المالیة

 یجب المجموعة،مصالح  معذات الصلة بك  الكیانات أو
 الفور لىع عن هذا الموقف المباشر كمدیر  إبالغ علیك
 .العمل معاییر وسلوكیات لسیاسة وفًقا
 :نقصد ماذا

 سبیل علىمصالح اذا قمت بالتالي،  تعارض قد ینشأ
 المثال: 

 .عائلتك أفراد ألحد وظیفة عرض •
یتمیز  الخاص كوقت خالل تجاري عملقمت بمباشرة  •

أنت  بینما الشركة، في عملكلطبیعة  مماثلة طبیعةب
 .لشركةموظف با

 أو یمتلكهشركة توریدات  مع الشركة عن نیابةً  عقد إبرام •
 .عائلتك أفراد أحد أولك  مقرب صدیق یدیره

 منصب قبول أو مصلحة على الحصول لك یحق ال
 شركة طرف جزئي بدوام موظف أو مدیر أو كمستشار

 من مسبقة كتابیة موافقة دون عمیل أو مورد أو ةمنافس
 للرئیس أول نائب عن یقل ال مستوىفي  مدیرك یكون

SVP تنفیذيال نائب الرئیس أوEVP  . 
 
 

 

 أفعل؟ أن عليّ  ماذا
 ظهور ذلك في بما المصالح تعارضلمراعًیا  ُكن •

 .عملنافي  مصالح تعارض
 تتعارض قد موقف أي عن فوًرا مدیرك بإخبار قم •

 معمصلحة قریب لك  أو الشخصیة مصلحتك فیه
 .Subsea 7 مصالح

 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 أو الباطن من مقاولین مع عالقاتنا ال ندع •

 التي القرارات الئق على غیر بشكل تؤثر موردین
 .Subsea 7 في نتخذها

 التعاقد أو إدارة أو توظیف في مباشرة المشاركة •
 .عائلتك أفراد من فرد أي مع

لمصلحتك  Subsea 7 رمز أو اسم استخدام •
 .الشخصیة

 :مثال
العروض  أحد أن وترى مناقصة بفحص تقوم أنت

 لمتع أنت. فیها اأسهمً  تملك خاصة شركةمقدمة من 
 المحتمل منعلى هذه الشركة  أرساء المنافصة أنب

في  تفكر وأنتك أسهم قیمة زیادة في یتسبب أن
 نظًرا لكونك ذلك ومعهذا االتجاه  إلى الشركةتوجیه 
 یمثل هذا أنب تعلم فأنت Subsea 7 في موظًفا

 مدیرك إبالغبالتالي تقوم ب المصالح في عارًضات
المشاركة في فحص  من تنسحب  موافقتهبو  المباشر

 .المناقصةهذه 
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نحن نتعامل مع مورد في إطار مشروع خاص 

ویبدو أنھ ال یمتثل  Subsea 7بشركة 
 لمدونتنا. ماذا علّى أن أفعل؟

 :مبدأنا
 بشكل وتتنافس ونزاهة بأمانة أعمالها المجموعة تباشر
 أن المجموعة تتوقع. القانون إطار في وأخالقي عادل
 في المنهج نفس األعمال یتبنون شركاء  جمیع

 .ةالتجاری األعمال
 :نقصد ماذا

 االلتزام علىشركاء أعمالها  یوافق أن المجموعة تتوقع
 .بالمدونة المماثلة لدیهم أو بنا الخاصة السلوكمدونة ب

 أفعل؟ أن عليّ  ماذا
 عند اإلمدادات سلسلة إدارة مع التعاون ضمان •

 اإلجراء واتباعجهة ثالثة  أي بخدمات االحتفاظ
 .وشركاء وموردین عمالء التعامل معفي  المعتمد

 ءکارش مع للتعاما دعن ھةزانو مانةبأ ئًمادا رفلتصا •
 سنفمنهم  قعوتت كنأالتوضیح لهم و  لألعماا
 تصرف.لا

 أي أو  نشاط أي عن المباشر مدیرك وأبلغ حذًرا كن •
ال یتوافق مع  لاعماأل شركاء نشاط في اشتباه

 مدونتنا. 
 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 .ومناسب واضح تجاري أساس لها لیس اتفاقیة إبرام •
 شریك أن من واثقین نكن لم ما عمل عالقة إبرام •

 بكل صرامة.  األخالقیة ولیاتهیتحمل مسئ الجدیدأعمالنا 
 

 
 

 

 :مثال
 مشروعاتال أحدیعمل في  الموردین أحد تصلا

بدون اإلفصاح عن  Subsea 7 امتثال بخط
 نفس في آخر مورد عن معلوماتمقدًما  هویته

، بزعم قیمنا مع تتوافق ال بطریقة یعمل المشروع
 یقل براتب العمل على موظفیه یجبر المورد أن

 نفس وفي في البالد لألجور األدنى الحد عن
 بالقواعد ملتزم أنه Subsea 7ــــل یؤكد الوقت

 التدقیق قسم قبل من تحقیق إجراء بعد. المحلیة
 تصحیح على المورد وافقبشركتنا  الداخلي
 المنتظمة الرقابة بتطبیق نقومنحن و  الموقف
 .االلتزام هذا تنفیذ لضمان

 

شركاء األعمال (عمالء وموردین 
 وشركاء)

Subsea 7-مدونة السلوك الخاصة بنا 



  
 مبدأنا:
بمنع الفساد وال نتھاون أبًدا  Subsea 7تلتزم 

في مواجھة الرشوة (بما في ذلك ما یسمى بالدفع 
التیسیري). نحن ال نعرض أو نقدم أو نتلقى 

الرشاوى أو المدفوعات غیر المشروعة وال نشارك 
في أي نوع من األنشطة التي تتسم بالفساد إما 

 مباشرة أو من خالل أي جھة ثالثة.
 ماذا نقصد:

اضحة. لن نعرض أو نقدم أو نتلقى إن سیاستنا و
رشاوى أو ندفع أو نقبل مبالغ غیر مشروعة 

للحصول على أعمال جدیدة أو لالحتفاظ باألعمال 
الحالیة أو الحصول على مزایا غیر الئقة ولن 
نستخدم آخرین أو نسمح لھم بالقیام بمثل ھذه 

األمور من أجلنا. من األفضل إضاعة فرصة عمل 
 أو خسارة المال.

   

 ماذا علّي أن أفعل؟
ء عاتجنب حتى ما قد یبدو كمخالفة: قد یؤثر االد• 
 على سمعتنا.ا سلبًد لفساة أو الرشوبا
أخطر مدیرك المباشر بأیة محاوالت لتقدیم الرشوة • 

 لنا أو طلب رشاوى مّنا حتى لو كان مجرد اشتباه.
 
 

 ال نقوم بالتالي أبًدا:
التجاریة المشاركة أو السماح ألعمالنا • 

بالمشاركة في أي نوع من أنواع السلوك 
 الفاسد.

التجاھل أو عدم اإلبالغ عمداً، أي "غض • 
الطرف" عن أى إشارة إلى دفع مبالغ بشكل 

 غیر الئق.
وھي عبارة عن  -سداد مدفوعات تیسیریة • 

مدفوعات منخفضة القیمة للمسئولین (أو 
غیرھم) لضمان أو تسریع اإلجراء الروتیني أو 

 الضروري الذي یستحقھ الدافع بالفعل.
 

 :مثال
عرًضا لمشروع ھام.   Subsea 7قدمت 

خالل حدث ترویجي خاص بالصناعة،  
یقترب منك مدیر مسئول في شركة العمیل 
ویشیر إلى أنھ مقابل مبلغ صغیر سیضمن 

على العقد. لقد بذلت  Subsea 7حصول 
جھوًدا كبیرة للحصول على ھذه المناقصة 

وترغب حًقا في  ذلك حتى تحصل على 
التقدیر الذي تستحقھ ... ومع ذلك نظًرا 

، فإنت تعلم Subsea 7لكونك موظًفا في 
بأن العمیل قد حاول الحصول على رشوة 

وبالتالي تقوم باإلبالغ عن ھذا الحوار 
 لمدیرك المباشر.

 

 الرشوة والفساد

 

بأمانة ونزاھةنحن نباشر أعمالنا   
Subsea 7-مدونة السلوك الخاصة بنا 

 



  

التعامالت مع موظفین 
 حكومیین

 

نحن نلتزم بالقانون حتي لو ھددنا 
 موظف حكومي  بتعطیل مشروعنا.

 مبدأنا:
معظم الدول حیث تباشر المجموعة أعمالھا، لدیھا ق�وانین 
تفرض عقوب�ات جنائی�ة عل�ى األف�راد ال�ذین یتورط�ون ف�ي 

ولھ��ذا الس��بب نراق��ب ع��ن كث��ب  م��وظفین حك��ومیینرش��وة 
 .موظفین حكومیینجمیع التعامالت مع 

 م�وظفین الحك�ومیینواإلقامة للیجوز دفع مصاریف السفر 
والمرتبط��ة مباش��رة بت��رویج المنتج��ات أو الخ��دمات بش��رط 
أن یكون ھذا الترتیب قد تم اعتماده مسبًقا من قبل كل م�ن 

وم���دیر إدارة االمتث���ال  COOال��رئیس التنفی���ذي للعملی��ات 
 واألخالقیات للمجموعة.

 ماذا نقصد:
وظ��ف بخ��الف الص��فة الرس��میة ل��ن ن��دفع أي مب��الغ ألي م

حكومي. یمتد ھذا الحظر لیش�مل الم�دفوعات للمستش�ارین 
أو الوكالء أو الوسطاء اآلخرین عندما نعلم أو یكون ل�دینا 
سبب لالعتقاد بأن جزًءا م�ن المبل�غ سیس�تخدم كرش�وة أو 

 للتأثیر على موظف حكومي آخر.
 نقصد بالموظف الحكومي:

ز أي موظ��ف س��واء ك��ان منتخب��اً أو ُمَعّین��اً یتمت��ع بمرك�� •
 تشریعي أو إداري أو قضائي من أي نوع.

أي شخص یقوم بمھام عامة في أي مص�لحة أو وكال�ة  •
 أو فرع لحكومة وطنیة أو محلیة أو بلدیة.

أي حزب سیاسي أو مسئول بھذا الحزب أو أي مرشح  •
 لمنصب سیاسي.

أي ش���خص یم���ارس وظیف���ة عام���ة لص���الح أي وكال���ة  •
ف���ي عام���ة أو مؤسس���ة عام���ة؛ مث���ل مھنی���ین یعمل���ون 

وك��االت الص��حة العام��ة وم��وظفین یمارس��ون وظ��ائف 
 عامة في شركات مملوكة للدولة.

أي مسئول أو م�دیر أو وكی�ل أو موظ�ف ف�ي  •
منظم���ة دولی���ة عام���ة مث���ل منظم���ة التج���ارة 

أو  EU، االتح��اد األوروب��ي WTOالعالمی��ة 
 .  UNاألمم المتحدة
 ماذا علّي أن أفعل؟

م سیت لتيایا المزطلب����ات ال����دفع واجمیع رف����ض • 
لیس���ت لتي وا م���وظفین الحك���ومییناللى تق���دیمھا إ

 ضرائب أو رسوم حكومیة شرعیة أو منشورة. 
طلب الحصول على موافقة من الرئیس التنفیذي • 

ومدیر إدارة االمتثال واألخالقیات   COOللعملیات
للجموعة  قبل الموافقة عل�ى س�داد تك�الیف الس�فر 

 أو اإلقامة.
 ال نقوم بالتالي أبًدا:

لیق���دموا خ���دمات  م���وظفین الحك���ومیینإش��راك ال •
 خارج إطار وظائفھم االعتیادیة.

تقدیم الھدایا والضیافة إلى موظف حك�ومي دون • 
الحصول أوالً على موافقة كل من الرئیس التنفیذي 

وم���دیر إدارة االمتث���ال     COOللعملی���ات
 واألخالقیات للمجموعة.

 مثال:
ین��اء بعی��د تتعام��ل م��ع وكی��ل الش��حن المحل��ي ف��ي م

حیث یتم شحن المعدات. یخبرك الوكیل بأن موظًفا 
حكومًی��ا ف��ي المین��اء یتوق��ع الحص��ول عل��ى مبل��غ 

 Subsea 7لكل شحنة مس�موحة لش�ركة   10$
بإدخالھا المیناء. ومع ذلك نظًرا لكونك موظًف�ا ف�ي 

Subsea 7  فأنت تعلم بأنھ لن یتم دفع أي مبالغ
 RSVPغ النائب األول لرئیس المنطقةبإبالوتقوم 

ت للمجموع�ة ع�ن ألخالقیاومدیر إدارة االمتثال وا 
 ھذا األمر.
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م أسجل الھدایا والضیافة التي ت
تقدیمھا.تلقیھا أو   

 الھدایا والضیافة

 :مبدأنا
 من هاقبول أو هاطلب أو ضیافة أو ایاهد عرض یجوز ال

 غیر بشكل سخیة ااعتباره یمكن إذاجهة ثالثة  أي
 بالمثل المعاملة على المتلقي یحفز قدأمر  أو متناسب

 .صحیح غیر بشكل وظیفته أداء طریق عن
 :نقصد ماذا

 في ًماعنصًرا هاو  طبیعًیا جزًءا والضیافة الهدایا تعتبر
 توخي إلى نحتاج ذلك، ومع، التجاریة العالقات بناء

الشرعیة في  والضیافة الهدایاتلقي و  تقدیم أن من الحذر
 أن یبدو أنه محفوف بأى یمكنیكون وال  ال إطار العمل،

 یجب لذلك. ةالئقال غیر أو ةفاسدالدوافع ال من شكل
الخاصة  والضیافة الهدایا بسیاسة االلتزام جمیًعا علینا

 وتضمن مناسب هو ما بدقة توضح والتيبالمجموعة 
المتعلقة  والضیافة هدایاال مع جمیًعا سوف نتعامل أننا

 .للقانون وفًقا باألعمال
 أفعل؟ أن عليّ  ماذا

 هل - ضیافة أو هدیة أي وراء المحتمل الدافع دراسة •
 عملك؟ قرارات على للتأثیر محاولة یكون أن یمكن

 .والضیافة الهدایا بسیاسة إلمامك من تأكد •
 والضیافة سجل الهدایابالتسجیل في  قم - شفافاً  كن

 .قبوله أو تقدیمه تم مبینًا باختصار ما
 

 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 التفكیر دون الضیافة أو الهدایا قبول أو عرض• 

 .السیاسة بموجب یجوزكان ذلك  إذا بعنایة
 من قبولها أو الضیافة أو الهدایا بتقدیم السماح •

قائمة أو  مناقصة في المشاركة األطراف قبل
 .في عرض تنافسي

هدایا  أو یةالنقدالمبالغ  قبول أو عرض •
 بالمكافئ النقدي. 

 :مثال
 الثمن باهظ سیارات لحضور سباق دعوة تتلقى

 مشروعخاصة ب مناقصة في مشارك مورد من
Subsea 7 . بمثل هذه الریاضة تستمتعأنت 

 كونكنظًرا ل ذلك ومع ،الحضور في بشدة وترغب
 من لیس أنهب تعلم فإنت Subsea 7 في موظًفا

 المورد هذافاز  إذا. العرض هذا قبول المناسب
 كان Subsea 7 قرار أن ُیفهم قدناقصة الم في

 .المورد بكرم متأثراً 
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 لطلب الصحیحة الطریقة ھي ما
رعایة؟ على الحصول  

المشاركة المجتمعیة والتبرعات 
 الخیریة والمساھمات السیاسیة

 مبدأنا:
تحترم المجموعة عالقات العمل المتناغمة مع المجتمعات 
المحلی���ة الت���ي تعم���ل فیھ���ا وت���دعمھا ولكنھ���ا تمتن���ع ع���ن 
المش���اركة ف���ي السیاس���ة المحلی���ة. ُیس���مح لموظفین���ا فق���ط 
باس���تخدام أص���ول أو م���وارد المجموع���ة ف���ي التبرع���ات 
الخیری��ة الخاض��عة لموافق��ة المس��توى المناس��ب للم��دیرین 

النش�اط والمبل�غ المعن�ي ع�ادة م�ا تك�ون وبناًء على طبیع�ة 
أو النائ�ب   VPخاض�عة لموافق�ة نائ�ب ال�رئیس القُط�ري 

 .VPأو نائب الرئیس  RSVPاألول لرئیس المنطقة
ال تق�دم المجموع�ة مس�اھمات سیاس�یة ویش�مل ذل�ك حظ��ر 
اس��تخدام م��وارد ومراف��ق المجموع��ة باإلض��افة إل��ى تق��دیم 

 المبالغ النقدیة لألنشطة السیاسیة.
 اذا نقصد:م

نری��د أن یك��ون لن��ا ت��أثیر إیج��ابي ومفی��د عل��ى المجتمع��ات 
حی��ث  نع��یش ونعم��ل، ل��ذلك نس��اھم ف��ي تحس��ین ظ��روف 
أف���راد المجتم���ع،  فنش���ارك بھم���ة ونش���اط ف���ي األنش���طة 

 المجتمعیة المحلیة واألعمال الخیریة.
 –حی��ث تس��مح اعتب��ارات الس��المة  -كم��ا نش��جع موظفین��ا 

مفی�دة خ�الل س�اعات  على تخصیص بعض الوقت لقضایا
 العمل.

 ماذا علّي أن أفعل؟
یحق لك كفرد تقدیم تبرعات شخصیة والمش�اركة ف�ي  •

أنشطة سیاسیة أو خیریة خاصة بأیة قضایا تؤمن بھا. 
وك���ل م���ا نطلب���ھ من���ك ھ���و التوض���یح بأن���ك تتص���رف 

 بصفتك الشخصیة.
اش�رح بوض�وح أن�ك تمث�ل وجھ�ات نظ�رك الشخص�یة  •

 سیاسیة. فقط عندما تشارك في أي أنشطة

 ال نقوم بالتالي أبًدا:
االس����تجابة لطلب����ات المس����اھمات السیاس����یة أو  •

الخیری���ة م���ن العم���الء أو الم���وردین أو طلب���ات 
التمویل أو التبرع التي یمكن تفسیرھا عل�ى أنھ�ا 

 تمویل لحزب سیاسي.
اس�تخدام أو الس��ماح باس��تخدام أص��ول أو م��وارد  •

Subsea 7  الھواتف وتكنولوجیا المعلومات)
اعات االجتماعات، إلخ...) لحمل�ة سیاس�یة أو وق

 حزبیة أو لصالح مرشح ما.
تنظ����یم أنش����طة مجتمعی����ة خیری����ة نیاب����ة ع����ن  •

Subsea 7  دون الحص���ول عل���ى إذن م���ن
 المستوى المناسب للمدیرین.

 :مثال
خیري وترید جمع  ماراثونأنت مسئول عن تنظیم 

األموال من خالل رعایة الحدث. تعتقد أن الطریقة 
الُمثلى للقیام بذلك ھي إرسال طلب إل�ى جمی�ع م�ن 
ھ��م عل��ى قائم��ة جھ��ات اتص��ال البری��د اإللكترون��ي 
الخاص����ة ب����ك والت����ي تتض����من بع����ض العم����الء 
والم��وردین. وم��ع ذل��ك نظ��ًرا لكون��ك موظًف��ا ف��ي 

Subsea 7 ف ق��د فإن��ت تعل��م ب��أن ھ��ذا التص��ر
یعط���ي انطباًع���ا بأن���ك تطل���ب ال���دعم نیاب���ة ع���ن 

Subsea 7 ل��ذلك تق��رر أن��ھ م��ن األنس��ب أن ،
 Subseaتس�أل فق�ط ال�زمالء المق�ربین بش�ركة 

7. 
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 ھل یجب مناقشة ھذا األمر؟

المنافسة ومكافحة 
 االحتكار

 مبدأنا:
إن سیاسة المجموعة الثابت�ة ھ�ي االلت�زام الكام�ل بق�وانین 
المنافس��ة ومن��ع االحتك��ار ف��ي جمی��ع الوالی��ات القض��ائیة 

 حیث تعمل المجموعة.
 ماذا نقصد:

على الرغم م�ن وج�ود أس�باب تجاری�ة مش�روعة إلج�راء 
اتصاالت (اجتماع�ات أو مناقش�ات) م�ع المنافس�ین والت�ي 
ُتس��مح بھ��ا بموج��ب ق��وانین الوالی��ات المتح��دة واالتح��اد 
األوروب���ي ومعظ���م الوالی���ات القض���ائیة األخ���رى إال أن 
بع��ض االتص��االت والتع��اون ق��د تك��ون مخل��ة بالمنافس��ة. 

لمزی���د م���ن المعلوم���ات ح���ول ھ���ذا یمكن���ك أیًض���ا ایج���اد ا
سیاس����ة المنافس����ة وااللت����زام بمكافح����ة الموض����وع ف����ي 

 .االحتكار
لیس الغرض من مدونتنا مراجعة شاملة لقوانین المنافس�ة 
ومكافح��ة االحتك��ار العدی��دة الت��ي تس��ري عل��ى تع��امالت 

Subsea 7  التجاری�ة، فأنھ�ا لیس�ت ب�دیالً ع�ن مش�ورة
ش�كوك بش�أن أي موق�ف الخبراء. إذا كان ل�دیك أس�ئلة أو 

مح��دد فیج��ب علی��ك التواص��ل م��ع اإلدارة القانونی��ة قب��ل 
 اتخاذ أي إجراء.

 ماذا علّي أن أفعل؟
التعامل بعنایة مع المنافسین حیث أي نوع من االتفاق  •

 معھم قد یثیر مخاوف بشأن المنافسة.
اإلبالغ عن أي شبھات أو مزاعم حول تصرف مخل  •

القانوني أو لمدیر إدارة  بالمنافسة ألحد أعضاء فریقنا 
 االمتثال واألخالقیات للمجموعة.

 

 ال نقوم بالتالي أبًدا:
 مناقشة ما یلي مع منافسینا: •

تثبیت األسعار (إلى جانب الت�أجیر م�ن الب�اطن أو  -
االستئجار لمدة معینة أو توری�دات لخ�دمات قص�یرة 
األجل بین األط�راف) بم�ا ف�ي ذل�ك الس�عر المقت�رح 

 و المنافس ألعمال محددة؛لعرض الشركة أ
تقسیم األسواق أو العمالء فیما بینھم (بما في ذل�ك  -

 تقدیم عطاءات ألعمال محددة أم ال)؛
تقیید التوری�دات (بم�ا ف�ي ذل�ك أي ق�رارات س�ریة  -

 للدخول أو الخروج من تداوالت أو أعمال محددة).
البقاء في أي اجتم�اع یحض�ره من�افس م�ا  •

حینم����ا یب����دأون ف����ي مناقش����ة أس����عار أو 
 شروط أو أي موضوع آخر محظور.   

 :مثال
تق��وم بإع��داد ع��رض لمش��روع جدی��د ول��دیك ص��دیق 

 Subsea 7یقوم بعمل مماثل طرف أحد منافسي 
وتعتقد أنھ قد یكون مشترًكا في نف�س الع�رض. أن�ك 

رض بالت�الي تفك�ر غیر متأك�د م�ن كیفی�ة تس�عیر الع�
في االتصال بھ للحصول على بعض األفك�ار. وم�ع 

فإن�ت  Subsea 7ذل�ك نظ�ًرا لكون�ك موظًف�ا ف�ي 
ت�رفض ھ�ذه الفك�رة ف�وًرا حی�ث تعل�م بأن�ھ ال یمكن�ك 
مناقش��ة التس��عیر م��ع المنافس��ین ألن تثبی��ت األس��عار 
غیر قانوني وبالت�الي ال ی�تم التھ�اون ف�ي ھ�ذا األم�ر 

 .Subsea 7في 
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ھل جمیع التراخیص المطلوبة 
 متاحة؟

 

القیود التجاریة وضوابط 
 التصدیر والمقاطعة

 :مبدأنا
 التعامل عدم لضمان التجاریة العقوبات الحكومات تستخدم

 األنظمة أو الدول معاألعمال التجاریة  بعض أو جمیعفي 
على  المجموعة سیاسةتتركز . المستهدفین األشخاص أو

 التي التصدیر وضوابط التجاریة العقوبات جمیع احترام
 والتي بها المعترف والدولیة الوطنیة السلطات تفرضها
 .أعمالها على تنطبق

 :نقصد ماذا
 على ومحلي دولي مستوى على التصدیر ضوابطتشریع  یتم
 والبرمجیات السلع من الصادرات لمراقبة سواء حد

 الوسائط طریق عن التكنولوجیا أو البرامج ونقل والتكنولوجیا
 والشبكات اإللكتروني البرید إلى لوصولأو ا اإللكترونیة

 علینابالتالي و  الهاتف أو الفاكس وأ من الخارج الداخلیة
بنظام الترخیص المعمول به للسماح  االلتزام جمیًعا

 ".بةَقارلما رلعناصا" بالتصدیر المنظم لمثل هذه
 أفعل؟ أن عليّ  ماذا

 كونت أن یكفعل ادرالستیا أونتظام بالتصدیر باتقوم  إذا •
محَددة  تماولمعلوا الحكومة حظوراتبم تامة یةدرا على

أن تتواصل مع المتخصص المحلي و  بها لخاصةاالمصدر 
 . دراتلصاا قبةلمرا

 االتصال علیك فیجب مخاوف أو أسئلة أیة لدیك نكا إذا •
 .إجراء أي اتخاذ قبل ةالقانونی باإلدارة

 

 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 دون استیراد/  تصدیر عملیة أي في المشاركة •

 :أن من التأكد
 غیر الصفقة أن أو الترخیص یشترط ال -

 .محظورة
 لحصولل طلبالب تقدمت فقد األمر لزم إذا -

وحصلت  التنظیمیة الموافقات جمیع على
 .علیها

 .المطلوبة التراخیص جمیع استلمت لقد -
 :مثال
یتعطل فیه مركبة تشغیل عن  مشروع في مشترك أنت
 في  مشكلة هناك أن یتبین التحري، عندو  ROVُبعد 

 االستمرار في یتمكن ولنأسطوانات الضغط  ىحدإ
 السابقة تكخبر ها. اعتماًدا على استبداللحین  المشروع

 حاجة وهناك األسطوانات استیراده یجب أنب تعلم أنت
إجراء  أنب أیًضا تعلم أنت لذلك، محدد ترخیص إلى

 أسابیع عدة یستغرق قدالحصول على الترخیص 
ال یمكن تأجیل  حیث قلقلل امصدرً والذي یمثل 

 Subsea في وظًفالكونك م نظًرا ذلك ومع. األعمال
 المشروع بدایة في الترخیص متطلباتدرست  فقد 7
 ترخیص المطلوبال، وبالتالي القانوني الفریق مع

 لن یطول.  المشروع في والتأخیر بالفعلمتاح 
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 ھل یحق لي أن استخدم ھذا؟

 

 الملكیة الفكریة

 :مبدأنا
 مثل األصول لوصف ستخدمیُ  مصطلح" الفكریة الملكیة"

 التصمیم وحقوق التجاریة والعالمات االختراع براءات
 أصولوالتي تمثل  معرفةالو  واألفكار النشر وحقوق

 یجبو  والمباني السفن مثل مثلها ،القیمة لمجموعةا
 .للمجموعة الفكریة الملكیة حمایة
 :نقصد ماذا
 الفكریة لملكیتها استخدام أفضل بتحقیق المجموعة تلتزم

 .وموردیها عمالئها مثل لآلخرین الفكریة الملكیة واحترام
 أفعل؟ أن عليّ  ماذا

/  و استخدام على المفروضة المحددة للقیود االمتثال •
 .للشركة الفكریة الملكیة نقل أو

 للموافقة المقررة واإلجراءات التوجیهیة المبادئ اتباع •
 الملكیة تشملوالتي  جهات ثالثة أي مع التعامل على

 .الفكریة
 تتم التي الجدیدة التكنولوجیة التطورات جمیع حمایة •

 Subsea 7التوظیف بشركة  نتیجة أو أثناء
 على للحصول الفكریة الملكیة بإدارة واالتصال

 .بذلك القیام كیفیة حول محددة نصائح
 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 سخنَ  خالل من لآلخرین الفكریة الملكیة حقوق انتهاك •

 مرخصة غیر برامج تنزیل مثل بها مصرح غیر مواد
 .الشركةالحاسبات اآللیة الخاصة ب على

 أعمال غیر أخرى ألغراض الفكریة الملكیة استخدام •
 .الشرعیة الشركة

 :مثال
 تواجهو  جدید هندسي مشروع تصمیمتقوم ب أنت

 حیث من الفعّ  حل على العثور في صعوبة
برنامج مشمول  باستخدام أنهب تعلم ولكنك التكلفة

 كعمل صاحبإعداده بمعرفة  مبملكیة حصریة ت
 ذلك ومع. حلهذا ال اقتراح بسرعة یمكنك السابق،
 هذه ترفض Subsea 7 في موظًفا كونكنظًرا ل
 صاحب حل استخدام أنب تعلم كما ،فوًرا الفكرة
 لحقوق انتهاًكا یشكل أن یمكن السابق العمل
ایجاد  علیك لذلك،. به الخاصة الفكریة الملكیة

 من الرغم علىبنفسك  التكلفة حیث من الفعّ  حل
 .أطول وقًتا یستغرقس أنه
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الداخلیة المعلومات استخدام الخطأ من  

 

 تداوالت المطلعین    

 :مبدأنا
 المتعلقة المنشورة غیر أو الداخلیة المعلومات استخدام نإ

(شركة  Subsea 7 أسهم بیع أو شراء في بالمجموعة
 .تماًما وممنوع قانوني غیر مساهمة)

 :نقصد ماذا
 معلومات إلى لدیهم إمكانیة الوصول الذین األفراد تصنیف یتم

هم و موظفون داخلیون" " أنهم على آلخر وقت من حساسة
 مدیري تعیین یتم ذلك إلى باإلضافة معینة. لقیود یخضعون

 إلى متكررال وصولإمكانیة ال لدیهم الذین األفراد وبعض الشركة
 یخضعونهم و " أساسیینكموظفین داخلیین " حساسة معلومات

 المجموعة سیاسة في مدرجة القیود تفاصیلإن . معززة لقیود
 .تداوالت المطلعینبالخاصة 

 أفعل؟ أن عليّ  ماذا
 قیمة على تأثیر لها یكون قد التي الحساسة لمعلوماتانتبه ل •

 الكشف من المعلومات هذه وحمایة Subsea 7 أسهم
 .ارضالع
ت تداوال قواعد أنب وندركی المباشرة عائلتكأفراد  أن من تأكد •

 .أیًضا علیهم تنطبق المطلعین
 أبًدا: نقوم بالتالي ال
 رغی تماومعل ینادل نکا إذا Subsea 7 التداول في أسهم •

 .سهمألا رسععلى  رثؤتقد  لتيا Subsea 7 ولح عامة
 سهمبأ التداول على صدقاءاأل أو العائلة أفراد تشجیع •

Subsea 7 نمتلكها التي عامة غیر معلومات إلى استناًدا 
 .سهماأل سعر على تؤثر قد والتي Subsea 7عن 

 :مثال
 شدیدة الوثائق بعض فحص منك ُطلب قد

 بمشروع المتعلقة العامة وغیر الحساسیة
أن  الواضح من. المتوقع ناجح أكثر من
 إلى سیؤدي المعلومات هذهاإلفصاح عن 

. Subsea 7 سهمأ قیمة في كبیرة زیادة
 Subsea 7 أسهم بعض شراء في تفكر

 وعائلتك أصدقاؤك یفعل أن وتقترح بسرعة
 في موظًفا كونكنظًرا ل ذلك ومع، نفسه الشيء

Subsea 7 على الفكرة هذه ترفض تفإن 
 ستصنف اإلجراءات هذه أنب تعلم ألنك الفور
 غیر أمر وهذاتداوالت المطلعین  أنها على

 معها. Subsea 7لن تتهاون و  قانوني
 

 

Subsea 7-مدونة السلوك الخاصة بنا 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال:

 طلب منك أحد المستثمرین تقدیم آخر
 Subseaقائمة مالیة خاصة بشركة 

7  . تطلب من إدارة عالقات المستثمرین
توفیر ھذه المعلومات وتحصل على 
ًبا. تقریر تم إعداده من ثالثة أشھر تقری

داولھا لكنك رأیت قائمة مالیة حدیثة یتم ت
ة وأنت تفكر في إرسال القائمة الحدیث

ألنك تعلم بأنھا سوف تنشر على أي 
حال. ومع ذلك نظًرا لكونك موظًفا في 
Subsea 7  نت ترفض الفكرة كمافإ 
 تعلم بأنھ ال یجوز الكشف عن معلومات

عین غیر مصرح بھا. باإلضافة إلى ذلك یت
Subsea 7على شركة  كشركة مدرجة  

نین في البورصة أن تلتزم بعدد من القوا
واللوائح مما یعني أن ھناك مواعید 
محددة إلصدار الوثائق الرسمیة یتم 

نین.اإلبالغ عنھا امتثاالً لھذه القوا  

 

 

 االتصاالت الخارجیة

 مبدأنا:
إن المجموع���ة ت���ولي قیم���ة عالی���ة لمص���داقیة وس���معة 
المجموع��ة؛ فك��ل م��ا ُیكت��ب أو ُیق��ال ع��ن المجموع��ة ف��ي 
األخب��ار ووس��ائل اإلع��الم والمجتم��ع االس��تثماري ی��ؤثر 
ت���أثیراً مباش���راً عل���ى س���معتھا، إیجاب���اً أو س���لباً. تتمث���ل 
سیاسة المجموعة في توفیر معلومات دقیقة وكامل�ة ف�ي 
الوقت المناسب استجابًة للطلبات العامة (وسائل اإلع�الم 
والمحللین والمستثمرین، إلخ...) بما یتفق مع التزاماتھا 
بالحف��اظ عل��ى س��ریة المعلوم��ات التنافس��یة والمش��مولة 
بح��ق الملكی��ة ومن��ع الكش��ف االنتق��ائي للبیان��ات المالی��ة 

 سریعة التأثر بالسوق.
 ماذا نقصد:

 CFO  أو الم�دیر الم�الي CEOفقط ال�رئیس التنفی�ذي 
(أو المرشحون للمنص�ب) أو إدارة عالق�ات المس�تثمرین 
مفوضون للكشف عن معلومات عن المجموعة اس�تجابة 
لطلب�����ات م�����ن المس�����اھمین والمس�����تثمرین المحتمل�����ین 
والمحلل��ین وم���دیري الص���نادیق والمجتم���ع االس���تثماري 
األوس����ع واألس����واق المالی����ة ووس����ائل اإلع����الم الم����الي 

مجتم���ع االس���تثماري") أو للتواص���ل المباش���ر م���ع ("ال
 المجتمع االستثماري.

م��ن أج��ل دع��م األعم��ال التجاری��ة، س��یتم تف��ویض نائ��ب 
 SVPالمنطق����ة أو النائ����ب األول لل����رئیس  VPرئ����یس 

i-ون���واب الرؤس���اء القُط���ریین وم���دیري اإلدارات مث���ل 
Tech  للتواص���ل م���ع وس���ائل اإلع���الم والمنش���ورات ،

الخاصة بالصناعة على أساس ك�ل حال�ة عل�ى ح�دة وف�ي 
مثل ھذه الحاالت ستقوم إدارة اتصاالت الشركة بالتعاون 

 مع إدارة عالقات المستثمرین بتوفیر الدعم الالزم.

 
باإلض���افة إل���ى ذل���ك یج���ب عل���ى إدارة اتص���االت 

و طلب���ات الش���ركة مراجع���ة جمی���ع االتص���االت و/أ
الحص�ول عل��ى معلوم�ات ع��ن الش�ركة م��ن جھ��ات 
خارجی�����ة غی�����ر المجتمع�����ات االس�����تثماریة مث�����ل 
الجمھ������ور الع������ام ووس������ائل اإلع������الم العام������ة 
ومجموع����ات خاص����ة بالص����ناعة وب����المجتمع أو 

 العمالء والموردین، والسماح بھا.
 ماذا علّي أن أفعل؟

 اتباع إجراءاتنا الخاصة بالعالقات اإلعالمیة. •
ت التصاالركة أو الشإدارة اتصاالت اب التصاال •

 ل اإلعالم.قبم التواصل معك من تإذا لمحلیة ا
االتص��ال ب��إدارة عالق��ات المس��تثمرین إذا ت��م  •

 التواصل معك من قبل أحد المستثمرین.
 ال نقوم بالتالي أبًدا:

الرد على وس�ائل اإلع�الم أو الھیئ�ات التنظیمی�ة  •
أو الوك��������االت الحكومی��������ة أو غیرھ��������ا م��������ن 
االستفس��ارات الخارجی��ة ح��ول المعلوم��ات غی��ر 

 المتاحة للجمھور بدون إذن صریح.
التعبیر عن وجھ�ات نظرن�ا الشخص�یة بش�كل ق�د  •

 یؤدي إلى تفسیرھا على أنھا آراء المجموعة.
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 إلجراء أي إذن على للحصول أسعى
 مناقشات خارجیة

 



 
 
 

 نحن نفعل دائما ما ھو الصواب
 وتذكر ... إذا كان لدیك شكوك، إسأل دائًما

 
 

 

 

 

 

 

إن خط اإلبالغ السري المستقل الخاص بنا متاح لك 
أیام في األسبوع  7ساعة في الیوم  24على مدار 

اإلبالغ كذلك عن طریق البرید اإللكتروني  ویمكنك
 على:

subea7@safecall.co.uk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


