
ONLINE7 على واألخالقیات االمتثال صفحة على المعلومات من مزیدال العثور على كمیمكن               

 بیان سیاسة األخالقیات 
نق�وم ب�ھ.  عم�لنطب�ق أعل�ى المع�اییر األخالقی�ة عل�ى ك�ل نحن و ،األساسیة  Subsea 7قیمإحدى لنزاھة ھي إن ا

تحقیق  علىلتي ستساعدنا ا ةالتجاریاألعمال أھداف الشركة في ھذا المجال ومبادئ سلوك  ،یحدد بیان السیاسة ھذا
 ھدفنا.
 أھدافنا

 نقوم بھ واالمتثال لجمیع القوانین المعمول بھا. عملونزاھة في جمیع األوقات وفي كل ة أمانو بإنصاف التصرف• 
 احترام.إنصاف واآلخرین ب المصالحوأصحاب  اموردینو امقاولینوالتعامل مع موظفینا وعمالئنا • 
 والتنم��رك��افؤ الف��رص لجمی��ع موظفین��ا عل��ى أس��اس الج��دارة وخالی��ة م��ن التمیی��ز تتمی��ز بتخل��ق بیئ��ة عم��ل ذات ج��ودة عالی��ة • 

 .والمضایقات
 احترام حقوق اإلنسان.• 
 .الخاص بنا الداخلیةنظام الرقابة وسجالت دقیقة وكاملة ودعم  بدفاتراالحتفاظ • 
 وفي الوقت المناسب. ودقة یةشفافبلمساھمین والمجتمع المالي إلى ا المعلومات ذات الصلة تقدیم• 
 ا لبیان سیاسة األخالقیات ھذا.وفقً  ومصداقیةمن خالل العمل بثبات ن لنا التابعی المصالحثقة جمیع أصحاب  بكس• 

 تنفیذ السیاسات
حدد اإلج�راءات تاللجنة والتنفیذیین المدیرین كبار ھا یحضر، لجنة أخالقیات تشرف على جمیع المسائل األخالقیة لھا الشركة

 والمبادئ التوجیھیة المناسبة.
 السلوكمدونة 

لمس��اعدة الش��ركة عل��ى تحقی��ق األھ��داف الم��ذكورة أع��اله م��ن خ��الل تق��دیم الخاص��ة بن��ا  ت��م تص��میم مدون��ة الس��لوك
إذا واجھت��ك ب��ھ القی��ام م��ا یج��ب علی��ك وإرش��ادات ح��ول كیفی��ة اتخ��اذ الق��رارات الت��ي تتف��ق م��ع ھ��ذه السیاس��ة وقیمن��ا 

 السلوك من خالل: مدونةللتمسك ب Subsea 7یسعي جمیع موظفي . ةغیر أخالقی سلوكیات
 .Subsea 7 لتعمحیث  لقضائیةت االختصاصاافي جمیع ون للقانل المتثاا •
 غیر المشروعة. أو طلب أو قبول أي رشوة أو غیرھا من المدفوعات أو المزایا  عرضعدم  •
أو  Subsea 7 س�ندات وأ أس�ھمت�داول ف�ي لداخلیة أو معلومات غی�ر منش�ورة لعدم استخدام معلومات  •

 شركات أخرى.
م��ع مص��الح م��ن المص��الح تجن��ب أي موق��ف تتع��ارض فی��ھ المص��الح الشخص��یة أو السیاس��یة أو غیرھ��ا  •

Subsea 7. 
و الملكی�ة أ معلوم�ات مش�مولة بح�قي معلوم�ات س�ریة أو أللمن�ع االس�تخدام غی�ر المالئ�م المساعي  أفضلاستخدام  •

 .الكشف عنھا
الس�لوك أو بی�ان یخ�الف مدون�ة أي س�لوك تعتق�د أن�ھ ق�د خ�ط االمتث�ال ع�ن من خالل أو المدیر المباشر  إلىاإلبالغ  •
 .ھذا قیاتالخاأل سیاسة
 .اأصول ومصالح مساھمینكن أمیًنا على  •

 تدریبال
 .بشركتناومدونة السلوك الخاصة ھذه سیاسة األخالقیات وتأكید  ترسیخ على للمساعدةالالزم تلتزم الشركة بتوفیر التدریب 

ول االلتزام المحلي أو مسئمدیرك أو  معمدونة السلوك أو التحدث  االطالع علىیمكنك  أمرلدیك أي شكوك حول أي  كانإذا 
 بطریقة أخالقیة.لتصرف لا دائمً  سوف أساندك. للمجموعة االمتثال واألخالقیاتمدیر إدارة 
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