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1مدّونة قواعد السلوك لشركة بتروفاك



مدّونة قواعد السلوك وأهميتها

مدّونة قواعد 
السلوك وأهميتها

ونطلب من جميع األشخاص الذين يعملون لشركة بتروفاك أو معها التقيد بأعلى المعايير. ومدّونة 
قواعد السلوك الجديدة هذه توضح وتبّين توقعاتنا.

 وفيها نشرح:
 • القيم التي توّجهنا 

 • المبادئ األساسية التي ترتكز عليها هذه القيم 
• السياسات الرئيسية التي توّجهنا وتساعدنا في عملنا 

ولهذا، تمّثل مدّونة قواعد السلوك )المشار إليها في ما يلي بمصطلح المدّونة( وسيلة تذكير ومرجعاً 
قّيَما لما يعنيه العمل في شركة بتروفاك أو معها.

——  أشّدد على أن االلتزام بالمدّونة هو أمر إلزامي بالنسبة إلى جميع الموظفين. فيجب عليكم 
اعتبارها جزءاً ال يتجّزء من عقد عملكم. ويترتب على أي مخالفة لها إجراء تأديبي قد 

يصل، في الحاالت الخطيرة، إلى الفصل من العمل.

بتروفاك شركة تستند على الموظفين. 

فنحن نعتمد عليكم أنتم، موظفونا وشركاء أعمالنا، في تطبيق قيمنا، والتمّيز 
عن منافسينا، والحفاظ على سمعتنا في تنفيذ مشاريعنا على نحو آمن 

وموثوق وأخالقي.

 أيمن أصفري
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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مدّونة قواعد السلوك وأهميتها

ضعوا نصب أعينكم كذلك أن البيئة التي نعمل فيها دائمة التطّور. وهذا يعني أن سياساتنا ومعاييرنا 
وإجراءاتنا ستتغير حتماً بمرور الوقت. وُيعّد كل فرد مسؤوالً عن مواكبة الّتطّورات واإللمام 

بالمستجدات. ولهذا نحرص على تجديد برامجنا التدريبية إلبقائكم على علم بالّتغيُّرات وضمان معرفة 
كل فرد يعمل لنا أو معنا بتوقعاتنا وما يعنيه أن يكون ممثالً لشركة بتروفاك.

إذا ساورتكم أي مخاوف تتعلّق بعدم اتباع قيمنا أو هذه المدّونة، فيجب أن تسعوا إلى إبالغ مديركم 
المباشر أو القسم اإلداري المعني في الشركة. إضافة إلى ذلك، توّفر الشركة برنامج "اإلبالغ عن 
المخالفات"، الذي يقّدم طرقاً عديدة لإلعراب عن المخاوف، بشكل سّري، إذا لزم األمر. بإمكانكم 

أيضاً التحّدث إلى أي عضو في إدارة الموارد البشرية.

إذا ما ساوركم أّي شك، ال تترددوا في طرح تساؤالتكم.

أتوقع منكم تخصيص الوقت الالزم لقراءة هذه المدونة بالكامل والّنظر في محتوياتها ومعرفة ما تعنيه 
بالنسبة إليكم شخصياً، وإتمام جميع برامج التدريب لدى إطالقها.

شكراً لكم

 أيمن أصفري
 الرئيس التنفيذي للمجموعة

سبتمبر 2019

 مدّونة قواعد السلوك وأهميتها
تابع
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 مقدمة إلى مدّونة1
قواعد السلوك
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مقدمة إلى مدّونة قواعد السلوك

تستند مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا )المدّونة( إلى قيم بتروفاك الستة. 
وتتّممها السياسات والمعايير واإلجراءات الخاصة بنا. ونحن نسترشد بها 

جميُعها في سلوكياتنا ونستضيء بها عند اتخاذ قراراتنا.
وإذا ما نظرنا إلى التعقيد الذي يّتسم به مشهد األعمال اليوم وعدد البلدان التي نعمل فيها، عرفنا أنه 

ال يمكن لوثيقة واحدة أن تقدم جميع اإلجابات. ومن هنا، فعند اتخاذ قرار أو اإلقدام على فعل ما، 
يجب علينا مراعاة هذه المبادئ التوجيهية الثالثة:

 1.  تحمُّلْ المسؤولية: 
نزاهة أعمالنا هي مسؤولية كل موظف في شركة بتروفاك وكل شريك عمل معها. ال تنتظر 

من أي شخص آخر أن يعالج المشكلة. اضطلع أنت بالمسؤولية.

 2.  ناقش: إذا شعرت بأن شيء ما خطأ، فهناك احتمال بأنه كذلك فعالً. ولذلك، إذا ساورك الشك، 
توقف واسأل. زمالؤك، اإلدارة، الموارد البشرية، فريق االمتثال و قسم التدقيق الداخلي، هم 

جميعاً مصدر لتقديم المساعدة والدعم.

 3.  سّجل: من المهم أن تحتفظ الشركة بسجالت دقيقة وكاملة لتعامالتها. فهذه السجالت تضمن 
قدرتنا على إثبات سبب القرارات وكيفية اتخاذها. 

 مقدمة إلى مدّونة 
قواعد السلوك
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يجب علينا جميعاً قراءة المدّونة والقواعد والمعايير واإلجراءات ذات الصلة المكملة لها وفهمها 
وتطبيقها. وإذا ما شعرت في أي وقت بأنك ال تتحلّى بالمعرفة أو الفهم الكافيين التباع المدونة، 

فيجب أن تطلب الدعم أو تلتمس التوضيحات من القسم اإلداري المعني. عالوة على ذلك، تحرص 
بتروفاك على تقديم التدريب المتعلق بكل وظيفة فيها وتعمل على تحديثه أّوالً بأّول.

في بعض األحيان، قد تجد تعارضاً بين قواعد المدّونة والقوانين المحلية في البلدان التي نعملها بها. 
وفي مثل هذه الحالة، يجب عليك دوماً اتباع القواعد األكثر صرامة من بين مجموعتّي المتطلّبات. 

ومرة أخرى، إذا ساورك الشك، التمس دائماً التوجيه.

إذا كانت لديك في أي لحظة مخاوف بشأن انتهاك محتمل للمدّونة، فال تتردد في اإلعراب عنها من 
خالل القنوات المالئمة. وتأكد من أننا لن نتسامح مطلقاً تجاه أي انتقام تتم ممارسته ضد أي موظف 

يقوم باإلبالغ بحسن نية عن أي مخالفات، وستتخذ الشركة اإلجراءات الالزمة حياله على وجه 
السرعة.
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 مقدمة إلى مدّونة قواعد السلوك
تابع
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تتمّيز بتروفاك بست قيم أساسية تشكل جوهر كافة أعمالنا ونسترشد بها في جميع 
قراراتنا وسلوكياتنا. ونحن فخورون بالتمسك بهذه القيم ونتوقع من كل شخص يعمل 

في بتروفاك أو معها التمسك بها.

قيمنا

 الوعي سرعة االستجابة
بالجودة والتكلفة

 التركيز 
على التنفيذ

االبتكاراألخالقيات السالمة

مقدمة إلى مدّونة قواعد السلوك
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 االبتكار األخالقيات السالمة
ليس ثّمة ما هو أهم من السالمة في بتروفاك؛ بدءاً من سالمة 

موظفينا، وعمالئنا، والمجتمعات المحلية التي نعمل فيها 
وحتى سالمة األصول والمرافق التي نبنيها ونتولى صيانتها 

ونديرها.

 نتمسك بأعلى معايير السلوك األخالقي. وهذا يعني فعل ما هو 
صواب لعمالئنا وموظفينا والمجتمعات المحلية والبيئة التي 

نعمل فيها.

من أهم صفاتنا أننا نفكر على نحٍو مختلف، ونتخذ المبادرة، 
ونتحدى الُعرف السائد بشكٍل إيجابي. دائماً ما نبحث عن 

 الطرق الجديدة إلضافة القيمة؛ سواًء في الجوانب التجارية 
أو الفنية.

 التركيز على التنفيذ الوعي بالجودة والتكلفة سرعة االستجابة
نحن ُنمعن التفكير في األمور لنفهم أوالً ما يحتاجه عمالؤنا 
ومن ثم نخّصص خدماتنا لتلبية هذه االحتياجات. ونستجيب 
سريعاً لدى ظهور التحديات ونفعل كل ما في وسعنا للتغلب 

عليها.

نعمل معاً عبر بتروفاك لتحسين القيمة ألنفسنا ولعمالئنا من 
دون اإلخالل بالجودة والنزاهة.

نركز بقوة على التنفيذ وتجاوز توقعات عمالئنا.

1

 قيمنا
تابع
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توخي السالمة في 
العمليات والحّد من 

التأثير البيئي
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توخي السالمة في العمليات والحّد من التأثير البيئي

السالمة هي أولى قيمنا وأهمها وهي تؤثر في كل قرار نتخذه. 
نحن نوّفر بيئة عمل آمنة لموظفينا ومقاولينا وجميع الذين نتعامل معهم. ونفعل ذلك من خالل:

•  ضمان سالمة عملياتنا بما في ذلك األصول التي نشّغلها والمنشآت التي نبنيها

• إدارة المخاطر المتأصلة في عملّياتنا

•  تقديم التدريب لضمان حماية موظفينا سواًء المتواجدين في مواقع العمل أو العاملين في المكاتب

تدعم سياساتنا وممارسات العمل الخاصة بنا هدفنا المتمّثل في منع الحوادث نهائياً كما أنها تقتضي 
اإلبالغ بشفافية. ويتعين على كٍل منا أن يكون ُمدركاً للمخاطر المقترنة بعمله اليومي. 

ونحن كذلك حريصون على الحّد من التأثير على البيئة وعلى تحقيق هدفنا المتمّثل في منع 
الحوادث البيئية نهائياً. ونبذل جهوداً حثيثة لخفض بصمة الكربون العالمية الخاصة بنا والخاصة 

بعمالئنا وذلك من خالل قياس االنبعاثات والنفايات وخفضها واستخدام الطاقة بكفاءة وتحقيق 
األهداف البيئية الصارمة. 

توخي السالمة في 
العمليات والحّد من 

التأثير البيئي

السياسات الرئيسية في ضمان الصحة والسالمة واألمن 
:)HSSEIA( والبيئة والتكامل 

 سياسة الصحة والسالمة 

 سياسة إدارة سالمة األصول 

 سياسة القيادة

 السياسة البيئية 

 سياسة األمن
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https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F01%5FHealth%20and%20Safety%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F01%5FHealth%20and%20Safety%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F02%5FAsset%20Integrity%20Management%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F02%5FAsset%20Integrity%20Management%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F03%5FDriving%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F03%5FDriving%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F04%5FEnvironmental%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F04%5FEnvironmental%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F05%5FSecurity%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
https://petrofaconline.sharepoint.com/sites/Compliance_2019/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents%2F05%5FSecurity%20Policy%2Epdf&parent=%2Fsites%2FCompliance%5F2019%2FShared%20Documents
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موظفونا

بتروفاك شركة تستند على الموظفين. فموظفونا هم من يصنعون الفارق لنا.
ألننا شركة عالمية، نحن نمّثل ثقافات متنوعة ونتشارك جميعاً في قيم بتروفاك ذاتها، ونستمد قوتنا 

من تنوعنا. نحن حريصون على إنشاء بيئة تشّجع على التعاون واالنفتاح واالحترام، يمكن فيها 
اإلبالغ عن المخاوف ومناقشتها دونما خوف من االنتقام.

ونعامل كل شخص بلطٍف واحترام. وال نتسامح مطلقاً مع التحرش أو اإلساءة أو استخدام اللغة 
غير المالئمة أو الترهيب أو السلوك التمييزي في أي مكاٍن من أمكنة أعمالنا. تطّبق بتروفاك 

سياسة ال تتسامح مطلقاً تجاه تعاطي المخدرات أو معاقرة المشروبات الكحولية في جميع مواقعها.

وتوظف بتروفاك األشخاص وتكافئهم وتوفر لهم فرص التطوير على أساس عادل مبني على 
الجدارة وبغض النظر عن العرق أو الجنسية أو الديانة أو نوع الجنس أو العمر أو الميول 

الجنسانية أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة. نحن ملتزمون بتطوير موظفينا ومساعدتهم على تحقيق 
أهدافهم المهنية ومراعاة التوازن مع أولوياتهم الشخصية.

إحدى الصفات األخرى التي تمّيز بتروفاك هي التزامها بالتنفيذ المحلي وتحقيق قيمة للبلدان التي 
تعمل فيها. وهذا يعني أننا نحرص، طالما كان ذلك عملياً، على توظيف المواطنين واالستعانة 

بالموردين المحليين في تلك البلدان.

موظفونا 
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موظفونا

تزاول بتروفاك أعمالها على نحو يحترم الكرامة اإلنسانية وبما يتماشى مع الشرعة الدولية 
لحقوق اإلنسان ونلتزم بقانون مناهضة العبودية الحديثة للمملكة المتحدة.

وتستفيد بتروفاك كذلك من إمكانيات عدد كبير ومتنوع من أخصائيي الموارد البشرية 
المحترفين لديها. فيتم تدريبهم لمساعدة الموظفين على تحقيق أقصى إمكاناتهم والوصول إلى 

أفضل أداء لديهم. وتطبق الشركة العديد من السياسات التي تهدف إلى دعم الموظفين. فإذا 
أبلغت المشرف عليك أو مديرك عن أي مخاوف لديك وشعرت أنه لم يتم معالجتها على نحو 
مرٍض، فبإمكانك دائماً االتصال بإدارة الموارد البشرية مع كامل الثقة بأنك ستحظى بالدعم 

والمشورة اللذين تحتاج إليهما.

 موظفونا
تابع
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الميثاق العالمي لألمم المتحدة

تُّعد بتروفاك أحد الموقعين على الميثاق العالمي لألمم المتحدة وتلتزم بمبادئه كلها بما يشمل، على سبيل المثال 
  unglobalcompact.org/what-is-gc ال الحصر، معايير العمل والتمييز وعمالة األطفال والسخرة
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https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
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 موظفونا
تابع

 السياسات الرئيسية للموارد البشرية:
 سياسة التنمر والتحرش 

 سياسة التنوع والشمولية

 سياسة التنّقل

 معيار حقوق العمل

 الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان
تعمل بتروفاك على المستوى العالمي، بما في ذلك في البيئات التي تّتسم بالتحّديات حيث يمكن أن تصبح 

المشكالت المتعلقة بحقوق اإلنسان مصدراً للمخاطر، سواًء بالنسبة إلى أعمالنا أو إلى بعض األشخاص الذين 
يعملون في مواقعنا. نلتزم بالعمل في شراكة مع عمالئنا وموردينا لدعم حقوق اإلنسان والنهوض بها في كل 

ما نقوم به وضمان معاملة األفراد باحترام ونزاهة وكرامة.

 قانون مناهضة العبودية الحديثة للمملكة المتحدة
ُيعّد احترام حقوق العمل عنصراً أساسياً لقيمنا التي تمّثل األساس في كل ما نقوم به وتوّجه قراراتنا وسلوكياتنا. 

نحن ندرك أن العبودية الحديثة هي أحد المخاوف العالمية المتزايدة ونرّكز على فهم المشكالت المحتملة 
والقضاء عليها في أعمالنا وسلسلة التوريد.
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مكافحة الرشوة 4
والفساد، األطراف 

الخارجية وتضارب 
المصالح
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مكافحة الرشوة والفساد، األطراف الخارجية وتضارب المصالح

نحتاج في جميع معامالتنا، إلى التصرف بشكٍل أخالقي، والظهور بمظهر 
من يتصرف بشكل أخالقي.

لن تتسامح بتروفاك في أي ظرف من الظروف تجاه الرشوة والفساد من جانب موظفينا أو أي 
شخص يعمل نيابة عنا. هذا يعني أنه يحب علينا )أو أي شخص يعمل لصالحنا أو معنا( أال نقّدم أي 

شيء يمكن اعتباره ذا قيمة أو نتلّقاه أو نعرض تقديمه أو نطلبه، ويمكن أن يؤّثر بشكٍل غير الئق 
على أي شخص في أداء عمله أو منصبه.

وفي بعض الحاالت، ينطوي تقديم هدايا أو وسائل ترفيه، أو تلقيها، على احتمالية إساءة فهمها 
واعتبارها فساًدا. وعلى الرغم من أننا قد نراعي العادات والممارسات المحلية، يجب أن نحذر 

من إمكانية النظر إلى هذه الممارسات على أنها تهدف إلى التأثير على اتخاذ القرار، ويجب عليك 
التأكد من أنه ال يمكن التشكيك في نزاهتك من خالل تلقي هدايا أو وسائل ترفيه. ولهذه األسباب، 

نطّبق سياسات وإجراءات تحُكم هذه الممارسات، مثل تسجيل أي هدايا تتلقاها ومن ثم طلب موافقة 
المشرف عليك. يجب اتباع هذه السياسات واإلجراءات في جميع األوقات.

مكافحة الرشوة والفساد، 
األطراف الخارجية 
وتضارب المصالح
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مكافحة الرشوة والفساد، األطراف الخارجية وتضارب المصالح

كلما كان ذلك ممكناً، نزاول دائماً أعمالنا باألصالة عن أنفسنا في جميع أسواقنا. ومع ذلك، في 
 بعض األحيان، عندما يقتضي القانون المحلي مثالً، نحتاج إلى االستعانة بأطراف خارجية لتمثيلنا. 

وال نقوم بذلك إاّل بعد أن ُنجري على الطرف الخارجي المعني الفحص المبدئي المناسب ومن ثّم 
نّتبع إجراءات المراجعة الداخلية والموافقة الالزمة. وهو الدور الذي تضطلع به اللجنة المعنّية 

بمخاطر الطرف الخارجي.

ونتوقع من جميع األطراف الخارجية التي تعمل مع بتروفاك، بما في ذلك المقاولون، والمقاولون 
من الباطن، وشركاء المشروع المشترك، والوكالء، وجميع البائعين اآلخرين، التصرف على 

نحو يّتفق مع مدّونة قواعد السلوك هذه، وكذلك جميع سياسات ومعايير بتروفاك والقوانين المحلية 
المعمول بها. وقد تخضع هذه األطراف الخارجية للتدقيق الدوري لضمان االمتثال. وسيتم دائماً 

توفير التدريب المناسب من جانب بتروفاك عندما يكون ذلك ضرورياً أو مفيداً.

يجب دائماً اتباع عمليات الفحص المبدئي المطلوبة قبل إشراك أي طرف خارجي في أعمالنا.

مكافحة الرشوة والفساد، األطراف 
 الخارجية وتضارب المصالح

تابع
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مكافحة الرشوة والفساد، األطراف الخارجية وتضارب المصالح

مكافحة الرشوة والفساد، األطراف 
 الخارجية وتضارب المصالح

تابع

 السياسات الرئيسية لمكافحة الرشوة والفساد: 
  معيار منع الرشوة والفساد

 سياسة تضارب المصالح

  معيار المنافسة ومعلومات المنافسة

 مدونة معامالت األسهم

قد يكون لتضارب المصالح المتصّور أو الفعلي أثر سلبي على سمعة شركة بتروفاك في ما يتعلق 
بالنزاهة أو سمعة موظف فردي أو صاحب مصلحة خارجي. لهذا السبب، ال ُيسمح به، إال في 
الحاالت التي يتم فيها اتباع سياساتنا ويتم اإلفصاح الكامل لألطراف المتأثرة، سواًء الداخلية أو 

الخارجية. قد تؤدي ملكية األسهم الشخصية أيضاً إلى تضارب المصالح.

ولن تقوم بتروفاك بمزاولة أعمال مع أطراف خارجية ُيشتبه في أنها تتعامل بعائدات الجريمة أو 
مشتركة بطريقة أخرى في غسل األموال، ولن تسّهل عن عمٍد أي معاملة تتضمن عناصر من هذه 

الممارسات.

وكما هو الحال دائماً، إذا كان لديك أي شك، يجب عليك أن تسأل إدارتك المباشرة أو فريق 
االمتثال أو فريق الموارد البشرية.

4
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المنافسة العادلة 5
المتقيدة بقواعد 

االمتثال
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المنافسة العادلة المتقيدة بقواعد االمتثال

نحن نعمل في بيئة تنافسية صعبة. تتمثل الطريقة التي نفوز باألعمال من 
خاللها - والطريقة الوحيدة التي  نرغب في أن نفوز باألعمال من خاللها 

- في أن نْثبت جلياً للعمالء أننا ننّفذ مشاريع وخدمات عالية الجودة ونقدم 
الدعم التشغيلي المتميز على نحو موثوق وبتكلفة متفق عليها.

بشكٍل عام، ُتعّد عملية تقديم المناقصات التنافسية التي يجريها عمالؤنا هي الطريقة في حصولنا 
على العقود الجديدة. نحن نحترم هذه العمليات، وال نسعى مطلقاً إلى التالعب فيها أو التحايل عليها 

من خالل الفساد أو التواطؤ أو التبادل غير الصحيح للمعلومات.

قد يكون التواصل مع منافسين محتملين مناسباً في الحاالت التي يتم فيها النظر في تكوين اتحاد 
شركات أو تقديم عطاء مشروع مشترك أو التفاوض بشأنهم. بشكٍل عام، يجب تجنب ذلك أثناء 

عملية المناقصة بخالف ما يتوافق مع معيار المنافسة ومعلومات المنافسة الخاص بنا.

في أي مكان نعمل فيه، نمتثل لجميع لوائح االستيراد والتصدير. كما نحترم جميع العقوبات 
وإجراءات الحظر التجارية الوطنية والدولية التي قد تنطبق على عملياتنا.

المنافسة العادلة 
المتقيدة بقواعد 

االمتثال
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 السياسات الرئيسية:
 سياسة االمتثال للقواعد التجارية

  معيار المنافسة ومعلومات المنافسة
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األثر على المجتمع 6
المحلي واألثر 

السياسي واالجتماعي
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األثر على المجتمع المحلي واألثر السياسي واالجتماعي

دائماً ما كان التنفيذ المحلي عنصراً أساسياً في نموذج بتروفاك حيث نبذل 
جهوداً حثيثة لتوظيف السكان المحليين، وبناء القدرات المحلية، واالستفادة 

 من سالسل التوريد المحلية، وتحفيز االقتصادات المحلية، والمشاركة مع 
الحكومات والمجتمعات المحلية.

ونتعاون في تحقيق ذلك مع المنظمات غير الحكومية. وعندما نعمل مع الجمعيات الخيرية المحلية 
أو المنظمات المماثلة، يجب أن يتماشى ذلك مع فلسفة مسؤولية الشركة وأن يتم الموافقة عليه من 

جانب األقسام اإلدارية المعنية في الشركة.

ويجب توخي الحذر لضمان عدم استخدام التبرعات الخيرية أو المبادرات أو اعتبارها رشوة، 
ويجب إجراء فحص مبدئي وفقاً لذلك.

ال يوجد لدى بتروفاك أجندة سياسية، ونحن ال نقدم أي تبرعات ألي أحزاب أو منظمات سياسية. 
قد نشارك في مناقشات سياسية معينة إذا كان لها تأثير مباشر على عملياتنا، ولكن إجراء أي 
مشاركة أو ضغط من هذا القبيل يجب أن يكون من خالل قسم العالقات الحكومية وعالقات 

أصحاب المصالح وحده.

يتمتع الموظفون بحرية المشاركة في أي نشاط سياسي قانوني. ولكن عند القيام بذلك، يجب أن 
يوضحوا أنهم ال يمثلون شركة بتروفاك بأي حال من األحوال. ويجب على أي من الموظفين الذين 

يفكرون في الترّشح للمناصب العامة طلب المشورة من اداراتهم المباشرة.

 األثر على المجتمع 
المحلي واألثر السياسي 

واالجتماعي
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 السياسات الرئيسية المتعلقة بالمجتمع: 
  معيار منع الرشوة والفساد 

 معيار حقوق العمل
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 حفظ السجالت، الشفافية، 7
الضرائب والمعلومات 

السرية الداخلية
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حفظ السجالت، الشفافية، الضرائب والمعلومات السرية الداخلية

يجب أن نحتفظ بسجالت دقيقة وكاملة ألنشطة أعمالنا. 
 قد تتضمن هذه السجالت سجالت مالية، ورسائل البريد اإللكتروني وغيرها من أشكال 

االتصاالت المتعلقة باألعمال، ويجب إعدادها والمحافظة عليها وحفظها وفقاً للسياسات والمعايير 
ذات الصلة. نحن مؤسسة تتمتع بالشفافية وندرك أن الجهات التنظيمية أو السلطات المعنية قد تقوم 

بفحص هذه السجالت في أي وقت. وُتعّد سجالتنا وبياناتنا من أصول األعمال الرئيسية ويجب 
حمايتها بما يتماشى مع سياساتنا ومعاييرنا المتعلّقة بتقنية المعلومات واألمن السيبراني.

نحن نمتثل لقوانين خصوصية البيانات المعمول بها التي تغطي موظفينا وأصحاب المصلحة لدينا 
وعمالئنا.

تتبع بتروفاك عمليات مالية شاملة ودقيقة لضمان أن تكون سجالتنا المالية شفافة وأن يتم تقديمها 
في الوقت المناسب وأن تعكس أعمالنا بدقة وأن تتوافق مع سياساتنا ومعاييرنا، إلى جانب جميع 

المعايير القانونية والمهنية المعمول بها.

نحن ندرك تماماً المسؤوليات التي نتحملها كشركة مدرجة لضمان عدم استخدام موظفينا أو غيرهم 
من األفراد أو المؤسسات التي نعمل معها المعلومات التي حصلوا عليها أثناء عملهم معنا إلساءة 

استخدام السوق فيما يتعلق بأسهمنا.

 حفظ السجالت، الشفافية، 
الضرائب والمعلومات 

السرية الداخلية
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 السياسات الرئيسية للشؤون المالية والمعلومات:
 مدونة معامالت األسهم

 معيار إطار ضمان الضوابط المالية

 معيار حوكمة الضرائب

 السياسة الضريبية

 سياسة حماية البيانات

 معيار أمن المعلومات

 معيار تصنيف البيانات

على وجه الخصوص، نطبق سياسات ومعايير وإجراءات صارمة بشأن مراقبة المعلومات غير 
المنشورة والمعلومات الحساسة المتعلقة باألسعار، والظروف التي يمكن فيها لموظفينا أو أفراد آخرين 

التعامل في أسهم الشركة. ولهذا السبب يجب على جميع الموظفين اتباع مدونة تعامالت األسهم.

وبالمثل، عندما نحصل نحن أو موظفونا على معلومات خاصة أو سرية عن الشركات المدرجة 
األخرى في سياق عملهم معنا، فيجب عدم استخدام تلك المعلومات إلساءة استخدام السوق فيما 

يتعلق باألسهم في أي شركة من هذه الشركات.

نلتزم بالمتطلبات الضريبية للبلدان التي نعمل فيها ولن نيّسر التهرب الضريبي أو نتغاضى عنه أو 
نشجعه و/أو نساعد فرداً أو مؤسسة أخرى على التهرب من نظام الضرائب في أي بلد. 

 حفظ السجالت، الشفافية، الضرائب 
 والمعلومات السرية الداخلية

تابع

حفظ السجالت، الشفافية، الضرائب والمعلومات السرية الداخلية 7
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االتصاالت الخارجية

ُتعّد بتروفاك مؤسسة كبرى ذات واجهة عامة قوية بالنظر إلى نطاق 
عملياتنا وطبيعتها.

ونحظى بتغطية واسعة من وسائل اإلعالم، ويتابعنا أكثر من نصف مليون شخص على وسائل 
التواصل االجتماعي، وموقعنا اإللكتروني مصّنف من جهات مستقلة كأحد أفضل المواقع في العالم.

تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان أن تكون أي معلومات ترسلها بتروفاك دقيقة وواضحة ومتسقة. 
لهذا السبب، ُيعتبر قسم االتصاالت بالمجموعة هو القسم اإلداري الوحيد في الشركة المخّول له 

تمثيل بتروفاك على وسائل اإلعالم والتحدث بالنيابة عنها. ويجب إحالة أي مراسلة مع أي طرف 
خارجي يسعى للحصول على معلومات سرية إلى قسم االتصاالت بالمجموعة.

وعند استخدام وسائل التواصل االجتماعي، يجب على جميع الموظفين اتباع سياساتنا عند 
التعليق على أي معلومات تتعلق بشركة بتروفاك أو أصحاب المصلحة فيها، أو مشاركتها على 

قنوات التواصل االجتماعي. وال يجوز بأي حال من األحوال اإلفصاح عن المعلومات السرية أو 
مشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي. إذا ساورك الشك أو إذا كنت تشعر بالقلق إزاء أي 
معلومات تتعلق بشركة بتروفاك متداولة على وسائل التواصل االجتماعي، فبادر باستشارة قسم 

االتصاالت بالمجموعة.

االتصاالت الخارجية
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 السياسات الرئيسية لالتصاالت:
  التوجيهات المتعلقة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

في مكان العمل
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Speak  
Up

رفع التقارير/ اإلبالغ عن المخالفات

يجب على الموظفين الذين يتناهى إلى علمهم أو يوجد سبب لديهم لالعتقاد 
بأنه قد يكون هناك انتهاك محتمل لمدونة قواعد السلوك أو السياسات أو 
المعايير أو اإلجراءات أو القوانين المعمول بها في بتروفاك، اإلبالغ عن 

مخاوفهم داخلياً على الفور.
هذا المبدأ ال ينطبق فقط على الموظفين. نشجع أي شخص يشارك أو يعمل مع بتروفاك، بما في 
ذلك الموردون أو البائعون أو المقاولون أو العمالء، على اإلبالغ عن أي مخاوف من هذا القبيل.

 آليات اإلبالغ
يجب أن تكون نقطة االتصال األولى هي المدير المباشر أو المشرف. ومع ذلك، إذا تعّذر ذلك، 
فيجب اإلبالغ عن المخاوف إلى مدير إدارة الشؤون القانونية أو المالية أو الموارد البشرية، أو 

مباشرًة إلى مدير إدارة االمتثال لشركة بتروفاك.

 ."Speak Up" وبدالً من ذلك، يمكن اإلبالغ عن المخاوف من خالل نظام اإلبالغ عن المخالفات لدينا
هذا النظام يتم تشغيله بواسطة شركة إكسبولينك "NAVEX Global"، وهي طرف خارجي مستقل 
تستعين به بتروفاك لتمكين اإلبالغ عن المشكالت من جانب أي شخص ال يشعر بالراحة في التعامل 

من خالل القنوات العادية.

 ويمكن اإلبالغ عن المخاوف إلى EthicsPoint من دون تحديد الهوية بطريقتين: 
ب، أو عبر اإلنترنت من خالل الموقع  إما عبر الهاتف من خالل التحدث إلى مشّغل ُمدرَّ

.petrofac.ethicspoint.com اإللكتروني

 رفع التقارير/ 
اإلبالغ عن المخالفات
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رفع التقارير/ اإلبالغ عن المخالفات

 رفع التقارير/اإلبالغ عن المخالفات
تابع

يتم التعامل مع جميع االدعاءات المبلّغ عنها بسرية ومراجعتها بصورة وافية وفقاً لسياسات 
ومعايير وإجراءات بتروفاك. وفي الحاالت التي يكون فيها الموظف قد أفصح عن هويته وطلب 

الحصول على تعقيب بشأن النتيجة، سيتم تقديم هذا التعقيب.

ونؤكد على أننا نتعامل مع سّرية أي شخص يبلّغ عن االدعاءات بجدية شديدة. إضافة إلى ذلك، 
ال تتسامح بتروفاك مطلقاً مع االنتقام بسبب اإلبالغ عن االنتهاكات المحتملة أو الفعلية للمدونة أو 

القوانين المحلية.

——  الحظ أنه، كجزء من عقد عملك، يتعين على جميع الموظفين اإلبالغ عن مخالفة قواعد 
المدّونة، وإذا لزم األمر، التعاون أيضاً مع التحقيقات في االنتهاكات المزعومة للمدونة. 

 في حالة إخفاق الموظفين في اإلبالغ أو التعاون، فسيخضعون إلجراءات تأديبية 
)قد تصل إلى الفصل من العمل وتشمله(.

 البالغات الكيدية
عندما يكون لدى الموظف اعتقاد حقيقي ومعقول بأن المدّونة قد تم انتهاكها، فإنه يجب عليه اإلبالغ 

عنه. وإذا لم تكشف التحقيقات عن وجود أي مخالفات، فلن يتم اتخاذ أي إجراء آخر. ومع ذلك، 
لألسف، حصلت وقائع نادرة لقيام موظفين بتقديم شكاوى كيدية أو كاذبة عمداً. إذا حدث ذلك في 
بتروفاك، فقد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد هؤالء الموظفين )وفي الحاالت الخطيرة، قد يؤدي 

ذلك إلى الفصل من العمل(.
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