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الزمالء األعزاء، 

يسرني أن أقدم لكم مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركتنا. من أجل أن نحقق النجاح، يجب علينا أن نُجري 
أنشطتنا وأعمالنا بما يتماشى مع هدفنا المشترك. وتوفر مدونة قواعد السلوك الوسائل لتحقيق هذه الغاية.

تعيد مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركتنا التأكيد على االلتزام بقيمنا –أال وهي: النزاهة والسالمة والتميز 
واالحترام واإلبداع والعناية – كما أنها توضح السلوكيات المتوقعة من كل فرد منا. ويجب أن نسترشد 

بقيمنا وبمدونة قواعد السلوك في قراراتنا وأفعالنا. كما تتيح لنا قيمنا وهذه ومدونة قواعد السلوك أن نتمتع 
بالجرأة والتميز والريادة بكل ثقة.

ينبغي لنا فهم مدونة قواعد السلوك وتطبيقها في أنشطتنا اليومية. وإذا كانت لديكم أي أسئلة عما يعنيه أمٌر 
ما أو كيفية انطباق مدونة قواعد السلوك على مواقف بعينها، يُرجى االتصال بأحد مصادرنا المدرجة في 

مدونة قواعد السلوك لطلب المساعدة. 

لدّي إيماٌن راسخ بأن كالً منا -من خالل تطبيق قيمنا ومدونة قواعد السلوك- سيصنع تأثيًرا إيجابيًا في أماكن 
العمل لدينا وفي مجتمعاتنا. 

يملؤني الفخر بالمكانة التي تتبوُؤها "فاالريس" في مجتمع األعمال العالمي، وأعتمد على كل فرد منكم في 
الحفاظ على سمعتنا القوية وتعزيزها من خالل أفعالنا.

توم بيرك
رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي

رسالة من توم بيرك
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مقصدنا وقيمنا
نحن في فاالريس، يتمثل غرضنا ومقصدنا في تقديم حلول تتسم بالمسؤولية وتوفر الطاقة للعالم. 

إن قيمنا تدعم مقصدنا وترشدنا في قراراتنا وأفعالنا.

النزاهة هي فعل الصواب، بغض النظر عن وجود أحد يراقبنا أو عدم وجوده
نزاول أعمالنا بأمانة وبصورة تتفق مع األخالقيات. نفي بالتزاماتنا – تجاه عمالئنا وتجاه أصحاب المصلحة لدينا وتجاه بعضنا 

البعض. ال نخشى الظهور/البروز وال فعل الصواب.

السالمة أولويتنا دائًما هي عدم التسبب في أي ضرر
نلتزم بتوفير مكان عمل آمن وخاٍل من الحوادث، يمكن معه أن يعود جميع أعضاء فريق العمل إلى منازلهم على نفس الحالة التي 
جاءوا بها إلى مكان العمل. نتحكم في األخطار التشغيلية الرئيسية باستخدام حواجز فعالة. ندرك جيًدا أن السالمة مسؤولية الجميع.

التميز توفير القيمة للعمالء مع رفع مستوى األداء بشكل متسق
نلتزم بمعايير عالية في جميع أعمالنا. وعندما نتولى إحدى المهام، فإننا ننجزها بطريقة صحيحة ونبلي فيها بالًء حسنًّا. ونتوقع أن 

نحظى بالتقدير عن أدائنا الفائق.

االحترام معاملة اآلخرين كما نحب أن يعاملوننا
نعامل الناس بكرامة ونتفهم اختالف وجهات النظر. نشجع التنوع والتعاون في السعي نحو تحقيق هدف مشترك. نتعامل بالعدل 

واإلنصاف مع موظفينا وشركاء أعمالنا.

اإلبداع حل المشكالت بإبداع
نقدر االبتكار ونروج للتحسين المستمر. نتوقع التغيرات في أعمالنا ونتأقلم معها. نثابر في مواجهة التحديات ونبحث عن أساليب جديدة 

لتحقيق القيمة.

العناية صون أماكن عملنا وحمايتها من أجل الجيل القادم
نعتني بالبيئة والمجتمعات التي نزاول أعمالنا داخلها. نتولى مهمة إدارة أصول شركتنا ومواردها بصورة تتصف بالمسؤولية. نلتزم 

بتقديم أداء مالي مستدام.
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المقدمة
من يجب عليه تنفيذ مدونة قواعد السلوك

تسري مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا على جميع المسؤولين 
والمديرين والموظفين. 

نتوقع أيًضا من شركاء أعمالنا -بما فيهم شركاء المشاريع 
المشتركة والموردون واألطراف الخارجية األخرى- التصرف 

على نحٍو يتسق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركتنا.

كيفية االستعانة بمدونة قواعد السلوك
تعد مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركتنا هي دليلنا لتحويل 
قيمنا إلى سلوكيات يومية. ولن تتناول مدونة قواعد السلوك 

جميع المواقف التي تمرون بها؛ لذا يجب استخدام التقدير السليم 
عند تحديد ما إذا كانت أفعالكم متسقة مع قيمنا ومدونة قواعد 

السلوك الخاصة بنا أم ال. وعندما يكون لديكم شٌك، فاسألوا 
أنفسكم:
هل هذا قانوني؟	 
هل هذا يتسق مع سياسات الشركة ومدونة قواعد السلوك 	 

الخاصة بها؟
هل هذا أخالقي؟	 
كيف ستكون نظرة اآلخرين تجاه األمر؟	 
هل ينبغي لي طلب الحصول على توجيه؟	 

نظًرا لنطاق أعمالنا العالمي، قد تتعارض القوانين أو األعراف 
المحلية مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا. وفي هذه المواقف، 

يجب عليكم تطبيق المعيار األكثر صرامةً. وإذا كان يساوركم 
الشك حيال موقف معين، فاتصلوا بأحد المصادر المدرجة أدناه.

مسؤوليات الموظفين
قراءة مدونة قواعد السلوك وفهمها	 
اتباع مدونة قواعد السلوك ومبادئها التوجيهية في أنشطتكم 	 

اليومية
طرح األسئلة عندما يساوركم الشك حيال أفعال معينة	 
إثارة المخاوف إذا كنتم تعتقدون أنه قد يكون هناك انتهاٌك 	 

لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا أو للقانون
اإلبالغ عن السلوكيات غير األخالقية	 
التعاون الكامل في أي تحقيقات أو عمليات تدقيق تُجريها 	 

الشركة

مسؤوليات إضافية للمديرين
إظهار أهمية مدونة قواعد السلوك من خالل سلوكياتكم 	 

نفسها
شرح مدونة قواعد السلوك ومناقشتها مع أعضاء فريق 	 

عملكم
تأسيس مكان عمل يتسم باالحترام والشفافية	 
تشجيع اآلخرين على التحدث بصراحة والتعبير عن 	 

آرائهم - واإلنصات لهم عندما يتحدثون
االضطالع بدوركم في منع األفعال االنتقامية	 

أسباب التحدث بصراحة وكيفيته
جميعنا يتحمل مسؤوليةً تجاه الشركة وتجاه بعضنا البعض 

للتحدث بصراحة إذا رأينا أي شيء غير آمن أو غير أخالقي؛ 
إذ إن عدم اإلفصاح والتحدث بصراحة يعد انتهاًكا لمدونة قواعد 

السلوك وال يتسق مع قيمنا. 

تنتهج شركة فاالريس عدة أساليب لتشجيعكم على التحدث 
بصراحة، من بينها عدم اإلفصاح عن الهوية. وإذا كانت لديكم 

أي أسئلة أو شواغل/مخاوف، يمكنكم االتصال بأي مما يلي: 
مديركم	 
المسؤول المختص على الشاطئ	 
شريك عمل الموارد البشرية	 
كبير مسؤولي االمتثال	 
الخط الساخن ألخالقيات العمل	 
مجلس اإلدارة	 
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كيفية تعامل فاالريس مع البالغات
تأخذ فاالريس ادعاءات المخالفات على محمل الجد. وستُجري 

الشركة تحقيقًا منصفًا محايًدا في بالغات السلوكيات غير الالئقة 
أو غير األخالقية. ونتخذ الخطوات المعقولة للحفاظ على السرية 

وحماية خصوصية األطراف ذات الصلة باألمر. كما سنتخذ 
اإلجراءات المناسبة للتصدي لحاالت انتهاك مدونة قواعد 

السلوك وسنتصل بالسلطات القانونية إذا دعت الحاجة لذلك.

عدم التهاون مع األفعال االنتقامية
ال تتهاون فاالريس حيال األفعال االنتقامية بأي شكل من 

األشكال. وتشتمل أمثلة االنتقام على فصل شخٍص ما من العمل 
أو إنزال درجته الوظيفية أو نقله، أو التهديدات أو االستبعاد أو 
الترهيب أو اإلهانة أو التنمر، أو أي أفعال مؤذية أخرى تجاه 

فرٍد أعرب عن مخاوفه بنية حسنة. 

إذا ظننتم أنكم –أو شخص ما تعرفونه– تعرضتم لالنتقام، يرجى 
في هذه الحالة االتصال بأحد المصادر المدرجة في الصفحة 

المقابلة.

موارد وإرشادات إضافية
تنص سياساتنا وإجراءاتنا على متطلبات الشركة ومسؤولياتكم 
 DrillZone فيما يخص مدونة قواعد السلوك. يرجى زيارة

لالطالع على توقعات أعمالكم اليومية وفهمها. ويمكنكم أيًضا 
زيارة صفحة قسم االمتثال على DrillZone لالطالع على 

مواد مرجعية وأدوات االمتثال.

https://intranet.drillzone.com/Pages/Home.aspx
https://intranet.drillzone.com/CorporateServices/Compliance/default.aspx
https://intranet.drillzone.com/CorporateServices/Compliance/default.aspx
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عملياتنا
ما نؤمن به

نهتم بصحة وسالمة وأمن موظفينا وشركاء أعمالنا ومجتمعاتنا. 
والسالمة حٌق الجميع ومسؤولية الجميع أيًضا. وفي فاالريس، 

تعد أولويتنا دائًما هي عدم التسبب في األذى، ونلتزم بتوفير 
مكان عمل خاٍل من الحوادث. 

كيفية مزاولتنا ألعمالنا
نقدم خدمات فائقة الجودة لتحقيق قيمة مثالية لعمالئنا. ونتخطى 

توقعات العمالء وفق نهج آمن موفر للتكاليف. كما نضطلع 
جميعًا بواجٍب وسلطٍة إليقاف أي مهام من المحتمل أن تكون 
غير آمنة، وذلك دون خشية األفعال االنتقامية. وندعم توفير 
مكان عمل خاٍل من الحوادث من خالل إدارة مخاطر سالمة 
العمليات ومخاطر السالمة الشخصية. ويعد وجود الحواجز 

برهانًا على "السالمة"، وننظر لتلك الحواجز على أنها ُمَشكَّلة 
من أفراد وآالت وعمليات. 

ولحماية أنفسنا وشركاء أعمالنا وضيوفنا، نلتزم باآلتي:
إيقاف العمل إذا كنا نعتقد أنه غير آمن أو ال يشتمل على 	 

حواجز لسالمة العمليات
إجراء تقييمات للمخاطر الكتشاف مخاطر سالمة 	 

العمليات ومخاطر السالمة الشخصية، وتحديد إجراءات 
تخفيف المخاطر

تطبيق الحواجز والحفاظ على سالمة عناصر الحواجز	 
تقييم سالمة عناصر التحكم والمراقبة ذات األهمية 	 

القصوى بالنسبة للسالمة 
التحقق من تطبيق معاييرنا وإجراءاتنا	 
تقييم المخاطر وإدارة تغييرات اإلجراءات واألنظمة 	 

والموظفين
دمج مبادئ العوامل البشرية في أنظمتنا وعملياتنا 	 
استخدام األدوات الصحيحة والمعدات الوقائية	 
التأكد من أننا مؤهلون وال نعاني من وهن أو ضعف/	 

علة – بسبب نقص النوم، أو تناول الكحوليات، أو 
العقاقير، بما في ذلك العقاقير المصروفة بوصفة طبية

االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ	 
عدم االشتراك في أعمال عنف أو التهاون معها أو 	 

تجاهلها
التأكد من أن مقدمي خدمات األمن ال يستعملون القوة 	 

بال داعٍ
اإلبالغ فوًرا عن األمراض أو اإلصابات أو الحوادث 	 

أو مخاوف السالمة
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موظفونا
ما نؤمن به

إن كيفية معاملة الشركة لموظفيها هي ما يحدد هوية الشركة. 
ونحن ننظر النتشارنا العالمي وتنوعنا على أنهما ميزة تنافسية. 

ر التعاون في السعي نحو تحقيق أهداف مشتركة.  كما نقّدِ

كيفية مزاولتنا ألعمالنا
نتعامل مع الجميع بعدل وإنصاف وكرامة. ونعمل على إرساء 
ثقافة شاملة حاضنة، يشعر فيها الموظفون باألمان واالحترام 

على السواء. ونُبِلغ عن السلوكيات غير الالئقة في مكان العمل.

ولتشجيع التنوع وضمان تكافؤ الفرص، نلتزم باآلتي:
احترام االختالفات الثقافية	 
التشجيع على تعبير األفراد عن آرائهم وعلى التعاون 	 

ضمن فريق العمل
اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف/العمل )مثل: التعيين 	 

والترقية والتعويضات/المكافآت والفرص األخرى( 
استناًدا إلى معايير ذات عالقة بالوظيفة و/أو احتياجات 

العمل؛ وليس استناًدا إلى عوامل أو سمات ليست لها 
عالقة بقدرات الشخص على تنفيذ مهمته، مثل: العرق 
أو الدين أو اللون، أو األصل القومي أو نوع الجنس أو 
العمر، أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الحالة 
الزوجية، أو اإلعاقة أو أي سمة أخرى مكفولة بالحماية 

بموجب قانون فيدرالي أو محلي أو قانون والية 
تشجيع جميع األفراد المؤهلين والمهتمين على التقدم 	 

بطلبات لشغل الوظائف
اتباع متطلبات وقوانين تكافؤ فرص العمل ذات الصلة	 

لكي نضمن سلوكيات الئقة في مكان العمل، نلتزم باآلتي:
عدم التهاون إزاء السلوك غير الالئق أو االشتراك فيه، 	 

بما في ذلك التالمس غير المرغوب فيه أو التعليقات أو 
األفعال غير المرحب بها، مثل:

التعليق أو التواصل المشتمل على إساءات عنصرية - 
أو تعليقات منحازة تجاه جنس دون آخر، أو 
التلميحات أو الصور أو الفيديوهات العدائية

التهديدات بمنع مزايا أو الوعد بمنح مزايا مقابل - 
عالقة جنسية أو فعل جنسي

التالمس الجسدي، بما في ذلك التالمس المسيء أو - 
االحتضان أو التقبيل أو التدليك

االنتقام من أي شخص يقدم شكوى أو يرفض تلميًحا - 
عاطفيًّا أو جنسيًّا

ال نشارك في سلوك تهديد أو تحرش أو تنمر أو أي 	 
سلوك يهدف إلى ترهيب اآلخرين أو امتهانهم

ال نتورط في لهجة أو سلوك مهين أو ازدرائي أو محقِّر	 
ال نشارك في سلوكيات أو عمليات تواصل عدوانية أو 	 

عدائية
ندرك أن هذا السلوك غير مقبول في أي بيئة عمل، 	 

بما في ذلك رحالت العمل أو االجتماعات والمناسبات 
االجتماعية األخرى

من أجل حماية المعلومات الشخصية، نلتزم بما يلي:
احترام خصوصية موظفينا	 
أال نستخدم المعلومات الشخصية إال ألغراض مزاولة 	 

العمل بفعالية أو االلتزام بالقانون
تصنيف جميع المعلومات الشخصية ومعاملتها على أنها 	 

معلومات سرية
تقييد إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية 	 

واستخدامها
اتباع قوانين خصوصية البيانات ذات الصلة	 
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العناية
ما نؤمن به

نصون مكان عملنا من أجل األجيال القادمة. نولي اهتماًما للبيئة 
ونعتني بها. نلتزم بتقديم أداء مالي مستدام. 

كيفية مزاولتنا ألعمالنا
نمتثل للوائح البيئية المعمول بها، ونتخذ اإلجراءات المالئمة لمنع 

األضرار التي تلحق بالبيئة. نستخدم التقدير السليم في العناية 
بمعدات شركتنا ومعلوماتها السرية وملكيتها الفكرية. نمارس 

اإلدارة المالية الجيدة من خالل إدارة أصولنا ومواردنا بطريقة 
مسؤولة. 

من أجل المساعدة في حماية البيئة، نتولى ما يلي:
تقييم المخاطر البيئية في عملياتنا اليومية وتخفيفها	 
إجراء اختبارات منتظمة ألنظمة موانع االنفجار 	 
إلزام الموظفين المسؤولين عن أنشطة التحكم التام بإتمام 	 

تدريب خاص واالحتفاظ بشهادات االعتماد المطلوبة

اتباع إجراءات الشركة والقانون عند التخلص من 	 
النفايات والقيام بأنشطة التنظيف واإلزالة األخرى

تطبيق اإلجراءات الوقائية وغيرها من التدابير للحد من 	 
تصريفات النفايات بشكل عرضي

اتخاذ إجراءات فورية الحتواء التصريفات الضارة، إذا 	 
حدثت

من أجل االحتفاظ بسجالت ودفاتر دقيقة، نتولى القيام بما يلي:
نتأكد من أن جميع المعامالت موصوفة ومسجلة بشكل 	 

صحيح
نتأكد من أن اإلقرارات المالية دقيقة وتأتي في وقتها 	 

المناسب
نحقق في طلبات الدفع أو الصرف غير العادية أو 	 

الزائدة عن الحد، أو غير الموصوفة بشكل كاٍف، أو 
غير الموثقة بشكل كاٍف، أو التي تثير تساؤالت

نتبع اإلجراءات القانونية وإجراءات الشركة عند إنشاء 	 
الوثائق والسجالت وحفظها والتخلص منها
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نحرص على حصولنا على الموافقات الصحيحة، ونتأكد 	 
من أننا اتصلنا بإدارة الشؤون القانونية قبل الرد على 

طلب مقدم من طرف خارجي للحصول على المعلومات

من أجل حماية أصول الشركة، نتولى القيام بما يلي:
فات 	  نتأكد من أننا قد قمنا بتأمين كلمات المرور ومعّرِ

المستخدمين الخاصة بنا
نتأكد من أن لدينا السلطة المختصة قبل توقيع عقد ما	 
ال نستخدم أصول الشركة لتحقيق منفعة شخصية، بما 	 

في ذلك ما يلي:
االستخدام الشخصي المفرط للبريد اإللكتروني - 

للشركة أو هاتف الشركة، وما إلى ذلك
إرسال مراسالت/اتصاالت غير الئقة أو مسيئة- 
استغالل المعدات أو اللوازم لالستخدام الشخصي- 
استخدام بطاقات ائتمان الشركة في مشتريات - 

شخصية
استخدام برنامج أو نسخه دون الحصول على موافقة- 
إرسال طلبات استجداء غير مصرح بها- 
تنفيذ عمل لصالح منظمة أخرى- 

التحدث إلى إدارة الشؤون القانونية قبل تطبيق 	 
االبتكارات أو األفكار التي نصل إليها أو نتعلمها من 

خالل العمل
حماية ملكياتنا الفكرية وغيرها من معلوماتنا السرية 	 

بطريقة آمنة
االنتباه واليقظة للهجمات اإللكترونية	 

من أجل حماية سمعة الشركة، نتولى القيام بما يلي:
ندرك أن تعليقاتنا ومنشوراتنا العامة يمكنها أن تنعكس 	 

على الشركة
نوجه وسائل اإلعالم والمستثمرين إلى إدارة عالقات 	 

واتصاالت المستثمرين
نحصل على موافقة من إدارة عالقات واتصاالت 	 

المستثمرين قبل التحدث نيابةً عن الشركة

لتجنب التداول بناًء على معلومات داخلية، نتولى القيام بما يلي:
ال نشتري أو نبيع أوراقًا مالية خاصة بالشركة -بشكل 	 

مباشر أو غير مباشر، من خالل أفراد العائلة أو غيرهم 
- إذا كانت لدينا معلومات داخلية )معلومات غير متاحة 

للجمهور ويمكن أن تكون ذات صلة بمستثمر ما عند 
تحديد قرار بشأن شراء أو بيع أوراق مالية خاصة 

بالشركة(
ال نشارك المعلومات الداخلية مع اآلخرين	 
ال نعطي معلومات خاطئة للتالعب في سعر السهم	 
نتبع هذه القواعد نفسها عندما تكون لدينا معلومات 	 

داخلية حول شركات عامة أخرى
نتبع هذه القواعد نفسها حتى بعد مغادرة العمل بالشركة	 
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ممارسات أعمالنا
ما نؤمن به

إن مجال عملنا يعد مجال عمل خدمي. ونحن نعتمد على شركاء 
أعمالنا )بما في ذلك الموردون وشركاء المشاريع المشتركة 

واألطراف الخارجية األخرى( لتقديم الدعم لعملياتنا، وتمثيلنا 
أمام العمالء وأصحاب المصلحة والحكومات. ونؤمن بأن 

الطريق نحو الحصول على ميزة تنافسية يكون من خالل التميز 
في أداء العمليات، والوفاء بالتزاماتنا، وممارسة أعمالنا بنزاهة. 

كيفية مزاولتنا ألعمالنا
نزاول األعمال بطريقة تتسم بالشفافية والشغف والتنافسية. ونحن 
نفي بالتزاماتنا. وقد وضعنا معايير عالية لكل ما نقوم به. وعندما 

نتولى إحدى المهام، فإننا ننجزها بطريقة صحيحة ونبلي فيها 
بالًء حسنًّا. 

من أجل ضمان قيام شركاء أعمالنا بدعم أهداف أعمالنا بشكل 
صحيح، نتولى القيام بما يلي:

ننتقي -بحرص وعناية- شركاء األعمال الذين 	 
يشاركوننا التزامنا بالسالمة والنزاهة

نُجري تقييًما شامالً لشركاء أعمالنا قبل عالقة العمل 	 
وفي أثنائها

نشارك معهم قيمنا ومدونة قواعد السلوك الخاصة 	 
بنا، ونوضح توقعاتنا، ونتأكد من الوفاء بشروط العقد 

المناسبة
نتخذ إجراًء إذا كان أحد شركاء العمل ال يلبي توقعاتنا	 
نبلغ عن أي مؤشرات/عالمات تدل على أن هناك 	 

شريك عمل ال يلبي المتطلبات القانونية أو التعاقدية، 
أو قد تصرف بطريقة ال تتفق مع مدونة قواعد السلوك 

الخاصة بنا

من أجل تبادل الهدايا وسبل الترفيه وغيرها من مجامالت العمل 
بصورة الئقة، نلتزم بما يلي:

ال نقبل أو نقدم هدايا أو رحالت سفر أو ترفيًها أو 	 
رعاية أو مساهمات خيرية في مقابل أعمال أو خدمات 
أو معلومات سرية، أو إذا كان الغرض منها التأثير في 

قرار ما بصورة غير مالئمة وغير سليمة
نتأكد من أن الهدايا أو رحالت السفر أو الترفيه أو 	 

الرعاية أو المساهمات الخيرية مالئمة وذات قيمة 
معقولة وتم تدوينها في السجالت بشكل صحيح

نبلغ عن الهدايا أو رحالت السفر أو الترفيه أو الرعاية 	 
أو المساهمات الخيرية، ونحصل على موافقة عليها بما 

يتماشى مع إرشادات الشركة

للتصدي لحاالت تضارب المصالح، نلتزم بما يلي:
ندرك أن التضارب قد يحدث عندما تؤثر مصالحنا أو 	 

أنشطتنا في قرار عمل أو تتداخل مع موضوعيتنا 
لن نقبل شخصيًّا الفرص التجارية المخصصة للشركة	 
نحن على دراية بمختلف أنواع التضاربات، بما في ذلك 	 

ما يلي:
العالقات األسرية أو الشخصية التي يمكن أن تؤثر - 

في اتخاذ قرارات العمل
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العالقات األسرية مع المسؤولين الحكوميين- 
االستثمارات خارج الشركة- 
العضوية في مجلس إدارة مؤسسة ربحية أو غير - 

ربحية
خدمات التوظيف أو االستشارة الخارجية- 

نبلغ عن المواقف التي قد تكون أو قد يبدو أنها تتعارض 	 
مع إرشادات الشركة

لتجنب السلوك المضاد للمنافسة، نلتزم بما يلي:
عدم التالعب في العطاءات المقدمة للعمالء	 
عدم االتفاق مع منافسينا على تحديد أسعار أو 	 

خصومات أو شروط وأحكام تعاقدية
عدم تخصيص حصة السوق أو المنطقة مع المنافسين، 	 

سواء بشكل رسمي أو غير رسمي
عدم االتفاق مع المنافسين -سواء بشكل رسمي أو غير 	 

رسمي- على رفض التعامل مع عميل بعينه
عدم مناقشة المعلومات السرية )مثل: معلومات التسعير 	 

أو األجور أو الضرائب أو النفقات األخرى( مع 
المنافسين

عدم محاولة الحصول على معلومات غير متاحة 	 
للجمهور عن أحد المنافسين، وذلك من خالل طرف 

خارجي
عدم وضع قيود أو حدود على توفير خدمة ما	 
عدم وضع حدود على ممارسات التوزيع	 
التوقف عن الحوار واالتصال بالمستشار العام إذا 	 

حاول منافس ما مناقشة موضوع محظور
االتصال بالمستشار العام إذا اكتشفنا معلومات 	 

سرية عن منافس
توخي الحذر عند المشاركة في الرابطات التجارية	 

من أجل االمتثال لقوانين التجارة الدولية، نلتزم ما يلي:
ندرك أن القوانين التجارية معقدة 	 
نتبع قوانين التجارة في أي مكان نزاول فيه أعمالنا 	 
نحصل على التراخيص والتصاريح الصحيحة 	 

المتعلقة باستيراد المعدات والبرامج والتكنولوجيا 
أو تصديرها

ال نزاول أعماالً تجارية مع أطراف أو بلدان محظورة	 
نبلغ كبير مسؤولي االمتثال عن أي طلبات لالنضمام 	 

إلى مقاطعة
نتصل بإدارة االمتثال عندما تكون لدينا أسئلة 	 

لمنع غسيل األموال، نلتزم بما يلي:
ندرك أن غسيل األموال يمكن أن يشتمل على ما يلي:	 

إخفاء األموال غير المشروعة- 
إضفاء الصفة الشرعية على األموال غير المشروعة- 
استخدام األموال في دعم الجريمة أو اإلرهاب- 

نتحقق من مدى وجود فرص محتملة لغسيل األموال من 	 
ممارسات أعمالنا، والقضاء على تلك الفرص

نتبع إجراءات العناية الواجبة ألطرافنا المقابلة	 
نظل في حالة تأهب ونعمل على إثارة المخاوف	 
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مجتمعاتنا
ما نؤمن به

نحن ملتزمون بإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي 
نعيش ونعمل فيها. وندرك أن الرشوة والفساد يمكنهما تدمير 

االقتصادات والمجتمعات المحلية. وال نتهاون مع أي شكل من 
أشكال الرشوة أو الفساد، ونحرص على أن يشترك معنا شركاء 

أعمالنا في التزامنا.

كيفية مزاولتنا ألعمالنا
نهتم بمجتمعاتنا من خالل توفير فرص عمل ودعم االقتصادات 

المحلية. نزاول أعمالنا بطريقة أخالقية وتتسم بالنزاهة.

ومن أجل دعم مجتمعاتنا، نلتزم بما يلي:
نشجع الرعايات والمساهمات الخيرية واألنشطة 	 

التطوعية التي تعمل على تطوير المجتمعات المحلية
ال نستخدم أموال الشركة لدعم حزب سياسي أو مرشح 	 

سياسي
نحرص على أن تكون أنشطتنا السياسية الشخصية غير 	 

مرتبطة بالشركة

نتحقق من مدى وجود انتهاكات لحقوق اإلنسان )مثل: 	 
عمل األطفال، أو العمل القسري، أو االتجار بالبشر( 

في عملياتنا أو عمليات شركاء أعمالنا، ونبلغ عنها

من أجل مكافحة الفساد، نلتزم بما يلي:
ال نعرض أو نقبل رشاوي أو عموالت غير مشروعة 	 

أو غيرها من المدفوعات غير المشروعة أو مدفوعات 
التسهيل

ال نعطي أو نتلقى أي شيء ذي قيمة للتأثير في قرار 	 
عمل أو الحصول على ميزة غير مشروعة

نتبع جميع قوانين مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد في 	 
جميع األماكن التي نزاول أعمالنا فيها

نحتفظ بدفاتر وسجالت دقيقة للتأكد من أن المدفوعات 	 
قد تم وصفها بشكل صحيح، وأن أموال الشركة ال 
تُستخدم ألغراض غير قانونية أو غير سليمة/غير 

مالئمة
نعرف شركاء أعمالنا ونقيمهم من خالل اتباع إجراءات 	 

العناية الواجبة التي تُجريها أطراف خارجية
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معلومات االتصال
كبير مسؤولي االمتثال

+1-713-789-1400 لالتصال الهاتفي، يرجى االتصال على الرقم: 

Chief Compliance Officer :عناية يرجى إرسال الخطابات إلى: 
Valaris  

5847 San Felipe, Suite 3300  
Houston, Texas 77057, USA  

cco@valaris com يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي: 

الخط الساخن ألخالقيات العمل
يُدار الخط الساخن بصورة مستقلة، ويتيح لك طلب اإلرشاد أو إثارة تساؤل/مخاوف بصورة سرية. ويمكنك 

االتصال بالخط الهاتفي الساخن )باسم مجهول من معظم المواقع( بلغات مختلفة، على مدار 24 ساعة 
 https://www.valaris.com/responsible طوال أيام األسبوع. تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

للحصول على أرقام الهواتف المحلية أو لإلبالغ عبر اإلنترنت.

رؤساء لجان مجلس اإلدارة
يمكنك إبالغ رئيس اي لجنة تابعة لمجلس اإلدارة عن مخاوفك باسم مجهول وبسرية. وكل منهم عبارة عن 
عضو مجلس إدارة مستقل من غير الموظفين. ستتم إعادة توجيه جميع البالغات دون فتحها/االطالع عليها.

 Audit Committee Chair, Compensation :عناية يرجى إرسال الخطابات إلى: 
 Committee Chair, or Nominating, Governance and

Sustainability Committee Chair
Valaris  

1415 South Voss Rd, Suite 110  
P.O. Box 135  

Houston, TX 77057, USA  

اإلسقاطات/التنازالت والتعديالت
يتعين على مجلس اإلدارة أو لجنٍة تابعة لمجلس اإلدارة الموافقة على أي إسقاط/تنازل عن مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا لصالح مسؤوٍل أو مدير وأي تغيرات تطرأ على مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا. ويتم 

تسجيل جميع التنازالت في سجالت شركتنا، باإلضافة إلى أنها فيما يخص المسؤولين وأعضاء مجلس اإلدارة- يتم اإلفصاح عنها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها ومتطلبات اإلدراج المعمول بها.

https://www.valaris.com/responsible


valaris.com


