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أولوية تلبية احتياجات العميل
ــم  ــا ونقــوم بتقدي ــات التــي تواجــه عمالئن ــد ونتفهــم التحدي ــدرك فــي شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايت ــا ن  إنن

حلــول لهــذه التحديــات، وهــذا هــو جوهــر الشــركة. كمــا تضــع الشــركة احتياجــات العميــل فــي المقــام األول وتقــدم األفــكار 

والتكنولوجيــا والحلــول األنســب الحتياجــات العمــالء. كمــا أننــا نعتــز بتقديــم الخدمــات األفضــل لعمالئنــا، عــالوة علــى مجموعــة 

مــن المنتجــات والخدمــات التــي تفــوق معاييــر جودتهــا معاييــر الجــودة فــي مجــال خدمــات حقــول النفــط. إننــا نســعى دائمــا أن 

نكــون الشــركة األفضــل فيمــا يتعلــق بتقديــم خدمــات حقــول النفــط.

الكوادر البشرية والعمل الجماعي
مــن أهــم عوامــل تنفيــذ خطتنــا االســتراتيجية هــو تفانــي العامليــن بالشــركة وتحفيزهــم. وستســتمر اإلدارة العليــا بالشــركة 

بــأداء دور أساســي لتوفيــر ظــروف وبيئــة عمــل تمكــن العامليــن مــن إبــراز أفضــل مــا لديهــم ولتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة 

لعمالئنــا، ويشــمل ذلــك توفيــر بيئــة عمــل آمنــة وخاليــة مــن المضايقــات والســلوكيات غيــر المقبولــة. 

مسؤولية الشركة تجاه المجتمع والبيئة
ــر المجتمعــات  ــي فــي تطوي ــا مســؤولية أداء دور إيجاب ــى عاتقن ــا، ويقــع عل ــزاول بهــا أعمالن ــدان التــي ن ــا نعيــش فــي البل إنن

المحليــة، وكذلــك اعتمــاد ممارســات بيئيــة ســليمة للحــد مــن تأثيرنــا البيئــي. كمــا أننــا نســعى لتطويــر المجتمعــات مــن خــالل 

إيجــاد قيمــة اجتماعيــة مســتدامة مــن خــالل التعــاون والشــراكة مــع جهــات المجتمــع المدنــي بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر 

الحكوميــة والمنظمــات الغيــر ربحيــة عــالوة علــى الشــركات التــي تشــاركنا القيــم والمعاييــر األخالقيــة. كمــا أننــا ملتزمــون 

بدعــم وتوظيــف المواطنيــن فــي األعمــال المحليــة للشــركة مــع اإللتــزام بممارســات التوظيــف المنصفــة، ودعــم التعدديــة 

والشــمولية فــي أماكــن العمــل و ضمــان التعامــل العــادل وتكافــؤ الفــرص للجميــع. 

نلتــزم فــي شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد )“الشــركة”( بالقيــام بــكل مــا 

 بنــص وروح 
ً
هــو صائــب و بالتعامــل بنزاهــة فــي كل مــا نقــوم بــه مــن أعمــال امتثــاالً والتزامــا

القانــون.

يلعــب كل شــخص فــي الشــركة دورا حيويــا فــي تحقيــق ذلــك اإللتــزام مــن خــالل التصــرف 

 بطريقــة تعكــس قيمنــا الجوهريــة أثنــاء أداء األعمــال واألنشــطة اليوميــة للشــركة. 
ً
يوميــا

ــم  ــاز بالنزاهــة بهــدف تقدي ــة تمت ــة تنافســية آمن ــي بيئ ــك المســاهمة فــي تبن ويشــمل ذل

خدمــة ذات مســتوى عالمــي لعمالئنــا، والتعامــل مــع اآلخريــن باحتــرام فــي جميــع األوقــات.

يعتمــد ويرتكــز إلتزامنــا بالنزاهــة علــى مبــادئ األعمــال  الرئيســية الثالثــة التــي تحدد مســارنا 

وكل مــا نقــوم بــه مــن أعمــال وإنجــازات فــي الشــركة، وهم:
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*إشعار إخالء المسؤولية 

ــارة »شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد« و »الشــركة« لإلشــارة بشــكل جماعــي إلــى الشــركة وكافــة الشــركات التابعــة المملوكــة بشــكل كامــل بأغلبيــة  ــة عب تســتخدم فــي هــذه المدون
األســهم لضمــان قــراءة واســتخدام هــذه المدونــة بشــكل أكثــر سالســة، دون اإلخــالل بالوضــع القانونــي واســتقاللية الشــركات التابعــة. 

فــي حالــة صعوبــة تحديــد التصــرف الســليم والحاجــة إلــى الحصــول علــى توجيهــات وإرشــادات إضافيــة، تأتــي هــذه المدونــة كدليــل عملــي 

يمــد العامليــن بالعــون ويســاعدهم علــى اتخــاذ الخيــارات القانونيــة واألخالقيــة الصحيحــة. وعــالوة علــى السياســات والممارســات التجاريــة 

ــط  ــي تضب ــة الهامــة الت ــة والتنظيمي ــة واألخالقي ــات القانوني ــى المتطلب ــة الســلوك توضــح وتلقــي الضــوء عل ــإن مدون المشــار إليهــا، ف

 تشــكل 
ً
ــا ــة، ال ســيما وأن التصرفــات التــي نقــوم بهــا يومي ــالغ عــن االنتهــاكات المحتمل ــا، وتقــدم توجيهــات حــول كيفيــة اإلب عملياتن

ماهيــة وجوهــر الشــركة.

 التصــرف وفقــا لمدونــة الســلوك واإللتــزام بأعلــى مســتويات النزاهــة، وعليــه أتقــدم لكــم 
ً
وأود أن أنــوه أنــه يجــب علينــا جميعــا

 للقيــم األخالقيــة للشــركة.
ً
بالشــكر علــى إلتزامكــم بالتصــرف بمســؤولية والعمــل وفقــا

شريف فودة

رئيس مجلس اإلدارة و المدير التنفيذي
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التطبيق 
ــن فــي الشــركة  ــن والمســؤولين والموظفيــن والمقاولين/الموردي ــة الســلوك الخاصــة بالشــركة علــى كافــة المديري يتــم تطبيــق مدون

)يشــار لهــم بشــكل جماعــي و/أو فــردي بكلمــة: »نحــن« أو »لنــا«، أو »الخــاص بنــا«( وأي طــرف آخــر يتعامــل مــع الشــركة. كمــا ال يمكــن 

ــن أعــاله إال مــن خــالل موافقــة كتابيــة مــن مجلــس إدارة شــركة  ــة علــى أي مــن األشــخاص المذكوري ــازل عــن تطبيــق هــذه المدون التن

ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد. 

كمــا يقــع علــى عاتــق كل مــن شــركائنا التجارييــن والمورديــن والــوكالء مســؤولية اإلمتثــال لقوانيــن البلــدان التــي يمارســون عملهــم بهــا، 

والتصــرف بمســؤولية وبشــكل أخالقــي بطريقــة تتوافــق مــع مدونــة الســلوك الخاصــة بالشــركة، والتــي تشــمل الحفــاظ علــى سياســات 

للحمايــة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان مثــل التمييــز وتشــغيل األطفــال والعبوديــة والرشــوة والفســاد وجلــب المــواد بشــكل غيــر ســليم. 

إلتزامنــا بهــذه المتطلبــات يعــد أمــرا غيــر قابــل للتنــازل.

سيتم مراجعة وتحديث هذه المدونة وأي من السياسات والمعايير والتوجيهات الخاصة بالشركة بشكل منتظم.

النطاق 
 واســتكماالً لسياســات ومعاييــر الشــركة. وفــي حــال كان نــص أي مــن هــذه الوثائــق غيــر واضــح أو غيــر 

ً
 وروحــا

ً
يتــم تطبيــق المدونــة نصــا

محــدد، فعندهــا يتــم اعتمــاد روح الُمــراد مــن نــص تلــك الوثائــق.

كمــا إننــا نمتثــل لقوانيــن وأعــراف البلــدان التــي نمــارس فيهــا أعمالنــا. تختلــف تلــك القوانيــن مــن مــكان إلــى آخــر وقــد تتعــارض فــي  بعــض 

الحــاالت. نحــن مســؤلون بالتعــرف عليهــا والتقيــد بالقوانيــن واللوائــح المطبقــة فــي أماكــن عملنــا. وفــي حــال لــم تكــن تلــك القوانيــن أو 

الممارســات المحليــة علــى نفــس درجــة الصرامــة، نســتمر بتطبيــق قواعــد الســلوك والمتطلبــات األخــرى الخاصــة بالشــركة.

الغرض 
تهــدف مدونــة ســلوك الشــركة )“المدونــة”( إلــى دعــم إلتزامنــا المؤسســي باإللتــزام بأعلــى المعاييــر األخالقيــة وتقــدم صــورة موجــزة 

عــن مــدى أهميــة التصــرف بنزاهــة فــي كل مــا نقــوم بــه. 

اإلبالغ عن التحفظات والمخاوف
فــي حــال ورد إلــى علمــك أو شــاهدت أو كان لديــك شــك فــي حــدوث إنتهــاك لمدونــة الســلوك، فيجــب عليــك إبــالغ الشــركة بذلــك. الرجــاء 

اإلفصــاح عمــا لديــك فعندمــا تشــارك تحفظاتــك ومخاوفــك فإنــك تســاهم بذلــك فــي دعــم مــكان عمــل أخالقــي فضــالً عــن حمايــة زمالئــك 

مــن الضــرر.   
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التحقيق 
فــي حالــة ســماح القانــون بذلــك، يمكنــك اإلبــالغ عــن اإلنتهــاكات بــدون اإلفصــاح عــن هويتــك. يرجــى األخــذ باإلعتــار أنــه قــد يكــون مــن الصعــب 

أو المســتحيل بالنســبة للشــركة إجــراء تحقيــق شــامل ودقيــق فــي التقاريــر التــي يتــم تقديمهــا مــن مجهــول، لــذا فإننــا نشــجعك علــى 

اإلفصــاح عــن هويتــك مــن أجــل متابعــة األمــر وجمــع الحقائــق بشــكل أفضــل. وفــي حــال قــررت عــدم اإلفصــاح عــن هويتــك، فيرجــى تقديــم 

أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات فــي بالغــك.

 كانت طريقة اإلبالغ التي تختارها، فسيتم التعامل مع مشكلتك بنفس القدر من اإلهتمام. وسيتم التعامل مع كافة التحفظات 
ً
أيا

والمخاوف واآلراء المتعلقة باالمتثال التي يتم اإلبالغ عنها بكل جدية وستتم معالجتها بشكل فوري وبكل مهنية ودقة.  

تقوم الشركة، أثناء التحقيق باإلجراءات التالية:

      تشكيل فريق تحقيق يتسم بالموضوعية. 

      تحديد الحقائق والوقائع من خالل إجراء المقابالت ومراجعة الوثائق المعنية. 

      تقديم التوصيات للقيام باإلجراءات التصحيحية، حسب األحوال. 

      تزويد الشخص الذي قام باإلبالغ عن المشكلة األصلية )في حال كان ذلك الشخص معروفا( بالمستجدات بما يخص النتيجة أو  

        إغالق المسألة.

 مــن وقــوع إنتهــاك مــن أجــل اإلبــالغ عــن أحــد التحفظــات أو المخــاوف، ولكــن فــي نفــس الوقــت، فإنــه 
ً
ليــس بالضــرورة أن تكــون متأكــدا

 مــا يثيــر الشــك بشــكل معقــول بوجــود حالــة مــن عــدم 
ً
يقــع علــى عاتقــك اإللتــزام باإلبــالغ عــن التحفظــات أو المخــاوف عندمــا تالحــظ أمــرا

التقيــد بمدونــة الســلوك. 

يوجــد العديــد مــن الطــرق لإلبــالغ عــن المشــاكل ومشــاركة اآلراء والتحفظــات. نقطــة التواصــل األولــى لديــك هــي مديــرك المباشــر أو مديــر 

 فيمكنــك التواصــل مــع أحــد المديريــن فــي المــوارد البشــرية، أو الشــؤون الماليــة، أو أي مــن 
ً
القســم. وفــي حــال لــم يكــن ذلــك ممكنــا

المــدراء فــي المناصــب المعنيــة األخــرى، أو المستشــار القانونــي العــام للمجموعــة.

  ethics@nesr.com :وعــالوة علــى ذلــك، يمكنــك اإلبــالغ عــن تحفظاتــك وآرائــك مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت علــى عنــوان البريــد االلكترونــي

أو مــن خــالل التواصــل مــع الخــط الســاخن المجانــي لالمتثــال الــذي يحافــظ علــى ســرية هويــة المتصليــن مــن خــالل اســتخدام رمــز االتصــال 

 بالرقــم 8332780236.
ً
الخــاص بالبلــد المعنــي متبوعــا

وال يوجد ما يمنع من اإلبالغ عن اإلنتهاكات المحتملة للقانون إلى الجهات الحكومية المعنية.
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اإلجراءات التأديبية
قــد تخضــع انتهــاكات المدونــة، والتــي قــد تشــمل اإلخفــاق فــي اإلبــالغ بشــكل فــوري عــن انتهــاك واضــح أو مشــتبه بــه للمدونــة، وتقديــم 

تقاريــر زائفــة بشــكل متعمــد أو االنتقــام مــن أي موظــف بســبب اإلبــالغ عــن أي مــن المشــاكل، إلجــراءات تأديبيــة داخليــة، قــد تصــل إلــى 

إنهــاء عالقــة العمــل عــالوة علــى المالحقــة المدنيــة أو الجنائيــة المحتملــة. 

اإلجراءات االنتقامية
 اي مماراســات او اجــراءات انتقاميــة بســبب اإلبــالغ بحســن نيــة عــن وجــود إنتهــاك محتمــل أو فعلــي لمدونــة الســلوك 

ً
تمنــع الشــركة تمامــا

أو لمتطلباتنــا الداخليــة أو القوانيــن النافــذة المفعــول. واالنتقــام هــو أي مــن التصرفــات الســلبية التــي يتــم اتخاذهــا ضــد فــرد مــا بســبب 

تقديمــه لشــكوى وقــد يشــمل ذلــك المضايقــات و أعمــال وتصرفــات التخويــف والتمييــز ســواء العالنيــة أو الخفيــة. مــع العلــم بأننــا لــن 

نتســامح علــى اإلطــالق مــع أي شــكل مــن أشــكال اإلجــراءات االنتقاميــة الموجهــة ضــد األفــراد الذيــن يقومــون باإلبــالغ عــن المشــكالت 

بحســن نيــة. 
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الصحة المهنية والسالمة والبيئة 
ليــس هنــاك أمــر أكثــر أهميــة مــن ســالمة موظفينــا، وعليــه فــإن االمتيــاز والتفــوق التشــغيلي يبــدأ مــن خــالل  الريــادة فــي مجال الســالمة 

علــى كافــة مســتويات المجموعــة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن لــكل فــرد فــي الشــركة الصالحيــة الكاملــة وتقــع عليــه مســؤولية إيقــاف أي 

مــن أنشــطة العمــل فــي حــال مالحظتــه لتصرفــات أو ظــروف غيــر آمنــة. ويتجلــى التزامنــا بالصحة المهنيــة والســالمة والبيئة من خــالل ما يلي:

      إعداد أهداف واضحة للصحة المهنية والسالمة والبيئة بطريقة تصاعدية قابلة للقياس كجزء من أداء ومراقبة أعمالنا من أجل  

        ضمان التحسن المستمر.

      التحديد واإلدارة والحد من المخاطر البيئية بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.

      توجيه سلوكيات الصحة المهنية والسالمة والبيئة من خالل اعتماد منهجية ونموذج »الحد من األخطاء«، وإبداء الثناء 

        والمكافأة لألداء المتفوق والمبادرات االستثنائية في مجال الصحة المهنية والسالمة والبيئة. 

      القضاء على الحاالت والحوادث المتعلقة بالصحة المهنية والسالمة والبيئة من خالل نشر واعتماد ثقافة إبالغ راسخة وإجراء    

        تحقيقات صارمة في حاالت األخطاء الوشيكة. 

      تدريب مجموع العاملين لدينا على معايير الصحة المهنية والسالمة والبيئة المعتمدة لدينا بما فيه االرتقاء بمستوى الوعي 

        بمخاطر الصحة المهنية والسالمة والبيئة وطرق الحماية والوقاية. 

      اعتماد التواصل الهادف مع األشخاص المعنيين لدينا، بما يخص سياسات ومعايير وبرامج وأداء الصحة المهنية والسالمة  

        والبيئة لدينا.

      حماية صحة وسالمة وأمان العاملين لدينا في كافة األوقات. 

      اإللتزام والوفاء بالمعايير والمتطلبات العالمية والمحلية والمعايير والمتطلبات الخاصة بالعمالء.

      ضمان حماية البيئة من خالل اعتماد التخطيط الموثوق، وتقديم الحلول الرامية إلى الحد من التأثير البيئي ألعمالنا بما في 

        ذلك تخفيف بصمتنا الكربونية وصوال إلى الحد من تأثير التغيرات المناخية.

      ضمان مراعاة وأخذ شؤون الصحة المهنية والسالمة والبيئة بعين االعتبار عند تصميم وتقديم خدماتنا ومنتجاتنا.

      اإلبقاء على خطة استجابة حديثة ومواكبة، بما في ذلك الحد من تأثير أي من الحاالت الطارئة أو تعطل األعمال أو وقوع 

        األزمات.  

تــدرك الشــركة أن أحــد العوامــل الرئيســية لنجــاح أعمالهــا هــو االهتمــام بالصحــة المهنيــة والســالمة والبيئــة، ال ســيما وأن الصحــة المهنيــة والســالمة 

والبيئــة مــن أهــم مقومــات أنشــطتنا وأعمالنــا، كمــا أنهــا تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن مســار أعمــال تقديــم الخدمــات لكافــة مســتويات الموظفيــن 

والمقاوليــن. ويقــع علــى عاتــق إدارة الشــركة مســؤولية إرســاء ثقافــة راســخة فيمــا يخــص الصحــة المهنيــة والســالمة والبيئــة مــن خــالل ضمــان التنفيــذ 

ــا. الفعــال لمعاييرن

كمــا أننــا نلتــزم مــن المعاييــر والمتطلبــات القانونيــة والعالميــة والمحليــة وتلــك الخاصــة بالعمــالء، عــالوة علــى العديــد مــن معاييــر ومتطلبــات الســالمة 

البيئيــة، والمتطلبــات النافــذة المفعــول أينمــا كنــا نــزاول عملنــا. هدفنــا األساســي هــو أن تصبــح شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد الشــركة 

الرائــدة فــي المنطقــة فــي مجــال الصحــة المهنيــة والســالمة والبيئــة.

النزاهة التشغيلية
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قيادة المركبات
 للوائــح المحليــة. كمــا يجــب 

ً
تدريــب الســائق: مــن متطلبــات الشــركة أن يكــون لــدى كافــة الســائقين رخصــة قيــادة ســارية المفعــول وفقــا

علــى ســائقي ســيارات النقــل المســتأجرة حضــور دورات تدريبيــة للقيــادة والنجــاح فــي التقييــم العملــي قبــل القيــادة لصالــح الشــركة. 

ــات المخصصــة ألداء عمليــات الشــركة القيــام كجــزء مــن واجباتهــم الوظيفيــة، بالتأكــد مــن  وتتوقــع الشــركة، مــن كافــة ركاب المركب

إلتــزام وتقيــد ســائقي الشــركة بهــذه المبــادئ. وتعتبــر أي مخالفــة أو انتهــاك أو أي ســلوك غيــر آمــن بمثابــة ســبب كاف إليقــاف الرحلــة 

ورفــع تقريــر بذلــك إلــى اإلدارة.

كمــا أننــا نتعهــد ونلتــزم بتقديــم المنتجــات والخدمــات التــي تواكــب أو تتجــاوز تطلعــات عمالئنــا وأهدافهــم مــع التقيــد التــام بالمعاييــر 

والمتطلبــات القانونيــة، والعالميــة والمحليــة، والمتطلبــات الخاصــة بالعمــالء والعديــد مــن المتطلبــات األخــرى النافــذة المفعــول.

      إدارة الرحالت: للحد من مخاطر القيادة، يجب أن تعتمد كل من وحدات األعمال في الشركة، خطة خاصة بإدارة الرحالت، 

        والحصول على موافقة اإلدارة. وتشمل هذه الخطة تفاصيل حول التعامل مع حاالت التعب واإلجهاد، والقيادة الليلية، وحدود  

        السرعة، وقوانين المرور وإجراءات العمالء. كما يمنع استخدام المركبات الشخصية للقيام بأي من الرحالت الميدانية للشركة.

      معاينة وتفتيش المركبات وتأمين الحمولة قبل الرحلة: يتولى كافة السائقين مسؤولية عمليات المعاينة والتفتيش 

        قبل بدء الرحلة للمركبة، فضالً عن اإللتزام بتأمين حمولتها بشكل آمن وقانوني.

      أحزمة األمان: يتوجب على كافة الركاب، بما فيهم سائق أي من المركبات، ارتداء حزام األمان في كافة األوقات أثناء 

        القيادة. 

      الهاتف الجوال: يعتبر استخدام الهواتف الجوالة واألجهزة ذات السماعات الالسلكية عندما تكون المركبة بحالة حركة، 

        محظورا ألي من أغراض األعمال المتعلقة بالشركة.

      تعاطي المواد المخدرة والتدخين: يجب على السائقين عدم القيادة وهم تحت تأثير الكحول، أو المخدرات، أو أي من 

        العقاقير األخرى الموصوفة لهم، والتي قد تؤثر عليهم أو تتسبب في إضعاف أدائهم. وكذلك فإن التدخين ممنوع في 

        أي من مركبات الشركة.

      مراقبة أداء السائق: يجب أن يتم تزويد كل مركبة من مركبات الشركة والمقاولين المعتمدين والمركبات المستأجرة لمدة 

        طويلة بنظام مراقبة ثابت. حيث يتم استخدام المعلومات التي تم جمعها من نظام المراقبة من أجل إدارة ودعم وتطوير  

        سالمة القيادة بشكل استباقي.

إننــا ندعــم إيجــاد بيئــة عمــل تتســم بالســالمة واألمــان والفعاليــة. وحيــث أن قيــادة المركبــات تعتبــر مــن أخطــر األنشــطة، يجــب علــى كافــة األفــراد الذيــن 

يقومــون بالقيــادة فــي وظائفهــم، التقيــد واإللتــزام التــام بمتطلبــات القيــادة اآلمنــة. 
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جودة الخدمة
يرتكز إلتزامنا بجودة الخدمة على األسس التالية:

أمن الموظفين واألصول
نعمل على حماية موظفينا وأصولنا من خالل التعامل مع النقاط التالية: 

      الموارد المؤهلة: تقديم األصول المعتمدة والفعالة والعاملة بشكل كامل، عالوة على توفير الموظفين البارزين من أصحاب 

       الخبرة والحماسة لعمالئنا.

      معايير وإجراءات التشغيل: تطوير وتنفيذ مسارات العمل بحيث تشمل وتغطي كافة جوانب دورة عملياتنا، فضالً عن 

        ضمان اإللتزام والتقيد اإلجرائي بها.

      االمتياز التشغيلي: األداء بشكل سلس وبدون أخطاء لتلبية أو تجاوز أهداف العميل بشكل دائم، وضمان التعامل الدقيق 

       والصحيح مع المخاطر التشغيلية مع اعتماد إجراءات للحد من المخاطر المتبقية وتخفيفها إلى أدنى مستوى ممكن، 

       واإلقرار باألداء االستثنائي والمتميز.

      التدقيق والتطوير المستمر: العمل بشكل منتظم على تقييم أدائنا، ومدى فاعلية عمليات الجودة ومستويات المطابقة 

       واالمتثال لدينا، والقيام باإلجراءات المالئمة لإلرتقاء بحلولنا ومنتجاتنا وخدماتنا بشكل مستمر.

      تقييم المخاطر األمنية: من المهم أن يتم تفهم وإدارة المخاطر األمنية قبل المشاركة في أي من العمليات في أي بلد.  

 من إجراءات التدقيق الواجبة للعمليات الجديدة والمراجعات الدائمة 
ً
 وجزءا رئيسيا

ً
 هاما

ً
       ويعتبر إجراء هذا التقييم مكونا

        للعمليات الجارية. وال يجب بأي حال أو في ظل أي ظرف كان أن يتعرض الموظفون أو األصول لمخاطر أمنية غير قابلة للسيطرة. 

 بما يتناسب مع  
ً
      اإلجراءات األمنية: يجب أن يمتاز كل مكتب وقاعدة عمليات خاصة بالشركة بوجود إجراء أمني مصمم خصيصا

        نموذج مخاطر البلد والموقع المحدد. كما يتم تحديث هذا اإلجراء بشكل منتظم وفعال من خالل التدريب األمني والبيانات 

       الموجزة واإلرشادات.

      خطط االستجابة في حاالت الطوارئ: من األهمية أن يتم في كل مكتب وقاعدة عمليات تابعة  للشركة، اعتماد خطة  

 لنموذج مخاطر البلد والموقع. 
ً
        استجابة لحاالت الطوارئ، والتي يتم تحديثها والتدريب عليها بشكل منتظم، وفقا

ــك كافــة القواعــد، والمواقــع التشــغيلية الميدانيــة، والمقــرات  ــا، بمــا فــي ذل ــه أعمالن ــزاول في ــا، فــي أي مــكان ن ــة شــركتنا وأصولن ــا نســعى لحماي إنن

الرئيســية وعمليــات المقاولــة.

إن الحافز والدافع األساسي في الشركة هو السعي الدائم نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية في جميع الفئات وفي كافة األوقات.
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12النزاهة التشغيلية

أمن وسالمة المعلومات
يجــب االمتنــاع عــن المناقشــة أو التحــدث عــن موظفيــن آخريــن أو أعمــال الشــركة فــي المنتديــات العامــة، كمــا يجــب إحالــة كافــة 

االستفســارات الخارجيــة وطلبــات الحصــول علــى المعلومــات إلــى فريــق التواصــل الخارجــي أو اإلدارة القانونيــة فــي الشــركة.

 ومــن الضــروري التوضيــح عنــد التعبيــر عــن اآلراء الشــخصية أنهــا ال تمثــل موقــف الشــركة. كذلــك يجــب أال تشــتمل تعليقاتنــا علــى أي 

محتــوى دنــيء أو تحقيــري أو محــرج.

كما أننا نسعى لحماية معلوماتنا من خالل تطبيق ما يلي:

      أمن وسالمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات: إننا نضمن حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا من خالل تطبيق أنظمة 

       وبرامج األمان األحدث من نوعها، مع ضرورة اعتماد عمليات النسخ االحتياطي، وسير العمل من أجل مواصلة األعمال وتجنب أي 

       تعطل لألعمال نتيجة فقدان البيانات.

      األجهزة المحمولة و التحكم في دخول مواقع الشركة: يجب وضع كافة اإلجراءات والتدابير في كل من مواقع ومكاتب 

       الشركة، بما فيه ضمان تأمين األجهزة المحمولة في الشركة )أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف( في كافة األوقات بما 

       في ذلك أثناء التنقل.

      تدريب الموظفين والمساءلة: يتم تدريب موظفي الشركة على التعامل، وإدارة، وتخزين، والتصرف بالمعلومات الحساسة 

       سواء تلك الخاصة بالعمالء أو بالشركة.

 أن يتــم التعامــل مــع المعلومــات الحساســة والســرية فــي الشــركة، إال أنــه يتوجــب علــى كل مــن يمتلــك إمكانيــة الوصــول إلــى معلومــات 
ً
ليــس غريبــا

الشــركة أو المعلومــات الشــخصية الخاصــة باآلخريــن، اعتمــاد وتطبيــق كافــة اإلجــراءات الالزمــة لحمايــة تلــك البيانــات. 

لكــي نضمــن أن تظــل اتصاالتنــا دقيقــة ومتوافقــة دائمــا، فــإن هنــاك عــدد محــدود مــن األفــراد الذيــن يتولــون المســؤولية عــن التواصــل 

الخارجــي أو تمثيــل الشــركة رســميا.
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مكافحة الفساد والرشوة 
علينــا فــي شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد أداء أعمالنــا بــكل أمانــة مــع اإللتــزام التــام بالقيــم األخالقيــة، كمــا نظهــر إلتزامنا 

التــام بمكافحــة الفســاد والرشــوة مــن خــالل اإلجــراءات التالية:

      عدم تقديم أو التعهد بتقديم أي دفعات مالية، أو هدايا، أو مواد الضيافة، بهدف اإلقناع أو التأثير على سلوك موظف  

        رسمي  أثناء أداء واجباته الوظيفية، أو من أجل المساعدة في االحتفاظ باألعمال أو تقديم أي من مزايا األعمال بشكل غير  

        مالئم للشركة.

      عدم تقديم أو قبول أي من دفعات تيسير األمور أو »الرشاوى« من أي نوع كانت. وفي الغالب تكون دفعات تيسير األمور  

قّدم بشكل غير رسمي من أجل تقديم أو تسريع اتخاذ إجراء حكومي روتيني من قبل مسؤول حكومي.  
ُ
        صغيرة القيمة وت

        أما الرشاوى فعادة ما تكون بشكل دفعات تتم في مقابل منح محاباة أو ميزة أعمال. ويجب علينا االبتعاد تماما ًعن أي 

        نشاط قد يتسبب أو يوحي بأنه سيتم دفع رشوة أو مبالغ تيسير األمور أو قبولها من قبلنا.

       عدم تقديم مساهمات من أي نوع كانت إلى األحزاب السياسية. وكذلك فلن يتم تقديم أي تبرعات خيرية بغرض الحصول على أي 

 وال تقوم بتقديم أي  
ً
        من مزايا األعمال. ومن الجدير بالذكر أن شركة ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد محايدة سياسيا

        مساهمات سياسية. وكذلك فال يجوز استخدام تمويالت أو أصول الشركة ألداء أغراض سياسية. أما بالنسبة لمسائل 

        السياسة العامة التي تؤثر على الشركة ومساهميها، فيجوز للشركة المشاركة في حوار مباشر مع صانعي القرار، إال أنها 

        لن تقوم بالتعامل مع الجماعات الضاغطة المدفوعة األجر، أو تسعى للحصول على نتيجة محددة أو قرار معين. وبسبب 

        موقف الحياد السياسي الذي تلتزمه الشركة، فإنه ال يوجد في الشركة لجنة عمل سياسية، كذلك فإنها ال تساهم في  

        أي من لجان العمل السياسية لدى أي طرف ثالث أو كيانات سياسية أخرى.

تعتمــد الشــركة منهجيــة صارمــة فــي عــدم التســامح علــى اإلطــالق مــع حــاالت الرشــوة والفســاد، ونلتــزم بالتصــرف بشــكل مهنــي، مــع التقيــد بقيــم 

ومبــادئ النزاهــة واألمانــة فــي تعامالتنــا فــي أي مــكان نقــوم فيــه بمزاولــة أعمالنــا. كمــا أننــا نقــوم بتطبيــق واعتمــاد برامــج فعالــة مــن أجــل التعامــل مــع 

ــا لذلــك.
ً

االنتهــاكات و المخالفــات، والتأكــد أن لــدى أي شــخص يقــوم باألعمــال بالنيابــة عــن الشــركة الوعــي واإلدراك الكافــي للتصــرف وفق

إال أن ذلــك ال يمنــع مــن تقديــم واســتالم الهدايــا الترويجيــة ذات القيمــة الرمزيــة، أو الضيافــة الطبيعيــة والمالئمــة. بيــد أنــه فــي بعــض 

ــا اإللتــزام الدقيــق والتــام  الحــاالت  قــد تصــل الهدايــا و الضيافــة إلــى مســتوى الرشــوة أو يمكــن تفســيرها بأنهــا رشــوة. ويجــب علين

ــا ومــواد الضيافــة وإجــراءات الموافقــات الماليــة المتعلقــة بهــا. وفــي حــال وجــود أي  ــات األخالقيــة للشــركة بمــا يخــص الهداي بالمتطلب

استفســار أو ســؤال حــول مالءمــة أي هديــة أو مــواد ضيافــة، فيجــب إحالتــه إلــى اإلدارة القانونيــة بالشــركة للحصــول علــى التوجيــه.

إجراء األعمال
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العطايا والترفيه
فــي حيــن تنتشــر فــي العديــد مــن الثقافــات، فكــرة تبــادل الهدايــا ومــواد الترفيــه بشــكل عرضــي ضمــن العالقــات التجاريــة الراســخة، إال أنــه 

ال يجــب علــى العامليــن فــي الشــركة تقديــم أو قبــول أي هدايــا تتجــاوز قيمتهــا االســمية مبلــغ 100 دوالر أمريكــي، وكذلــك فــال يجــوز 

تقديــم أو قبــول الهدايــا مــن نفــس المــورد ألكثــر مــن مــرة واحــدة فــي الســنة. 

فــي حــال تــم اســتالم أي مــن هــذه الهدايــا الممنوعــة بشــكل غيــر مقصــود، فيجــب القيــام بإعادتهــا وتوجيــه رســالة شــكر إلــى المــورد، 

وإرفاقهــا بتذكيــر لبــق بسياســة الشــركة.

ــى التدريــب الجيــد،  ــن عل ــى األشــخاص الحائزي ــأن الوصــول المســتمر إل  ب
ً
ــدرك تمامــا ــا فــي شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد نتفهــم ون إنن

، مــا نكــون إمــا 
ً
ــكل حجــر األســاس لميزتنــا التنافســية ونجاحنــا فــي هــذا المجــال، وغالبــا

ّ
والبحــث والتطويــر بمــا يخــص المنتجــات والتقنيــات والتجهيــزات يش

مدربيــن أو عهــد إلينــا بحقــوق الملكيــة الفكريــة للمنتجــات والتقنيــات والتجهيــزات ذات الصلــة، وعليــه يجــب أن نتعامــل مــع حقــوق الملكيــة والمنافســة 

وحقــوق الســرية الخاصــة باآلخريــن بــكل إلتــزام.

www.nesr.com



15إجراء األعمال

تضارب المصالح والتبرعات

       إننا نتوقع من المديرين، والمسؤولين، والموظفين االبتعاد عن الحاالت والمواقف التي قد تتداخل فيها مصلحة الموظف  

         الشخصية بأي شكل كان مع مصلحة الشركة. كما أننا نتوقع من كافة أولئك األفراد االمتناع عن استغالل الفرص التي    

         تتناهى إلى علمهم من خالل استخدام أصول الشركة أو بسبب مناصبهم. 

       يجب تجنب إجراء التعامالت التجارية مع أفراد عائالت األشخاص السابق ذكرهم، أو مع الشركات التي يقوم فيها أحد أفراد 

         عائالتهم بأداء دور رئيسي. وقد ينشأ تضارب في المصالح عند حصول الموظف و/أو أحد أفراد عائلته على ميزة أو منفعة  

         شخصية بسبب تعامالتهم مع الشركة. 

       قد تتسبب االستثمارات التي تتجاوز نسبتها خمسة في المائة في أي شركة خارجية في نشوء حالة تضارب في المصالح، 

 آخر معني. وعليه، يجب اإلبتعاد عن تلك المواقف  
ً
، أو عميالً أو طرفا

ً
، أو موردا

ً
         في حال كانت تلك الشركة تعتبر منافسا

         والحاالت. وفي حال كان من غير الممكن تجنبها، فيجب الحصول عندئذ على موافقة كتابية من اإلدارة القانونية في الشركة.  

       يتم تقييم عمليات التوظيف األخرى خارج الشركة باعتبارها تضارب محتمل في المصالح، ال سيما وأن ذلك قد يتسبب بتأثير 

         ضار على أداء أو مسؤوليات الموظف. 

       يجب أن تخضع التبرعات، في حال تقديمها، لرقابة شديدة وصارمة وأن يتم اعتمادها من قبل اإلدارة التنفيذية واإلدارة المالية 

         في الشركة. ال ينبغي أن يتم تقديم أي تبرعات من أي نوع من الشركة بدون موافقة اإلدارة التنفيذية. 

       يجب على كافة موظفي الشركة القيام باإلفصاح والكشف الفوري والكامل لمشرفيهم عن أي حاالت تشتمل على 

         تضارب محتمل في المصالح. كما يجب أن تتم دراسة هذه الحاالت مع اإلدارة القانونية في الشركة. 

يجب علينا تجنب أي تضارب فعلي أو ظاهري بين مصالحنا الشخصية وبين مصالح الشركة.

قد تنشأ حالة التضارب في المصالح عندما يقوم المرء باتخاذ تدابير أو إن كانت لديه مصالح شخصية قد تتعارض وتتداخل مع أغراض العمل الخاصة به.
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األخالقيات ونزاهة األعمال 
يجــب علــى كافــة موظفــي الشــركة أداء أعمالهــم مــن خــالل اإللتــزام  التــام و الدقيــق  بكافــة القوانيــن النافــذة المفعــول، والقواعــد 

ــزام  ــات اإللت ــن إثب ــى الموظفي ــب عل ــا يج ــا. كم ــا ضمنه ــركة عمله ــزاول الش ــي ت ــة الت ــات القضائي ــي الصالحي ــا ف ــول به ــح المعم واللوائ

واالمتثــال مــن خــالل مــا يلــي:

      التقيد التام بسياسات، وإجراءات، ومعايير، وتوجيهات الشركة من أجل التعامل بشكل أخالقي مع عمالئنا، وموردينا،  

        ومقاولينا، ووكاالتنا الحكومية وزمالئنا الموظفين.

      التعامل بكل احترام مع منافسينا وعروضهم، والتنافس معهم بفعالية ونزاهة، وعدم التآمر على اإلطالق من أجل الحصول  

        على ميزة غير عادلة في مجال العمل. 

      تعيين المسؤوليات على أساس من الكفاءة، والثقة، والمطالبة بالمساءلة الشخصية.

      دعم وتشجيع قيم الشفافية، وإرساء ممارسة العناية الواجبة ضمن المنهجية التي نزاول بها عملنا وكيفية تحقيق نتائجنا.

      التقيد باإلبالغ بكل أمانة ودقة، ومتابعة كافة أنشطتنا التجارية.

      اإلفصاح والكشف لإلدارة التنفيذية عن أي من المعلومات الحيوية أو الجوهرية أينما وكلما كانت متاحة.

      إجراء عمليات تدقيق داخلية وخارجية بشكل دوري لكافة اإلدارات من أجل التحقق من وفائنا بالتزاماتنا.

يجــب علينــا اإللتــزام بكافــة المتطلبــات الحكوميــة والقانونيــة ومتطلبــات العمــالء والمتطلبــات األخــرى المنطبقــة فــي أي مــكان نقــوم بــأداء أعمالنــا بــه. 

 بالحــق والنزاهــة، وأن يقــوم بشــكل فــوري بالتصعيــد واإلبــالغ عــن أي مــن المشــاكل التــي قــد تــؤدي 
ً
 صادحــا

ً
كمــا يجــب أن يكــون كل واحــد منــا بمثابــة صوتــا

إلــى انتهــاك اإللتــزام واالمتثــال التنظيمــي. 

ethics@nesr.com : كما يجب اإلبالغ عن أي انتهاك أو مخالفة لهذه المتطلبات على البريد االلكتروني
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سالمة البيانات 
سنقوم بحماية البيانات من خالل ما يلي:

       وضع اإلجراءات إلدارة ومراقبة بيانات العمالء والبيانات الداخلية.

       التوعية بشأن سالمة البيانات من خالل التدريب وحمالت التواصل.

       لن يتم طلب بيانات العمالء، ولن يتم اإلطالع عليها إال عند الضرورة ولألغراض التجارية المشروعة فحسب.

       اتخاذ جميع التدابير المعقولة لحماية سرية المعلومات سواء تلك المؤتمنين عليها أو الحساسة لعمالئنا.

       إشعار عمالئنا بشكل فوري في حال إطالع  أي شخص أو حصوله على بياناتهم الشخصية عن طريق الخطأ غير المقصود.

       لن تتم مشاركة بيانات العمالء إال بشكل داخلي مع الموظفين الذين تتطلب مهامهم الوظيفية اإلطالع على تلك البيانات.

ا لما هو مطلوب.
ً

 ألعلى جودة، وتسجيلها وفق
ً
       إعداد البيانات وسجالت األعمال بكل عناية ودقة وفقا

       االحتفاظ ببيانات العمالء بطريقة آمنة، والتخلص منها حسب األصول متى طلب ذلك.

       عدم إعداد سجالت غير دقيقة، أو العبث بها، أو تغيير البيانات في محاولة إلخفاء أي مخالفات محتملة.

       تحديد خطوط واضحة للمسائلة بما يخص التعامل مع بيانات العمالء، والبيانات الداخلية وإنشائها ونقلها وتلقيها وتخزينها 

         والتخلص منها.

يجــب علينــا اإلبقــاء علــى ســالمة كافــة البيانــات الداخليــة والبيانــات الخاصــة بالعمــالء، ســواء تــم اســتالمها أو إعدادهــا خــالل فتــرة االســتخدام المســموح، 

أو حســبما هــو مطلــوب قانونــا.

يقــوم عمالؤنــا بتعييننــا وتكليفنــا بتنفيــذ خدمــات، وجمــع وتقييــم البيانــات التشــغيلية، ومــن ثــم القيــام بتوثيــق النتائــج، ويجــب علينــا التأكــد وضمــان 

التعامــل مــع تلــك البيانــات واإلبقــاء عليهــا بشــكل آمــن مــن أجــل حمايــة تلــك الســرية.
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السرية 
ــأي شــكل آخــر، المتعلقــة بأعمــال الشــركة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تلــك  ــة أو ب ــر المعلومــات، ســواء المكتوب تعتب

المعلومــات المتعلقــة بالعمــالء والموظفيــن والتكاليــف واألســعار واألربــاح والمنتجــات والعمليــات وصفقــات االســتحواذ المحتملــة 

واالتفاقيــات األخــرى، بأنهــا معلومــات ســرية. كمــا تعتبــر أي معلومــات غيــر معلنــة للجمهــور المقدمــة مــن قبــل الشــركة أو مورديهــا أو 

ــة معلومــات ســرية، ســواء تــم تمييزهــا بعالمــة الســرية أم ال. عمالؤهــا بمثاب

       ال يجوز لنا بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة، القيام بنشر أي معلومات سرية، أو الكشف عنها ألي  

         شخص خارج الشركة أو استغاللها في أي أعمال تجارية أخرى باستثناء أعمال الشركة، سواء أثناء فترة العمل لدى الشركة 

         أو بعد ذلك.

 للقانون في حال 
ً
       يحظر علينا وكذلك على أقاربنا وشركائنا القيام بشراء األوراق المالية الخاصة بالشركة أو بيعها وفقا

         توافر لدى أي منا أو أقاربنا أو شركائنا أي معلومات ذات طبيعة جوهرية وسرية. وال تستثنى المعامالت التي قد تعتبر       

         ضرورية أو مبررة، وفي جميع األحوال يجب تجنب ظهور أو مشاركة أو اتخاذ إجراء في حال كان لديهم تلك المعلومات ذات   

         الطبيعة الجوهرية والسرية.

       نتعهد ونلتزم بعدم إعادة نسخ أي وثائق للشركة أو الحصول على أي مقتطفات منها ألي غرض كان بخالف ذلك المتعلق   

         بأنشطة الشركة. ويتم التعامل مع أي انتهاك للسرية على أنه تصرف غير مشروع ويخضع إلجراءات تأديبية أو قانونية.

ســوف نتعهــد باإلبقــاء علــى ســرية كافــة المعلومــات الفنيــة، والتجاريــة، والماليــة الخاصــة بأغــراض وأنشــطة الشــركة والشــركات التابعــة لهــا، والتــي قــد 

حصلنــا عليهــا أثنــاء مــدة العمــل فــي الشــركة. وســنقوم بحمايــة بياناتنــا الســرية بــكل جديــة وحــزم، وفــرض حقوقنــا ضــد اآلخريــن الذيــن يحاولــون الحصــول 

عليهــا أو اســتخدامها بــدون تصريــح. 

ا للتعييــن، وقــد يــؤدي عــدم مراعــاة اإللتــزام بهــا إلــى وقــوع تبعــات قانونيــة، تصــل إلــى العقوبــات 
ً
يعــد اإللتــزام بهــذه السياســة شــرط

الجنائيــة بموجــب قوانيــن اســتغالل المعلومــات الداخليــة وتــداول االطــراف الُمطلعــة.
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اإللتزام بالرقابة التجارية 
يجب أن نبرهن على إلتزامنا بالرقابة التجارية من خالل ما يلي:

      اإللتزام بكافة القوانين والقواعد واللوائح والتراخيص الخاصة باالستيراد والتصدير المعمول بها والتي تتحكم في شحن  

        ونقل أي منتجات أو خدمات، حيثما نقوم بأعمالنا.

      االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بنقل البيانات الفنية أو منتجات البرمجيات، حيثما نقوم بأعمالنا.

      االمتثال لجميع العقوبات أو القيود االقتصادية والتجارية المطبقة.

 لجميع قوانين مكافحة اإلحتكار والمنافسة المعمول بها.
ً
      مزاولة أعمالنا التجارية بشكل كامل بطريقة أخالقية ووفقا

      االمتناع عن تعمد التحايل على أي قوانين، أو قواعد، أو لوائح، أو تراخيص أثناء مزاولة أي نشاط تجاري للشركة.

      مواكبة ومتابعة كافة القوانين، والقواعد، واللوائح، والتراخيص المتعلقة بالتجارة وحركة البضائع حسبما يكون مطلوًبا.

سوف نتقيد بضوابط االستيراد والتصدير النافذة المفعول في كافة البلدان التي نعمل فيها. 

كشــركة دوليــة عاملــة فــي الخدمــات المصاحبــة لالستكشــاف والتطويــر واإلنتــاج بحقــول النفــط ، فــإن عملياتنــا تنتشــر وتمتــد حــول العالــم. حيــث نقــوم 

ــا عبــر العديــد مــن الحــدود ، لذلــك فمــن الضــروري أن نتبــع إرشــادات صارمــة عنــد إنجــاز هــذه المهــام.
ً
بنقــل المــواد بشــكل روتينــي إلــى أبعــد األقطــار وغالب
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وعــالوة علــى ذلــك، فإننــا ندعــم ونشــجع التنــوع واحتــرام حقــوق اإلنســان ضمــن قســم التوريــدات لدينــا، ونقــوم بعمليــة دراســة وتدقيــق 

مســبقة للشــركاء التجارييــن، والمورديــن المحتمليــن بهــدف ضمــان االمتثــال القانونــي مــن خــالل وضــع شــروط علــى العــروض المقدمــة مــن 

ــا يــدل علــى نيتهــم اإللتــزام بالقوانيــن واللوائــح المتعلقــة بالعمالــة القســرية، وعــدم تشــغيل األطفــال، ودفــع األجــور. 
ً
قبلهــم لتشــمل بيان

      حرية تكوين الجمعيات

      المفاوضات الجماعية

      الخصوصية 

      الهجرة

      أوقات العمل واألجور وعدد الساعات

      توفير أماكن عمل تراعي األمان، والصحة، والسالمة

      االمتناع عن التمييز في العمل 

      االمتناع عن التحرش والمضايقات 

      االمتناع عن العمالة اإللزامية أو القسرية أو تشغيل األطفال

      االمتناع عن اإلتجار بالبشر 

حقوق اإلنسان
تلتــزم الشــركة بدعــم وضمــان بيئــة عمــل تتــم معاملــة جميــع الموظفيــن فيهــا بــكل احتــرام وكرامــة، األمــر الــذي يســمح لهــم بإظهــار 

إمكاناتهــم الكاملــة بــدون تمييــز، حســبما هــو محــدد فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان الصــادر مــن األمــم المتحــدة وإعــالن منظمــة 

 
ً
ــأداء األعمــال وفقــا ــا ب العمــل الدوليــة الخــاص بالمبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل وتوجيهــات األمــم المتحــدة. ويشــمل إلتزامن

ألعلــى مســتويات النزاهــة واحتــرام حقــوق اإلنســان، التقيــد واإللتــزام بالقوانيــن واللوائــح الدوليــة الخاصــة بالعمــل ومــكان العمــل التــي 

تحكــم عملياتنــا فــي كافــة أنحــاء العالــم. وعــالوة علــى ذلــك، فإننــا نلتــزم بالتعامــل فقــط مــع الشــركاء التجارييــن الذيــن يشــاطروننا نفــس 

اإللتــزام التــام بحمايــة حقــوق اإلنســان.

 ألعلــى مســتويات النزاهــة، والتقيــد واإللتــزام بكافــة السياســات المعنيــة، والقوانيــن واللوائــح التــي 
ً
إننــا ملتزمــون بــأداء األعمــال وفقــا

تحكــم عملياتنــا فــي كافــة أنحــاء العالــم. ويشــمل إلتزامنــا االمتثــال لقوانيــن ومعاييــر العمــل وأماكــن العمــل الدوليــة، كمــا يلــي: 
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المضايقات في مقر العمل
إننــا ال نتســامح علــى اإلطــالق مــع المضايقــات والتحــرش فــي مقــر العمــل. يتــم تعريــف التحــرش لغــرض هــذه المدونــة بأنــه أي ســلوك 

ــي  ــات أو الســلوكيات الت ــة(، أو التصرف ــة أو اللفظي ــر المرغــوب بهــا )الكتابي ــات غي ــك إطــالق المالحظــات والتعليق ــا فــي ذل مســيء، بم

ــك الفــرد. وقــد تكــون المضايقــات  ــة لذل ــة، أو مهين ــة ترهيبيــة، أو عدائيــة، أو تحقيري تنتهــك كرامــة الفــرد، و/أو تتســبب فــي نشــوء بيئ

والتحــرش علــى أســاس العــرق، أوالديــن، أوالجنــس، أوالعمــر، أواإلعاقــة، ..الــخ، وقــد تحــدث بشــكل شــخصي، وعلــى الشــبكة االلكترونيــة، 

أو مــن خــالل العديــد مــن الطــرق األخــرى.

وليــس بالضــرورة أن تقتصــر المضايقــات علــى تصرفــات كبــار الموظفيــن تجــاه الموظفيــن األقــل رتبــه، فقــد تحــدث مضايقــات بيــن زمــالء مــن 

نفــس المســتوى الوظيفــي، أو قــد تصــدر تصرفــات غيــر الئقــة مــن موظفيــن أقــل رتبــة تجــاه كبــار الموظفيــن. 

يتوجــب اإلبــالغ عــن أي مــن حــاالت المضايقــات والتحــرش علــى البريــد االلكترونــي: ethics@nesr.com أو بخــالف ذلــك حســبما هــو مبيــن 

فــي مدونــة الســلوك هــذه.

تلتــزم الشــركة بدعــم وتشــجيع وضمــان وجــود بيئــة عمــل خاليــة مــن المضايقــات والتحــرش حيــث تتــم معاملــة الموظفيــن بــكل احتــرام وكرامــة، األمــر الــذي 

يمنحهــم الفرصــة لتحقيــق كامــل إمكاناتهم.

التعاون
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نبذ العنصرية و التمييز
فــي شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد موظفــون و موظفــات يحملــون جنســيات عديــدة ومهــارات وخلفيــات متباينــة يعملــون 

 مــن أجــل تحقيــق أهــداف الشــركة المشــتركة. وإننــا نســعى بــكل جهــد لضمــان أن تكــون االختالفــات محــل تقديــر واحتفــاء وتكريــم 
ً
معــا

واحتــرام. كمــا أننــا نلتــزم بدعــم ورعايــة ثقافــة للشــركة تعتمــد قيــم المشــاركة، والتمكيــن، واألمــان، والمســؤولية، ليــس ألنــه األمــر 

الصائــب الــذي يجــب القيــام بــه فحســب، بــل بســبب تنــوع القــوى العاملــة لدينــا، وشــمولية ثقافتنــا اللــذان يســهمان بدعــم وتعزيــز قدرتنــا 

التنافســية واالســتدامة علــى المــدى الطويــل.

وبالتالــي، فإنــه يجــب عــدم اتخــاذ أي قــرار بنــاء علــى العــرق، أو اللــون، أو الديــن، أو الجنــس، أو اإلعاقــة الجســدية، أو الحالــة االجتماعيــة، أو 

ــح فــي   للقوانيــن أو اللوائ
ً
ــة، أو أي مــن الصفــات أو الســمات أو التصنيفــات المحميــة وفقــا الوضــع العســكري أو السياســي، أو المواطن

البلــدان التــي نــزاول عملنــا فيهــا.

ــإدارة سياســاتها، وبرامجهــا، وممارســاتها الخاصــة بالموظفيــن بشــكل بعيــد عــن التمييــز فــي  ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة تقــوم ب

كافــة جوانــب العالقــة الوظيفيــة، بمــا فــي ذلــك التعييــن، والتوظيــف، ومهمــات العمــل، والترقيــة والنقــل، وإنهــاء الخدمــة، وإدارة األجــور 

والرواتــب والتدريــب. 

كمــا يتولــى المديريــن والمشــرفين مســؤولية تنفيــذ وإدارة هــذه السياســة، واإلبقــاء علــى بيئــة عمــل خاليــة مــن حــاالت التمييــز غيــر 

القانونــي، فضــال عــن التحديــد والحــل الفــوري للمســائل المتعلقــة بتكافــؤ فــرص العمــل.

ويجــب علــى األفــراد الذيــن يعتقــدون أنهــم قــد الحظــوا أو أنهــم تعرضــوا فعــال لحــاالت مــن التمييــز المحظــور، القيــام بشــكل فــوري بإبــالغ 

المشــرفين عليهــم، أو اإلدارة العليــا، أو التواصــل مــع مســؤول  المــوارد البشــرية المخصــص لهــم، أو التواصــل مــن خــالل البريــد االلكترونــي: 
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 تســعى شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد لدعــم وتطويــر المجتمعــات المحليــة فــي البلــدان التــي تــزاول عملهــا فيهــا، مــن 

خــالل عقــد اســتثمارات طويلــة األمــد وشــراكات مــع الشــركات المحليــة، عــالوة علــى مضاعفــة وزيــادة فــرص العمــل المحليــة، وفعاليــات 

وأنشــطة الشــراء المحلــي. وتتطلــب العمليــات التــي تتحمــل فيهــا شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد مســؤولية مباشــرة عــن 

التأثيــرات الناجمــة علــى المســتوى المحلــي، القيــام بتحديــد وتقييــم اآلثــار المتوقعــة ألنشــطة الشــركة بمــا فيــه ضمــان إدارتهــا بالشــكل 

المالئــم، مــع تقديــم االحتــرام الواجــب للســكان األصلييــن ووســائل العيــش التقليديــة. 

إننا ندعم ونشجع مبدأ تكافؤ فرص العمل، مع التقيد التام بكافة قوانين الهجرة والتوظيف المعمول بها. 
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إننا نلتزم بتوفير مكان عمل آمن و صحي و منتج لجميع الموظفين، بعيدا عن تعاطي المواد المخدرة.

تعاطي المواد المخدرة 
ترغــب الشــركة أن نحافــظ علــى ســالمة وأمــن الموظفيــن، وعليه فإننا نحظر تماًما اســتهالك الكحــول، أو المخدرات أو المواد المستنشــقة، 

أو أي مــن األشــكال األخــرى لتعاطــي المــواد المخــدرة مــن قبــل الموظفيــن، التــي قــد تتســبب أو لديهــا القــدرة علــى إضعــاف القــدرات 

اإلنتاجيــة و األداء بالشــكل الســليم، الســيما وأنهــا تتســبب بتأثيــرات ســلبية خطيــرة علــى ســالمة وكفــاءة وإنتاجيــة الموظفيــن اآلخريــن 

والشــركة بشــكل عــام.  

وبالمقابــل، فــإن إســاءة اســتعمال العقاقيــر التــي تصــرف بــدون وصفــة طبيــة، أو العقاقيــر التــي تصــرف بموجــب وصفــة طبيــة، أو اســتعمال، 

ــة خــالل القيــام بأعمــال الشــركة أو فــي مقراتهــا  أو حيــازة، أو توزيــع، أو بيــع العقاقيــر غيــر القانونيــة، أو العقاقيــر غيــر الخاضعــة للرقاب

 إلنهــاء عالقــة العمــل. كذلــك فإنــه ال يســمح بحيــازة، أو تعاطــي، أو توزيــع، أو 
ً
 كمــا أنــه يشــكل ســببا

ً
 تمامــا

ً
 ومحظــورا

ً
 ممنوعــا

ً
يعتبــر أمــرا

بيــع المشــروبات الكحوليــة فــي أماكــن العمــل.

تعتبر عدم األهلية للعمل بسبب تعاطي المواد المخدرة، أو الكحول بمثابة سبب إلنهاء عالقة العمل. 

المعامالت المالية والتقارير
شــكل جميــع أصــول والتزامــات الشــركة الماليــة جــزًءا مــن دفاتــر الحســابات الــواردة فــي الكشــوفات والقوائــم الماليــة للشــركة، وإننــا 

ُ
ت

نعمــل علــى التأكــد مــن أن كافــة دفاتــر الحســابات والوثائــق الداعمــة متاحــة بالكامــل للمراجعــة مــن قبــل مدققيــن داخلييــن و/أو مدققيــن 

خارجييــن مســتقلين.

ــا التأكــد مــن أن أي إبــالغ أو إفصــاح عــن المعلومــات الماليــة ســواء داخــل الشــركة أو للجمهــور، يتــم مــن خــالل الموظفيــن  يتوجــب علين

ــن  ــة القواني ــالغ واإلفصــاح يتوافــق مــع كاف ــل الســلطة المختصــة فــي الشــركة، وأن اإلب المصــرح لهــم فقــط، وأنهــا معتمــدة مــن قب

ــد.  ــة الخاصــة بشــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايت ــراءات المالي ــح المعمــول بهــا، ومــع اإلج واللوائ

نقــوم بتســجيل كافــة المعامــالت وفقــا للمبــادئ المحاســبية المقبولــة بشــكل عــام فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة )GAAP( ونقــوم بإدراجهــا بــكل 

بدقــة فــي دفاتــر وســجالت الشــركة. 
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المنافسة وحقوق الملكية الفكرية
يجــب علــى كافــة موظفــي شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد إلتزامهــم بعــدم منافســة الشــركة واحتــرام حقــوق الملكيــة 

الفكريــة للشــركة مــن خــالل مــا يلــي: 

إدارة األزمات
 لما يلي:

ً
يتم وضع خطة استجابتنا لألزمات وفقا

      االمتناع عن استخدام أي معلومات أو بيانات خاصة بالشركة لمنافسة الشركة بأي شكل من األشكال.

      عدم اإلفصاح عن أي معلومات سرية أو حساسة خاصة بالشركة ألي مصدر خارجي دون الحصول على الموافقة والتوثيق  

        المعتمد من اإلدارة المعنية. 

      اإلقرار واالتفاق على أن كافة الملكيات الفكرية مثل االختراعات، أو االبتكارات، أو االكتشافات، أو التحسينات، أو األفكار، التي 

        صممتها، أو طورتها، أو تدربت عليها  كموظف في الشركة، تعتبر ملكية خاصة بالشركة فقط.

      حماية تامة لحقوق الشركة في ملكيتها الفكرية. 

      يحظر تماًما اإلفصاح عن الملكية الفكرية للشركة أو إساءة استخدامها.

      االستخدام المسؤول للملكية الفكرية الخاصة بالغير. 

      لجنة إدارة األزمات: يجب على كل وحدة عمل أن يكون لديها لجنة محددة إلدارة األزمات تتألف من أعضاء اإلدارة العليا، وتوفر 

        هذه اللجنة اإلشراف العام على عملية التخطيط بشكل كامل وتجتمع بشكل منتظم للتعامل مع قضايا التأهب للطوارئ 

        واالستجابة والمعالجة.

      خطط االستجابة إلدارة األزمات: تحدد خططنا التنظيمية لالستجابة لألزمات، الخطوات الخاصة حول كيفية التعامل مع األزمة 

        لحماية موظفي الشركة وأصولها، وكذلك تخفيف أثرها على أعمالنا. وتشمل هذه الخطط بروتوكوالت االتصال وإجراءات  

        اإلخالء والتدريبات وتخطيط الموارد.

ال يجب أن تقوم بمنافسة الشركة، كما يجب عليك مراعاة واحترام حقوق الملكية الفكرية لكافة  األطراف. 

تقــوم شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد بإعــداد القــرارات التجاريــة علــى أســاس المعاييــر التجاريــة فقــط، وتظــل منيعــة ضــد المحابــاة، بمــا 

فيــه دعــم عالقــات بنــاءة وعادلــة مــع المؤسســات واألفــراد الذيــن يقومــون بمزاولــة األعمــال، أو الذيــن يســعون إلــى القيــام باألعمــال مــع الشــركة. 

لقــد تــم إعــداد سياســة إدارة األزمــات فــي شــركة شــركة ناشــيونال إنيرجــي سيرفيســيز ريونايتــد مــن أجــل التنســيق الفعــال للمــوارد بمــا فيــه حمايــة 

الحيــاة واألصــول أثنــاء وبعــد األزمــات الكبــرى مباشــرة، أو وقــوع حالــة مــن الفوضــى واالرتبــاك التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتنــا بشــكل غيــر قابــل 

للتحكــم مــن خــالل القنــوات الروتينيــة، والعاديــة، واليوميــة ومعاييــر وإجــراءات التشــغيل.
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