Our Code of
Business Conduct
العرب�ية

ُك ّلنا مسؤولون
ت�تمثل رؤيتنا في تحسني أداء صناعة الطاقة في العالم،
ومثلما أن هذه الغاية من ممارسة األعمال مهمة كذلك
طريقة تحقيقها لها نفس القدر من األهمية .نحن نعمل
بطريقة أخالقية وقانونية وبما يتفق مع قيمنا الجوهرية
ومعتقداتنا األساسية في كل ما نقوم به.
مطلقا بشأن السالمة والنزاهة والجودة
ال نتهاون
ً
واالحرتام واالستدامة في القرارات التي نتخذها ،وتقوم
مدونتنا لقواعد السلوك المهني على هذه المعتقدات
األساسية.
توفر لنا المدونة لغة مشرتكة وإطار عمل إسرتاتيجي
للقرارات واإلجراءات التي تساعدنا على تطبيق قيمنا
جميعا  -بصرف النظر عن
األساسية .وتنطبق المدونة علينا
ً
دورنا وبصرف النظر عن مكان عملنا.
جميعا أن نلتزم بالمبادئ
جميعا  -يجب علينا
األمر بيدنا
ً
ً
الواردة في المدونة لضمان تلبية طموحاتنا ونجاحنا
اليوم وفي المستقبل.

دوغ بفرديهريت
الرئيس التنفيذي
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ما مدونة قواعد السلوك
المهني الخاصة بشركة
TechnipFMC؟
مدونة قواعد السلوك المهني هذه (مدونتنا) مبنية على قيمنا
الجوهرية ومعتقداتنا األساسية.
تشرح المدونة عملية صنع القرار والسلوكيات المتوقعة منك ومن
الشركة عند التعامل مع بعضكم البعض ومع أصحاب المصلحة لدينا.
والغرض منها تزويدك بتوجيهات إضافية لضمان مزاولتنا لألعمال
وفقا لطريقة .TechnipFMC
التجارية وتصرفنا
ً
طبقة
تعمل هذه المدونة جنبا إلى جنب مع سياساتنا وإجراءاتنا ُ
الم ّ
والتي يتم نشرها على موقعنا الداخلي .ال ت�تدد في الرجوع إليهم
عندما ت�كون في حاجة إلى شرح أوفى لمبادئ .TechnipFMC
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ما دورنا؟
معا نخلق
كل م ّنا يؤدي
دورا في الحفاظ على سمعة الشركة ،و ً
ً
ٌ
ثقافة .TechnipFMC

مدونتنا تنطبق على كل منا:

جميع المديري�ن والمسؤولني والموظفني
جميع الموظفني في شركاتنا التابعة والفرعية
أي فرد يم ّثل  TechnipFMCأو يتصرف بالنيابة عنها ،بما في ذلك
الموظفون المتعاقدون والشركاء والمقاولون من الباطن والموردون
والمقاولون والوكالء ووكالء المبيعات

جميعا:
ُيتوقع منا
ً

التطبيق

الريادة

الدعم

قراءة وفهم التوجيهات الواردة في مدونة
قواعد السلوك المهني هذه والسياسات
المعمول بها لدينا ،بصورة يومية.

مساعدة أعضاء الفري�ق اآلخري�ن في االلتزام
بمدونتنا من خالل إظهار القدوة الحسنة وتوفري
التدريب على القضايا التي يواجهها عملك في
معظم األحيان.

خلق بيئة تشجع أعضاء الفري�ق اآلخري�ن على إثارة
الشواغل األخالقية في وقت مبكر.

اإلبالغ

اإليقاف

اإلبالغ عن السلوكيات التي قد تنتهك
المبادئ التوجيهية الواردة في مدونتنا
وسياساتنا.

التدخل ،دون تردد ،إليقاف أي نشاط يقوم به
اآلخرون إذا كان يتعارض مع سياساتنا أو مدونتنا.

مشاركة مدونتنا:
نحن نطمح إلى إقامة عالقات تجارية مع العمالء والمقاولني من الباطن والمور دين
وشركاء األعمال ذوي العقلية المتماثلة الذين يسرتشدون بمجموعة مماثلة من
مبادئ السلوك المهني.
يجب مشاركة هذه المدونة ومناقشتها مع العمالء والموردين وشركاء األعمال
لتوضيح قواعد السلوك وتعزي�ز ثقافة المساءلة على نحو أفضل.
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ما قيمنا الجوهرية؟
تعكس قيمنا كيفية أدائنا ألعمالنا وتصرفنا في األنشطة
اليومية .وتحدد تطلعاتنا والصورة التي نريد أن ت�كون عليها
الشركة .فهي تمثل العوامل الدافعة لبناء شعور جماعي
بالهوية.
عالمي
ُ
توجه القيم كيفية تصرفنا  -مع أنفسنا ومع بعضنا البعض
ّ
ومع عمالئنا وشركائنا وأصحاب المصلحة لدينا  -لتعزي�ز طريقة
.TechnipFMC
فرقا.
طبقها ألن سلوكياتنا وأفعالنا الفردية ُتح ِدث
نحن
ً
ٌ
قيم ُن ّ
يوميا على تحقيق طموحاتنا ونجاحنا
ويساعدنا تطبيق قيمنا
ً
في الوقت الحالي وفي المستقبل  -في إطار تعزي�زنا ألداء
صناعة الطاقة في العالم.
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قيمنا الجوهرية
توجه كيفية تصرفنا على طريقة TechnipFMC
تم ّثل قيمنا الجوهرية العوامل الدافعة التي
ّ
المتميزة ،حتى نتمكن من إنجاز هدفنا وتحقيق رؤيتنا .ونحن نقوم بإحياء قيمنا من خالل
سلوكياتنا  -واإلجراءات المحددة القابلة للمالحظة والقياس.

تحقيق اإلمكانات

ننجز مت�آزري�ن

بناء الثقة

إننا نواصل التقدم بال هوادة ونسعى إلى إي�جاد
حلول جديدة ومبت�كرة ونست�كشف جميع الفرص
لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتنا

نعمل كفري�ق واحد من خالل التعاون
والمشاركة لتحقيق أكرب قدر من الت�أثري

المهمة
نتعاون بشفافية لمعالجة األمور
ّ
دائما ما َن ِع ُد به
ونقدم
حقا
ً
ً
ّ

مطلقا
نسعى جاهدين للوصول إلى األفضل
ً
نواصل تحسني وابت�كار الكيفية التي نعمل بها
والخدمات التي نقدمها

نعمل كفري�ق واحد
معا
نعطي األولوية للنجاح الجماعي والعمل ً
نحو تحقيق أهداف مشرتكة

نأخذ بزمام المبادرة
نعمل بشكل استباقي للوصول إلى أعلى
المستويات في كل ما نقوم به

نتشارك المعارف
ونقدم معارفنا
�ح
ي
صر
نحو
نتواصل على
ّ
ورؤيتنا لمساعدة اآلخري�ن على الوصول إلى
أفضل ما لديهم

نستمع ألجل التحسني
متعمقا يمكننا
فهما
نستمع بعناية لنكتسب
ً
ً
من تحديد األمور األكرث أهمية ونر ّكز على
كيفية التعامل معها

نتعلم من تجارب النجاح والفشل
نتعلم من كل خطوة نتخذها لمواصلة التقدم
وإي�جاد طرق أفضل

نتبنى تنوع الفكر
نرحب باألفكار الجديدة للكشف عن إمكاناتنا
المشرتكة  -ال أحد يعرف جميع ما نعرفه
مجتمعني

نعقد شراكات ب َّناءة
نعمل على نحو وثيق وشفاف في شراكة
حقيقية ،معالجني التحديات بعقلية إي�جابية
نسعى إلى التفوق في األداء
نركز على القيام بالعمل على الوجه الصحيح
ونهدف إلى إنجاز ما هو أبعد من المتوقع

معتقداتنا األساسية
ُتم ّثل معتقداتنا األساسية حجر الزاوية في قيمنا التي توضح كيفية
قيامنا بأعمالنا بشكل أساسي وما هي األمور التي ال نتهاون بشأنها
إطالقا ،مهما كانت الظروف.
ً

السالمة

النزاهة

الجودة

لن نتهاون بشأن الصحة والسالمة واألمن

ُنلزِم أنفسنا بأعلى المبادئ األدبية
واألخالقية

نقدم أعلى مستويات الجودة في كل ما
نقوم به

االحرتام

االستدامة

وتلطف
نتعامل مع الجميع بصراحة ونزاهة
ّ

دائما
نعمل على نحو مسؤول من خالل النظر
ً
في ت�أثرينا على الكوكب واألفراد والمجتمعات
التي نعمل فيها

من خالل قراءاتك لمدونتنا ،سرتى كيف أن المعتقدات األساسية جزء ال يتجزأ من كل فصل.
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ما الذي ينبغي عليك فعله إذا
كان لديك أي شواغل؟
حل موقف ما ،فاطرح
إذا لم ت�كن مت ً
�أكدا من كيفية ّ
على نفسك هذه األسئلة:

هل هذه األفعال قانونية؟
هل ت�تفق األفعال مع المعتقدات
المطبقة لدى
األساسية والقيم الجوهرية
ّ
TechnipFMC؟
جيدا؟
ال
هل تعد هذه األفعال مثا ً
ً
هل سأشعر باالرتياح عند التحدث عن
أفعالي مع زمالئي وعائلتي وأصدقائي؟
هل طلبت المشورة من اآلخري�ن الذين
لديهم معرفة بالموضوع حتى أتمكن من
اتخاذ قرار مستنري؟

إذا أجبت عن أي من هذه األسئلة بالنفي ،فقد حدث بالفعل أو قد
يحدث انتهاك لمدونتنا أو سياساتنا وتقع على عاتقك مسؤولية
اإلبالغ عن هذا االنتهاك.
ما يهم هو أال ت�تك شواغلك دون الوصول إلى حل ٍ بشأنها.

يمكنك اإلبالغ عن شواغلك من خالل أي من هذه
القنوات:
بغض النظر عن قناة اإلبالغ التي تستخدمها ،سيتلقى
كبري مسؤولي االمت�ثال الشكوى وسيت�أكد من جمع
المعلومات وتخزينها بشكل آمن.

مديرك المباشر أو أي شخص آخر في
إدارتك.
كبري مسؤولي االمت�ثال أو أي شخص في
إدارة االمت�ثال بالشركة.
أي مسؤول في الشركة.
ممثل الموارد البشرية في مكان عملك.
إدارة الشؤون القانونية اإلقليمية في
مكان عملك.
أي طرف ثالث مستقل عرب الخط الساخن
المخصص لإلبالغ.
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هل ستقع في أي مشكلة
نتيجة اإلبالغ؟
مطلقا بشان االنتقام
طبق  TechnipFMCسياسة عدم التسامح
ً
ُت ّ
من الموظفني نتيجة اإلبالغ عن االنتهاكات المشتبه بها للسياسات
طبقة لدينا.
أو مدونة قواعد السلوك المهني ُ
الم ّ
نشجع الموظفني وغريهم على إثارة االستفسارات والشواغل
لضمان االلتزام بمفهوم القدوة الحسنة.
بالغا بحسن نية بشأن
تماما االنتقام من أي شخص يقدم
يحظر
ً
ً
االنتهاكات المحتملة لمدونتنا أو سياساتنا ،أو يتعاون مع
التحقيقات.
أبلغ عن تفاصيل االنتقام إلى مستشار االمت�ثال اإلقليمي في
منطقتك أو أي شخص في إدارة االمت�ثال بالشركة أو إلى كبري
مسؤولي االمت�ثال على الفور.
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استجابتناللشواغل
نحن نتعامل مع جميع البالغات الخاصة باالنتهاكات المشتبه بها لمدونتنا
بشكل سري ولن نشارك المعلومات إال مع أولئك الذين “يحتاجون إلى
معرفتها” للتحقيق في المسألة وحلها على الوجه المالئم.
إذا ُطلب منك المشاركة في التحقيق ،فيجب أن تقدم المساعدة بأمانة
وصراحة .وفي ظروف معينة وبما يتوافق مع القوانني المعمول بها،
عند التحقيق في الشواغل ،يجوز لشركة  TechnipFMCالوصول إلى
خزنة على معدات أو أجهزة أو حواسب
الم ّ
المعالجة أو ُ
المعلومات ُ
الشركة ومراجعتها واإلفصاح عنها.
سوف نحقق بسرعة في جميع البالغات ونتخذ اإلجراءات الالزمة ،بما في
ذلك اإلجراء الت�أديبي حسب االقتضاء.

ت�تضمن المواقف التي يمكن أن ينتج عنها اتخاذ إجراء ت�أديبي ما يلي:
انتهاك المدونة أو المعاي�ي أو
السياسات.

طلب قيام اآلخري�ن بانتهاك المدونة
المطبقة
أو المعاي�ي أو السياسات ُ
لدينا.

اإلبالغ عن انتهاك معروف أو مشتبه
به للمدونة أو المعاي�ي أو السياسات
طبقة لدينا.
ُ
الم ّ

عدم التعاون بأمانة وصراحة
ٍ
انتهاك
مع التحقيق في
ُمحتمل للمدونة أو المعاي�ي أو
المطبقة لدينا.
السياسات ُ

يقدم
ممارسة االنتقام ضد أي شخص
ّ
بالغا بشأن انتهاك ُمحتمل للمدونة أو
ً
طبقة لدينا.
المعاي�ي أو السياسات ُ
الم ّ

عمدا عن ادعاء كاذب بانتهاك
اإلبالغ
ً
ُمحتمل للمدونة أو المعاي�ي أو
المطبقة لدينا.
السياسات ُ

ال عن سلوك غري الئق أو تدابري انتقامية
سيخضع أي شخص يكون مسؤو ً
وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها ،والتي ت�تضمن
لعقوبات ت�أديبية
ً
إجراءات قد تصل إلى الفصل عن العمل.
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التدريب على مدونة قواعد
طبقة لدينا
السلوك المهني ُ
الم ّ
سيتم توفري العديد من الدورات التدري�بية على مدونة قواعد
السلوك المهني .و ُتعترب الربامج التدري�بية التي نعقدها هي السبيل
ويتوقع
الرئيسي لتعزي�ز األخالقيات واالمت�ثال والكفاءة في الشركةُ .
منك قبول طلبات التدريب المتعلقة بالمدونة .تحدث مع مديرك بشأن
الدورات التدري�بية التي ترغب في الحصول عليها.
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السالمة ،النزاهة ،الجودة ،االحرتام ،االستدامة

السلوك في العمل
نؤمن أن جميع موظفينا لهم الحق في الحصول على المعاملة
النزيهة والمالطفة واالحرتام في أي مكان يعملون فيه  -في
المكتب أو على متن السفن أو في المواقع الصناعية أو مواقع
اإلنشاء أو في مكاتب العمالء.

كيف ت�تصرف

دائما
توخ
َّ
ً

ن ِث ْق بالفري�ق وال تقبل أي طعن في الزمالء .وينبغي المشاركة في أي
إنجاز أو إخفاق.

التفكري بطريقة منفتحة ونقل معرفتنا ومشاركة المعلومات حسب
الحاجة مع مراعاة قواعد السرية التي تطبقها .TechnipFMC

نلتزم بالحفاظ على ثقافة تقوم على الثقة واالحرتام المتبادل والحوار
ونحفزهم وندعمهم
في جميع أعمالنا .ونحن نستمع إلى اآلخري�ن
ّ
لتحقيق األهداف المشرتكة ونقدر إسهامات اآلخري�ن.

خلق بيئة عمل إي�جابية واإلبالغ عن أي سلوك ينطوي على مضايقات.

وال نتسامح مع أي صورة من صور اإلساءة أو التحرش ولن نتسامح مع
أي عمل أو تصرف أو سلوك مهني أو تخويفي أو عدواني.

بناء نهج موضوعي قائم على االحرتام المتبادل لالعرتاف بمساهمات
بعضنا البعض.
تشجيع فريقك على اإلبالغ عن أي حالة مضايقة مثل العزلة المادية
أو االجتماعية (المعاملة الصامتة) أو العروض المخلة بالحياء مقابل
الحصول على مزايا العمل.
مستاء من أفعاله أو سلوكه.
التعبري عن رأيك وإخبار الشخص إذا كنت
ً
واالستفسار منه عن سبب سلوكه ومطالبته بالتوقف عنه..

مطلقا
تجنب
ً
االنخراط في أي سلوك جسدي أو لفظي يمكن وصفه بأنه مسيء أو
ٍ
مؤذ أو مهني.
تخويفي أو
إصدار تلميحات أو إيحاءات جنسية غري مرحب بها.
إلقاء دعابات أو إهانات عرقية أو إثنية أو دينية أو جنسية أو مرتبطة
مالئما ،فافرتض أنه ليس
�أكدا مما إذا كان شيء ما
بالعمر .إذا لم ت�كن مت ً
ً
كذلك.
المهينة ،بما في ذلك الصور أو النكات أو الرسوم
توزيع المواد ُ
المتحركة غري المناسبة.
اإلفصاح عن المعلومات الشخصية أو نشر شائعات خبيثة.
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ممارسات العمل العادلة وت�كافؤ الفرص
ت�تسم قرارات التعي�ي وترقية الموظفني التي نتخذها باإلنصاف
استنادا
وبناء على ذلكُ ،ت�تخذ قرارات التوظيف
والموضوعية.
ً
ً
إلى المؤهالت واألداء والمهارات والخربات فقط.

كيف ت�تصرف
ألننا نسعى إلى خلق بيئة عمل إي�جابية ،فقد نقوم
بتعي�ي أفراد من نفس العائلة كموظفني لدينا.

دائما
توخ
َّ
ً
الت�أكد من أن قرارات التعي�ي واالختيار والتقي�يم والتعويض والتطوي�ر وما
إلى ذلك ال ت�ت�أثر بالعرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو األصل
العرقي أو الجنسية أو التوجه الجنسي أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة.

ونحن نضمن أن تستند القرارات المتعلقة بالعمل إلى المؤهالت
والمهارات المطلوبة واألداء وغري ذلك من العوامل المتعلقة بالوظائف.
ونت�أكد من إلمام موردينا وعمالئنا وشركائنا في األعمال بهدفنا في بناء
قوة عمل ت�تميز بالتنوع ويعمها التسامح.

مطلقا
تجنب
ً
التسامح مع التمي�يز غري القانوني في ممارسات التوظيف.
ولتفادي أي مظهر بالتضارب المحتمل في المصالح ،يجب عدم:
سواء أكانت بشكل مباشر
الحفاظ على عالقة تبعية في الهيكل الوظيفي
ٌ
أو غري مباشر مع أحد أفراد األسرة.
التدخل في أي جانب من جوانب عمل أقاربك (التوظيف ،االختيار ،التقي�يم،
التعويض ،التطوي�ر) خالل حياتهم المهنية لدى الشركة.
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نسعى جاهدين لتنفيذ الحلول
المتاحة األكرث كفاءة والصديقة
للبيئة مع العمل في الوقت
ذاته على حماية العاملني لدينا
والحد من ت�أثري أنشطتنا في
جميع األوقات.
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الصحة والسالمة والبيئة ()HSE
نحن في  TechnipFMCنسعى جاهدين لتنفيذ الحلول المتاحة األكرث
كفاءة وفعالية والصديقة للبيئة مع العمل في الوقت ذاته على حماية
العاملني لدينا والحد من ت�أثري أنشطتنا في جميع األوقات .ولن نتهاون
مطلقا بشأن مسائل السالمة أو الصحة أو األمن أو االستدامة البيئية من
ً
أجل تحقيق النتائج.
نحن ملتزمون بتعزي�ز قيام بيئة خالية من الحوادث في جميع أنحاء العالم،
استنادا إلى مبدأ أن جميع الحوادث يمكن تجنبها .ويحق لعمالئنا
وذلك
ً
ممتازا
أداء
ومساهمينا وموردينا ومقاولينا وشركائنا وموظفينا توقع
ً
ً
من جانبنا فيما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة.

كيف ت�تصرف
يكمن العامل الرئيسي لنجاح سياسة الصحة والسالمة والبيئة
معا لمنع
في التحلي بثقافة قوية يعمل فيها جميع الموظفني ً
الحوادث ويتحملون المسؤولية عن مسائل الصحة والسالمة
والبيئة بصرف النظر عن موقع كل ٍ منهم .وتعتمد ثقافة الصحة
والسالمة والبيئة القوية على القيادة الواضحة والفعالة وإبالغ
اإلجراءات التي تركز على اإلدارة الفعالة للمخاطر التي نواجهها
في تنفيذ مشروعاتنا .وي�ؤدي ذلك إلى زيادة الوعي بإجراءاتنا
وتمكني موظفينا من المشاركة بشكل ٍ شخصي عند وجود مخاطر
ت�تعلق بالصحة والسالمة والبيئة.
نتوقع من جميع موظفينا أن يكونوا على دراية بدورهم في
ثقافتنا وإجراءاتنا المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة ولماذا يتم
تطبيقها .كما نتوقع منهم أن يتصرفوا كقادة في مجال الصحة
وفعالة من شأنها
والسالمة والبيئة وأن يتخذوا إجراءات محددة
َّ
حماية صحة موظفينا وسالمتهم والحد من ت�أثري أنشطتنا على
البيئة.

دائما
توخ
َّ
ً
معرفة القواعد واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالصحة والسالمة
والبيئة ،واالمت�ثال لها.
استيعاب المخاطر المتعلقة بالعمل وتنفيذ التدابري المطلوبة لحماية
الصحة والسالمة والبيئة ومنع الحوادث قبل بدء العمليات.
التدخل إذا الحظت مخالفة القواعد الصحية أو البيئية أو المتعلقة
بالسالمة وإيقاف العمل أو الوضع غري اآلمن.
دائما:
مديرا ،ت�تحمل مسؤولية إضافية بأن ت�توخى
بصفتك
ً
ً
التصرف كنموذج يحتذى به لآلخري�ن من خالل إظهار السلوكيات اإليجابية
فيما يتعلق بالصحة والسالمة والبيئة
ضمان إلمام الموظفني والمقاولني والموردين بقواعد الصحة
والسالمة والبيئة المعمول بها والسلوكيات المتوقعة ودورهم في
ثقافة الصحة والسالمة والبيئة في أي مكان نزاول فيه أعمالنا.
الت�أكد من تطبيق أنظمة وإجراءات فعالة ت�تعلق بإدارة مسائل الصحة
والسالمة والبيئة ،وي�جري اتباعها في كل منطقة ومن وجود ثقافة
إي�جابية في مجال الصحة والسالمة والبيئة.
الت�أكد من تلقي المرؤوسني التدريب المطلوب في مجال الصحة
والسالمة والبيئة ،بما في ذلك التدريب على برنامج تغي�ي ثقافة الصحة
و السالمة و البيئة ( )Pulseفي شركة .TechnipFMC
متابعة وتصحيح المشكالت المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة التي
يتم صرف انتباههم إليها.
تشجيع الموظفني على إيقاف العمل حال نشوء وضع غري آمن وقبول
التدخل.
اإلشادة بالممارسات الجيدة في مجال الصحة والسالمة والبيئة ورفض
السيئة منها.

 | 17حماية األفراد والبيئة

السالمة ،النزاهة ،الجودة ،االحرتام ،االستدامة

حقوق اإلنسان
نحن ملتزمون بإقرار حقوق اإلنسان على الصعيد العالمي .وال نقبل
مطلقا استغالل األطفال وال العمالة القسرية أو الجربية أو بالسخرة
ً
بغض النظر عن المكان الذي نزاول فيه أعمالنا.
لن نعمل مع الموردين الذين يحصلون على المعادن من مناطق
الصراع .ولن نزاول أي أعمال إال مع من يحرتمون حقوق اإلنسان
وي�راعون قوانني العمل.

كيف ت�تصرف
تقوم سمعة  TechnipFMCعلى السلوكيات الشخصية لموظفينا في
جميعا استيعاب هذه المبادئ واتباعها:
جميع أنحاء العالم .وي�جب علينا
ً

دائما
توخ
َّ
ً
معاملة الناس بكرامة واحرتام.
التصرف دون تمي�يز أو انحياز.
ّ
خلق بيئة خالية من التحرش.
ضمان عدم انخراط شركاء األعمال والموردين التابعني لنا في ممارسات
عمل غري مالئمة ،بما في ذلك عمالة األطفال أو السخرة.
تعزي�ز المساواة في مكان العمل مع منح المرتبات على أساس الجدارة.
التعاون مع عمليات التفتيش والتدقيق الدورية للتحقق من تنفيذ
قيمنا على جميع مستويات الشركة.
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المشاركةالمجتمعية
تعد المجتمعات التي نزاول فيها أعمالنا من أصحاب المصلحة
ذوي األهمية بالنسبة لشركة  TechnipFMCونسعى جاهدين
ال.
إلى أن نكون مواط ًنا
مؤسسيا مسؤو ً
ً
كيف ت�تصرف
يجب على موظفينا تعزي�ز صورة  TechnipFMCوعملها كشركة مسؤولة
في مجتمعاتنا.

توقع مخاطر اإلزعاج المحتملة التي قد تقع بالمجتمع المحلي والعمل
على الحد منها.

دائما
توخ
َّ
ً

جراء أنشطتنا.
التخفيف من أي آثار سلبية تقع على المجتمعات المحلية ّ

وضع مبادرات التنمية المستدامة مع الرتكيز على القيمة المضافة
طويلة األجل.

المساهمة في نمو العمالة المحلية من خالل تعزي�ز التدريب ونقل
المهارات والت�كنولوجيا.

المشاركة في المجتمعات المحلية المت�أثرة بأنشطتنا من خالل
التنسيق الوثيق مع عمالئنا والمساهمة في تحقيق االستدامة
الذاتية االجتماعية واالقتصادية.

احرتام الثقافات المحلية ومعرفة الممارسات والتقاليد المحلية
والتشريعات والعوامل الثقافية التي قد تؤثر على السلوكيات
والقرارات.

السالمة ،النزاهة ،الجودة ،االحرتام ،االستدامة

االمت�ثال لقوانني الهجرة
نحن ملتزمون بضمان امت�ثال عمليات التوظيف وسفر الموظفني
ونقلهم وإقامتهم لقوانني الهجرة والعمل المعمول بها.

كيف ت�تصرف
نحن ال نوظف أو نعني أي شخص غري مرخص له قانو ًنا بالعمل في البلد
الذي ُيطلب العمل فيه.
وفقا
يتحمل كل منا المسؤولية عن الحفاظ على وضع الهجرة الخاص بنا
ً
لقوانني البلدان التي نعمل فيها.

دائما
توخ
َّ
ً
ضمان حصولك على الت�أشريات المناسبة والتصاري�ح األخرى قبل السفر
إلى أي ٍ
بلد من البلدان.
موظفا
ضمان أنك تحمل تصاري�ح العمل المناسبة التي تخولك بأن ت�كون
ً
لدى .TechnipFMC
مطلقا
تجنب
ً
هوية أخرى سارية.
السفر بدون جواز سفر أو أي ُ
هويتك أو عدم اإلفصاح عن المعلومات ذات الشأن المتعلقة
تحريف ُ
بالهجرة أو العمل.
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األمن
يتمثل هدفنا في ضمان أمن موظفي  TechnipFMCوعمالئها وشركاء
األعمال في مواقع العمل الخاصة بنا حيثما نزاول األعمال.
يسافر موظفونا إلى جميع أنحاء العالم .ونلتزم تجاههم بضمان
حمايتهم أثناء السفر وفي وجهاتهم النهائية.

كيف ت�تصرف
يتطلب األمن إلتزام كل شخص بضمان حماية الجميع .وتعترب أنت المسؤول
األول عن أمنك الخاص .ولهذا من الضروري أن ت�كون على دراية باإلجراءات
سواء أكان
األمنية المطبقة في موقع العمل الخاص بك وأن ت�تقيد بها،
ٌ
ذلك في مكتب أو مصنع أو موقع تشي�يد.

دائما
توخ
َّ
ً
اتباع التوصيات األمنية لشركة  TechnipFMCومتطلبات السفر للبلد الذي
تعمل فيه.
عند تلقي رسالة أمنية في أعقاب حدوث تغي�ي في أمن بيئة عملك،
امت�ثل لإلجراءات األمنية الجديدة وت�أكد من علم زمالئك بالرسالة.
معرفة إجراءات الطوارئ المطبقة على موقع العمل حتى يتسنى
لك التعرف على ما يجب القيام به في حالة وقوع حادث ،بما في ذلك
موقع نقطة التجمع.
اتباع االحتياطات األمنية العامة للحد من تعرضك للمخاطر أثناء السفر.
طردا أو رسالة من أصل مشبوه ،فينبغي عدم فتحها أو
إذا تلقيت
ً
محاولة التعرف على محتوياتها .وي�جب االتصال على الفور بمدير األمن.
مشبوها أو غري مصرح له في المكتب أو في إحدى
شخصا
إذا رأيت
ً
ً
المناطق المحظورة ،فينبغي االتصال على الفور بمدير األمن.
الت�أكد من أن رقم هاتف العمل الخاص بالمدير المحلي بحوزتك في حالة
وقوع حادث أمني.
هويتك مرئية عند العمل في المكتب أو في موقع
الت�أكد من أن شارة ُ
المشروع.
مرافقة جميع الزوار في المكتب أو في موقع المشروع.

إبالغ مدير األمن على الفور:
سواء أكان في المكتب أو في الموقع أو
إذا وقعت ضحية لحادث سرقة
ٌ
أثناء السفر.
شاهدا على انتهاك أمني.
إذا كنت
ً
طردا أو رسالة من أصل مشبوه ،فعليك عدم فتحها أو
إذا تلقيت
ً
محاولة التعرف على محتوياتها.
مشبوها أو غري مصرح له في المكتب أو في إحدى
شخصا
إذا رأيت
ً
ً
المناطق المحظورة.
إذا رأيت أي شيء مريب.
يجب أثناء السفر:
الت�أكد من وجود وسيلة اتصال بحوزتك تعمل في البلد وجهتك.
قراءة أحدث المعلومات األمنية قبل السفر إلى أي بلد أجنبي.
االنتباه للمتعلقات الشخصية في األماكن المزدحمة والمناطق العامة.
الحذر من العروض المشكوك فيها مثل أسعار الصرف المبالغ فيها،
وزيارة المعالم السياحية ،والجوالت المنظمة ،وعروض الخدمات
المجانية.
مراعاة االختالفات الثقافية والدينية عند السفر إلى مكان أجنبي.
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يتطلب األمن التزام كل
شخص بضمان حماية
الجميع.
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حماية الملكية الفكرية
نتميز عن المنافسني بالمعرفة الفنية والت�كنولوجيا والتنفيذ.
ويعد هذا نتاج أفكارنا وأساليبنا وعملياتنا .ويطلق على هذه
المسائل مجتمعة الملكية الفكرية لشركة  ،TechnipFMCأو
المعلومات السرية الخاصة بها .وت�تجسد ملكيتنا الفكرية فيما
نقدمه من منتجات وتصبح األساس للحلول التي تلبي متطلبات
عمالئنا متزايدة التعقيد.

جميعا حماية براءات
يجب علينا
ً
االخرتاع وحقوق الت�أليف
والنشروالعالماتالتجارية
واألسرارالتجاريةوالمعلومات
األخرى مسجلة الملكية باسم
.TechnipFMC
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كيف ت�تصرف
جميعا حماية براءات االخرتاع وحقوق الت�أليف والنشر والعالمات
يجب علينا
ً
التجارية واألسرار التجارية والمعلومات األخرى مسجلة الملكية باسم
 TechnipFMCوأن نحرص للغاية على عدم مشاركة ملكيتنا الفكرية بدون
قصد أو بشكل ٍ غري الئق.
وفي الوقت نفسه ،يجب على  TechnipFMCضمان احرتام حقوق الملكية
الفكرية لآلخري�ن .وي�جب أن نمت�ثل لجميع القوانني واللوائح وااللتزامات
التعاقدية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية السارية لآلخري�ن .إننا
مسؤولون عن حماية الملكية الفكرية لألطراف الثالثة والتي نملك
جميعا أن نولي حقوق الملكية الفكرية
تصريحا باستخدامها وي�جب علينا
ً
ً
لعمالئنا ومقاولينا من الباطن وموردينا الرعاية التي نوليها لملكيتنا
الفكرية.
لتجنب التعرض لهذه المخاطر وحماية ملكيتنا الفكرية ،يجب أن نضمن
مراجعة المنتجات والربامج والعمليات والخدمات الجديدة المتعلقة
باالخرتاعات أو األسرار التجارية الجديدة ،و نت�أكد أنها ال تنتهك حقوق
الملكية الفكرية لآلخري�ن.

دائما
توخ
َّ
ً
احرتام حقوق براءات اخرتاع األطراف األخرى عند تصميم منتجاتنا أو
خدماتنا.
حماية المعلومات السرية التي عهد إلينا بها عمالؤنا والمقاولون
من الباطن لدينا وموردونا بنفس درجة العناية التي ت�تم بها حماية
المعلومات السرية الخاصة بشركة .TechnipFMC
اتباع عملياتنا لتحديد المعلومات المتعلقة باالبت�كارات الفنية المطورة
لدينا ،وتسجيلها ،ونشرها .من الممكن أن يؤدي اإلفصاح السريع عن
األفكار الجديدة إلى المخاطرة بقدرتنا على الحصول على حماية براءات
اخرتاع البت�كاراتنا.
القيام في الوقت المناسب بتحري�ر اإلفصاحات والطلبات ووثائق التنازل
الخاصة برباءات االخرتاع والمطلوبة لحماية ملكيتنا الفكرية.
التعاون بحذر .فقد تؤدي مشاركة المعلومات المتعلقة بالتطورات
الت�كنولوجية واالبت�كارات مع اآلخري�ن ،حتى عمالئنا ،إلى تقويض قدرتنا
على حماية تلك االبت�كارات.
دائما إلى أن التزامات السرية التي تضطلع بها تظل سارية بعد ترك
تذكر
ً
العمل لدى .TechnipFMC
مناقشة استخدام الملكية الفكرية أو المعلومات السرية الخاصة بالطرف
الثالث مع إدارة الشؤون القانونية لديك.
االمت�ثال الستخدام عالمة شركة  TechnipFMCالتجارية .راجع القسم
المعني بصورة الشركة والعالمة التجارية للحصول على مزيد من
المعلومات.

مطلقا
تجنب
ً
إفشاء المعلومات السرية أو ُمسجلة الملكية الخاصة بصاحب العمل
السابق.
تقديم معلومات عن خدمة أو منتج جديد قبل تقديم طلب براءة االخرتاع أو
قرارا بعدم متابعة براءة االخرتاع.
قبل اتخاذ إدارة الملكية الفكرية
ً
مناقشة معلومات سرية أو مسجلة الملكية لشركة  TechnipFMCمع
أطراف ثالثة ،إال عندما ت�كون هذه المناقشات مشمولة في اتفاق سرية
معتمد ومربم حسب األصول.
اإلفصاح عن معلومات مسجلة الملكية لطرف ثالث إذا كانت TechnipFMC
ملزمة بالحفاظ على سريتها.
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الدفاتر والسجالت الدقيقة
تشري الدفاتر والسجالت الدقيقة إلى جميع معلومات األعمال
المالية وغري المالية التي نقوم بتسجيلها واإلبالغ عنها.
وي�جب أن يتم ذلك بأمانة ودقة وشمولية وموضوعية لحماية
مصداقيتنا وسمعتنا والوفاء بالتزاماتنا القانونية والتنظيمية
وت�أدية مسؤوليتنا تجاه المساهمني وأصحاب المصلحة اآلخري�ن
واالسرتشاد في قرارات وإجراءات األعمال لدينا ودعمها.
وضوحا
ورغم أن عملنا لضمان دقة الدفاتر والسجالت ُيعد أكرث
ً
في إدارات الشؤون المالية والخزانة والمحاسبة وكشوف
دورا
األجور والضرائب والرقابة ،فإن جميع الموظفني يؤدون
ً
مهما في ضمان دقة واكتمال معلوماتنا المالية.
ً

كيف ت�تصرف
عندما تسجل معاملة مالية في الدفاتر أو تنشئ أوامر شراء أو ت�كمل
الكشوف الزمنية أو تودع تقري�ر المصروفات ،فإنك تنشئ سجل مالي يتعني
مطلقا تجاه االحتيال.
االمت�ثال فيه لهذه المبادئ التوجيهية .ونحن ال نتسامح
ً
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يقتضي االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقيقة االلتزام بما يلي:
محدثة ودقيقة وموثوقة ويمكن التحقق منها وت�تماشى
إنشاء سجالت
ّ
مع القواعد والقوانني واللوائح المعمول بها والسياسات المطبقة لدى
الشركة.
تقديم تقاري�ر منصفة وكاملة ودقيقة وآنية ومفهومة للمستخدمني
الداخلي�ي والخارجي�ي.
حماية أصول الشركة لتقليل مخاطر حدوث خسائر مالية.
تطوي�ر أنظمة قوية للت�كلفة والحفاظ عليها بحيث توفر معلومات مالية
عالية الجودة وتدعم مبادرات اإلدارة االسرتاتيجية للشركة.

مطلقا
تجنب
ً
تعمد عمل إدخاالت زائفة أو مضللة فيها.
تزوي�ر تقري�ر أو وثيقة أو سجل أو
ُّ

دائما
توخ
َّ
ً
اتخاذ القرارات المحاسبية على أساس المعاي�ي المالية المطبقة
لدى  TechnipFMCوالمعاي�ي المحاسبية المعرتف بها.
التحدث إلى المراقب المالي إذا ساورك الشك بشأن الطريقة
الصحيحة لتسجيل المعاملة أو اإلبالغ بها.
إخطار مشرفك عندما تعتقد أن السجل أو التقري�ر ال يعكس المعاملة
األساسية بدقة.
اإلبالغ عن أي شواغل أو مخالفات في ضوابط التدقيق أو الضوابط
الداخلية إلى مديرك المباشر أوالً .وإذا كنت تشعر بأن هذا ال ينتج
عنه حل المشكلة ،ففكر في استخدام إحدى قنوات اإلبالغ األخرى.
الوعي بالطبيعة السرية للمعلومات المالية التي تقوم
بمعالجتها .فال تعط المعلومات السرية أو تسمح بالوصول إليها
للغرباء وال تستخدمها لتحقيق مكاسب شخصية .وإذا ساورك الشك،
فاسأل مديرك قبل توزيع المعلومات.

تسجيل معامالت غري صالحة؛ وعلى وجه الخصوص إذا كان من المرجح أن
ٍ
ممتلكات أو خدمات مشروعة من أي شخص.
ال أو
تسلب بطري�ق االحتيال ما ً

معرفة معاي�ي اإلبالغ الخارجية والداخلية وضمان اتباعها.

إنشاء حسابات أو شركات أو ترتيبات للتحايل على الضوابط أو السياسات أو
اإلجراءات المعمول بها لدى  TechnipFMCأو إبطالها.

مصرح بها بشكل صحيح ومسجلة بدقة
الت�أكد من أن جميع المعامالت
ّ
وعلى نحو تام.

الت�أثري على اآلخري�ن للقيام بأي شيء يمكن أن يعرض سالمة السجالت
والتقاري�ر المالية لدى  TechnipFMCللخطر.

تقديم المعامالت الصحيحة فقط ،وتسجيلها ،والتصري�ح بها.

إلزام  TechnipFMCبالتزامات تعاقدية أو غريها من االلتزامات المالية إال
ال بالقيام بذلك.
إذا كنت مخو ً
معالجة المعامالت دون التحقق بشكل مناسب من صالحيتها.
بيع أو نقل ملكية أو التصرف في أصول الشركة دون الحصول على
الوثائق والتصريحات المناسبة.
عرقلة أو الت�أثري على األنشطة المصرح بها إلحدى الجهات التنظيمية .وقد
يشمل ذلك إخفاء المعلومات أو تغي�يها أو تدمريها أو التالعب بها.

تسجيل المعامالت بطريقة آنية ،إذ يعمل ذلك على تقليل األخطاء
الناجمة عن فرتات الت�أخري بني المعامالت وتسجيلها.
الت�أكد من أن جميع األطراف المقابلة ُمحددة بشكل مناسب
في أنظمة الشركة .ويشمل ذلك العمالء والموردين والوكالء
والمستشاري�ن المهني�ي والشركاء في المشروعات المشرتكة وأي
شركاء أعمال آخري�ن.
الت�أكد من عدم إثبات أو االحتفاظ بأي مبلغ أو أموال أو أصول غري
ُمفصح عنها أو غري مسجلة.
االنتباه للمدفوعات أو الفواتري غري المصرح بها كما هو موضح في
قسم مكافحة الفساد من هذه المدونة.
الت�أكد من دعم جميع الدفاتر والسجالت بالوثائق لتوفري سجل قابل
للتدقيق بشأن المعاملة.
التعاون بشكل تام مع جميع المراجعات ،بما في ذلك عمليات
التدقيق الداخلي والخارجي.
اإلبالغ عن أي شواغل أو مخالفات ت�تعلق بضوابط المحاسبة
والتدقيق والضوابط الداخلية.
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“تقري�رالمصروفاتيتضمن
مصروفاتغريمكتملة
وغري دقيقة”.
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احذر من أي أنشطة ال تراعي المبادئ التالية:
 التفويض .ضمان الحصول على تفويض بشأن المعاملة التي
تسجلها أو المعلومات التي توزعها من الشخص (األشخاص)
المناسب.
 الصحة والوضوح .يجب أن تعكس سجالتنا المالية األحداث التي
وقعت بالفعل ،أو األحداث التي نعلم بدرجة عالية من اليقني
أنها ستحدث.
 المعاملة المحاسبية المناسبة .يجب إنشاء السجالت والتقاري�ر
بما يتماشى مع القواعد المعمول بها والتي يتم تطبيقها
على نحو متسق.
 االكتمال والدقة .يجب أن ت�كون المعلومات التي تم
جمعها في األنظمة المالية (وغري المالية) ،بما في ذلك
المصروفات التجارية ،كاملة ودقيقة.
 نشر المعلومات .تبادل المعلومات مع زمالئك في جميع
الكيانات والمواقع واإلدارات المناسبة فيما يتعلق باألحداث
والمعامالت التي تسجلها مع االلتزام في الوقت ذاته
باحرتام قواعد السرية.
 التوقيت المناسب .يجب على كل مدير وضع جداول زمنية
صارمة ولكن واقعية لمعالجة السجالت المالية وتحديد
المواعيد النهائية لتقديم التقاري�ر المالية ،وي�جب على
الموظفني بذل ما في وسعهم لاللتزام بها.
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أمن المعلومات
ت�تمثل مهمة أمن المعلومات في الحفاظ على سرية
المعلومات وسالمتها وتوافرها للحد من مخاطر وأثر التهديدات
المحتملة على أعمالنا وعملياتنا.
عنصرا
ُتعترب حماية األسرار المهنية الخاصة بشركة TechnipFMC
ً
حيويا للحفاظ على أعمالنا وقدرتنا التنافسية على أساس
ً
يومي .ويهدف أمن المعلومات إلى حماية هذه األسرار
المهنية والحد من مخاطر تعطل ت�كنولوجيا المعلومات.

وعلى الرغم من أن الهجمات
دائما
السيربانيةمعقدة،فإنها
ً
ما تبدأ بفعل طائش أو نقص في
الوعي.
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كيف ت�تصرف
امت�ثل لمعاي�ي األمن والقواعد المتعلقة باستخدام نظم معلوماتنا.
وتعرف على إجراءات الرقابة الداخلية وبنود السرية التعاقدية،
وخاصة ما يتعلق بالمشروعات .واطلع على أخبار وتنبيهات أمن
المعلومات الواردة من إدارتي األمن وت�كنولوجيا المعلومات.
دائما ما تبدأ
وعلى الرغم من أن الهجمات السيربانية معقدة ،فإنها
ً
بفعل طائش أو نقص في الوعي .ولذا ،فإن أهم ما يمكنك القيام
به هو االطالع على معلومات الوعي والتزام اليقظة في جميع
وخصوصا عند معالجة رسائل الربيد اإللكرتوني أو استعراض
األوقات،
ً
اإلنرتنت أو استالم المكالمات الهاتفية الخارجية.

دائما
توخ
َّ
ً
الحذر من رسائل الربيد اإللكرتوني المشبوهة والمكالمات الهاتفية ،ال
سيما الواردة من شخص ال تعرفه.
الحذر من رسائل الربيد اإللكرتوني التي تحتوي على رابط.
اليقظة واإلبالغ عن أي حادث محتمل يتضمن معلومات سرية أو
حساسة.
االلتزام بموقف حصيف في جميع الظروف.
العناية بالبيانات السرية.
يجب أن تظل بيانات  TechnipFMCفي نظم ت�كنولوجيا معلوماتها،
كقاعدة بديهية.
حماية حاسوبك المحمول بكلمة مرور لبدء التشغيل باإلضافة إلى كلمة
محمي
مرور لنظام التشغيل  .Windowsوإذا لم يكن حاسوبك المحمول
ّ
بكلمة مرور ،فاتصل بمكتب مساعدة ت�كنولوجيا المعلومات.
ت�أمني أدوات ت�كنولوجيا المعلومات والت�كنولوجيا والمخزون لمنع
فقدانه.
أدوات ت�كنولوجيا المعلومات والت�كنولوجيا والمخزون على نحو منتظم.

مطلقا
تجنب
ً
فتح الروابط أو المرفقات الموجودة في رسائل الربيد اإللكرتوني
المشبوهة.
إرسال أي بيانات متعلقة بالعمل إلى عنوان الربيد اإللكرتوني الشخصي
لديك.
االتصال بصندوق بريدك لدى  TechnipFMCمن حاسوب عام.
استخدام مواقع المشاركة العامة اإللكرتونية لتبادل الوثائق المهنية.
إدخال المعلومات السرية في أدوات الرتجمة عرب اإلنرتنت.
استخدام عنوان بريدك اإللكرتوني لدى  TechnipFMCللتسجيل على
المواقع اإللكرتونية بغرض االستخدام الخاص.
استخدام نفس كلمة المرور لجميع المواقع اإللكرتونية.
اإلفصاح عن خطط السفر على مواقع وسائل التواصل االجتماعي.
ترك حاسوبك المحمول أو هاتفك الذكي دون مراقبة في األماكن
العامة.
إعطاء أي معلومات بشأن  TechnipFMCإلى أشخاص غري معروفني عرب
الهاتف.
استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية.
وتوقع بقاء
تخزي�ن المعلومات الشخصية على أجهزة الشركة
ُ
المعلومات خاصة.
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“الربيداإللكرتوني ُيشريإلىأنه
ُمرسلمنشركةذاتسمعة
طيبة،ولكنمنشأهعنوانبريد
إلكرتونيخاص”.
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ت�أتي معظم الهجمات السيربانية من خالل واحدة من ثالث قنوات:
الربيد اإللكرتوني
عادة ما يتسم الربيد اإللكرتوني الضار بالخصائص التالية:
ً
 يحتوي على ُمرفق و/أو رابط إلى موقع إلكرتوني خارجي.
 يتم إرساله من عنوان بريد إلكرتوني خارجي.
 يبدو كما لو تم إرساله بواسطة مؤسسة معروفة (بما في ذلك
.)TechnipFMC
شبكة اإلنرتنت
يقظا عند تصفح شبكة اإلنرتنت.
كن ً
مشبوها وال تنزل أي ملف من مصدر غري
 ال تنقر فوق رابط يبدو
ً
موثوق.
المكالمات الهاتفية
قد يستخدمها المحتالون الخارجيون في محاولة الحصول على
معلومات ت�تعلق بشركة  .TechnipFMCانتبه إذا:
 ظهر رقم خارجي في معرف المتصل الخاص بهاتفك.
هوية شخص ما في  TechnipFMCأو أيٍ من
 تق ّلد المتصل ُ
شركائها.
للتحقق من أن المكالمة الهاتفية كانت واردة من شخص حقيقي
في  ،TechnipFMCحاول االتصال بالشخص الذي يدعي المتصل أنه
هو عن طري�ق الهاتف أو الربيد اإللكرتوني.
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جميعا احرتام
ُيتوقع م ًّنا
ً
الحق في خصوصية
وسرية البيانات الشخصية
للموظفني اآلخري�ن.
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الخصوصية والبيانات الشخصية
البيانات الشخصية هي المعلومات المتعلقة بفرد محدد أو يمكن
تحديده .تلتزم
 TechnipFMCبحماية البيانات الشخصية المخزنة في أنظمة
المعلومات من خالل تصميم وتنفيذ تدابري األمن والوصول
المناسبة وتلتزم بمعالجة البيانات الشخصية على نحو مسؤول.
يقتصر الوصول إلى البيانات الشخصية على الموظفني الذين
يملكون التصري�ح المناسب ويحتاجون بشكل واضح إلى هذه
المعلومات في أعمالهم التجارية.

كيف ت�تصرف

دائما
توخ
َّ
ً

نحن نحرتم الحياة الشخصية للموظفني وال نهتم بسلوكهم

صرحا لك بالوصول إلى البيانات الشخصية ،فيجب عليك:
إذا كان ُم
ً

خارج العمل ما لم يكن لهذا السلوك ت�أثري على أداء الموظف أو على
سمعة  TechnipFMCأو مصالحها التجارية المشروعة.
جميعا احرتام الحق في خصوصية وسرية البيانات الشخصية
ُيتوقع م ًّنا
ً
للموظفني اآلخري�ن.

عدم الوصول إلى المعلومات إال ألسباب تجارية صحيحة وعدم
استخدامها إال لهذا الغرض .االلتزام بأعلى معاي�ي السرية عند استخدام
البيانات الشخصية.
ضمان عدم تقديم هذه المعلومات إلى أي شخص خارج TechnipFMC
دون الحصول على التصاري�ح المناسبة.
عدم االحتفاظ بالمعلومات إال بالقدر الضروري لتحقيق الغاية التجارية
الذي من أجلها تم منح التصري�ح.
إخطار إدارة الموارد البشرية أو مستشار االمت�ثال اإلقليمي في مكان
عملك في حال العثور على بيانات شخصية غري محمية.
جمع المعلومات الالزمة ألداء عملك فقط.
حفظ البيانات الشخصية المطلوبة فقط.
دوليا بما يتوافق مع قوانني الخصوصية
نقل البيانات الشخصية
ً
ِ
والمرسلة .الرجوع
المعمول بها في االختصاصات القضائية المست ِلمة
إلى إدارة الشؤون القانونية للت�أكد من معرفتك للمتطلبات.

مطلقا
تجنب
ً
ضروريا الست�كمال الغرض
عد
االحتفاظ بالبيانات لفرتة أطول مما ُي ّ
ً
التجاري الذي تم جمعها من أجله.
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بناء على معلومات داخلية
التداول ً
وإفشاء معلومات األسهم
نطلع في سياق عملنا على معلومات حول
في بعض األحيانّ ،
 TechnipFMCوعمالئنا أو مقاولينا من الباطن أو موردينا في حني أن
هذه المعلومات ال ت�كون متاحة للعامة .وإذا ما قمنا بإجراء معامالت
األسهم على أساس هذه “المعلومات الجوهرية” قبل أن يتم اإلفصاح
عنها لجميع المست�ثمري�ن ،نكون بذلك قد حصلنا على ميزة غري عادلة.
ُيطلق على استخدام المعلومات الجوهرية غري العامة لغرض المنفعة
بناء
الشخصية (بما في ذلك المعامالت في سوق األسهم) “التداول
ً
ويطلق على تمري�ر المعلومات
على معلومات داخلية” (ُ .)Insider Trading
الجوهرية غري العامة إلى اآلخري�ن ،حتى أفراد العائلة ،بحيث يمكنهم
استخدام هذه المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية “إفشاء معلومات
األسهم” ( .)Stock Tippingوتعمل هذه الممارسات على تقويض ثقة
وتعد انتها ًكا لقيمنا األساسية ولهذه المدونة والقانون.
المست�ثمري�ن
ّ

دائما
توخ
َّ
ً
الحفاظ على سرية جميع المعلومات الجوهرية غري العامة الخاصة
بشركة .TechnipFMC
التعامل مع جميع المعلومات الجوهرية غري العامة الخاصة بعمالئنا
وموردينا بنفس درجة السرية التي ت�تعامل بها مع معلومات
.TechnipFMC
احرتام جميع “إخطارات وقف التعامل” التي تحظر شراء أو بيع أسهم
 TechnipFMCخالل فرتات معينة.
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مطلقا
تجنب
ً
إجراء معامالت األسهم على أساس المعلومات الجوهرية غري العامة.
تمري�ر المعلومات الجوهرية غري العامة إلى اآلخري�ن.
كتابة أو شراء خيارات بشأن األوراق المالية لشركة .TechnipFMC

من المفيد أن تعرف

كيف أعرف ما إذا كانت
المعلومات جوهرية أم ال؟

تعترب المعلومات “جوهرية” إذا كان باإلمكان أن يعتربها المست�ثمر
المعقول مھمة في اتخاذ قرار بشراء أسهم أو االحتفاظ بها أو
بیعها .ومن أمثلة المعلومات الجوهرية توقعات األرباح المستقبلية
أو خسارة مشروع كبري أو خطط أو اسرتاتيجيات األعمال الحساسة
األخرى .وينبغي اعتبار أي معلومات ُيتوقع أن تؤثر على سعر
“جوهرية”
السهم في  ،TechnipFMCسواء بشكل إي�جابي أو سلبي،
ً
وي�جب عدم مشاركتها مع أي شخص.
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مكافحة الفساد
تماما القيام بأي أعمال فساد (بما في ذلك
في  ،TechnipFMCيحظر
ً
الرشاوى والعموالت غري المشروعة والتعامل الذاتي) .ونحن ننافس بنزاهة
اعتمادا على قوة ما نقدمه من الت�كنولوجيا والخدمة والتميز في التنفيذ.
ً
نقدم أو نقبل أي مدفوعات غري مشروعة
وال
كان
صورة
بأي
الفساد
نقبل
وال
ّ
للحصول على أو االحتفاظ بأعمال تجارية مع أولئك العاملني في الحكومة
أو القطاع الخاص أو كمكافأة لرتسية عقود المقاول من الباطن أو المورد.
ونلتزم باالمت�ثال لجميع التشريعات الدولية والوطنية فيما يتعلق بمكافحة
المدفوعات غري المشروعة ،بما في ذلك حظر مدفوعات التسهيل (لتسريع
اإلجراءات الحكومية الروتينية واإلدارية) إال في الظروف االست�ثنائية التي ت�كون
عرضا لخطر مباشر.
فيها سالمة أو أمن الموظف ُم ً

اعتمادا
نحن ننافس بنزاهة
ً
على قوة ما نقدمه من
الت�كنولوجياوالخدمةوالتميز
فيالتنفيذ.
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كيف ت�تصرف
لضمان مشاركة شركائنا في التزامنا بممارسات األعمال األخالقية وضمان
أن العالقات األخرى لشركائنا (بما في ذلك العالقات العائلية) ال ينشأ
عنها ما يبدو في ظاهره تضارب محتمل في المصالح ،فإننا نقوم بإجراء
عناية واجبة مفصلة لجميع شركاء األعمال المحتملني قبل الدخول في
أي عالقة.
وضعت  TechnipFMCسياسات وإجراءات لمكافحة الفساد تساعدنا على
منع التعامالت غري المشروعة وكشفها والتفاعل معها متى نشأت.
جميعا أن نؤكد على التزامنا بهذه السياسات واإلجراءات
وي�جب علينا
ً
وعدم مشاركتنا في الفساد الذي يقوم به األفراد أو الكيانات العامة أو
الخاصة.

دائما
توخ
َّ
ً
االتصال بمستشار االمت�ثال اإلقلیمي للحصول على التوجيه إذا لم ت�كن
�أكدا من إجراء االمت�ثال الذي يجب عليك تطبيقه.
مت ً
الت�أكد من أن سجالت النفقات تعكس طبيعة المعاملة على نحو سليم.
اختيار األماكن واألنشطة الرتفيهية المرتبطة باألعمال بحيث تعكس
قيمنا.
إجراء العناية الواجبة المناسبة لجميع االستشاري�ي والموردين وشركاء
األعمال والوكالء ،وضمان فهم األطراف الثالثة لسياسة TechnipFMC
مطلقا بشأن الفساد.
الخاصة بعدم التسامح
ً
دفع التعويضات لجميع االستشاري�ي والوكالء وشركاء األعمال في البلد
التي قاموا بأداء العمل فيها.
استخدام قنوات اإلبالغ لإلبالغ عن أي أعمال فساد أو أي محاولة للتسرت
على الفساد.
طلب المشورة من المدیر أو مستشار االمت�ثال اإلقلیمي إذا ساورك أي
شك بشأن المدفوعات التي ُطلب منك تقدیمھا.

مطلقا
تجنب
ً
تقديم مدفوعات أو أشياء أخرى ذات قيمة مثل الهدايا والقروض
والخصومات والضيافة المفرطة ،أو استخدام أموال الشركة أو أصولها
للت�أثري بشكل غري مشروع على قرار ما تحت أي ظرف من الظروف.
سواء مباشرة أو من خالل طرف
عرض أو تقديم أو إعطاء وعد أو طلب -
ٌ
ثالث  -أي مدفوعات أو تقديم خدمات أو هدايا أو أنشطة ترفيهية
للحصول على ميزة سوقية أو تنافسية أو االحتفاظ بها .وتنطبق هذه
القاعدة على المعامالت التي يتم إجراؤها مع المسؤولني الحكومي�ي
والشركات واألشخاص العادي�ي.
التصرف بطريقة تنتهك القانون المحلي أو القواعد ومبادئ األعمال
التوجيهية الخاصة بالعميل.
انطباعا بانعدام النزاهة.
تقديم أي شيء ذي قيمة من شأنه أن يعطي
ً
تقديم أي شيء ذي قيمة للحصول على ميزة غري مشروعة أو
االحتفاظ بها.
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�أكدا من السبب الذي
“لست مت ً
دفع عميلي إلى إشراك أخيه
 أحد المسؤولني الحكومي�ي -فيمشروعنا”.
عند التعامل مع شركاء األعمال ،قد نواجه عالمات تحذیریة
تنبهنا إلى أن شريك األعمال قد یقدم مدفوعات غري
مشروعة أو يعمل بخالف ذلك لكي يؤثر بشكل غري مشروع
على القرارات الخاصة برتسية األعمال أو االحتفاظ بها.
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تشمل هذه العالمات التحذيرية (التي يشار إليها أحيا ًنا باسم
“المؤشرات الخطرية”) ما يلي:
 طلب المستشار التجاري الحصول على عمولة قبل اإلعالن
عن قرار ترسية.
 عدم رغبة الطرف الثالث في الكشف عن هيكل الملكية
النهائي الخاص به.
 عدم تماشي طلبات التعويض مع الخدمات المقدمة.
 عدم وجود دعم للخدمات المبينة بشكل ٍ غامض في الفواتري
نيابة
أو عدم القدرة على تقديم تفاصيل اإلجراءات المتخذة
ً
عن .TechnipFMC
 طلبات الدفع في بلد غري البلد التي تم فيها تقديم الخدمات.
 إشراك المسؤولني الحكومي�ي ،بما في ذلك أفراد العائلة أو
األقارب اآلخري�ن للمسؤولني الحكومي�ي.
فورا بمستشار
أيا من العالمات التحذیریة ،فاتصل
ً
إذا الحظت ً
االمت�ثال اإلقلیمي أو إدارة االمت�ثال المؤسسي للمساعدة
في حل المشكلة.
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عاما
من الذي ُيعترب مسؤوالً ً
حكوميا؟
أو
ً

ُتفسر هذه المصطلحات على نطاق واسع لتشمل أي شخص
يعمل في هيئة حكومية وأي مرشح في حزب سياسي
وأي شركة يملكها و/أو يتولى إدارتها مسؤول حكومي.
وباإلضافة إلى ذلك ،تشمل “الحكومة” جميع الفروع
والمستويات واألقسام الفرعية ألي حكومة.
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يشمل المسؤولون الحكوميون ،على سبيل المثال ال الحصر:
 أي مسؤول أو ممثل حكومي منتخب أو معني.
 أي موظف أو مسؤول أو مقاول أو استشاري أو ممثل حالي
أو سابق في الحكومة أو في أي إدارة أو هيئة أو مؤسسة
مملوكة للدولة أو خاضعة لسيطرتها.
 أي موظف أو شخص حالي أو سابق يعمل لصالح أو بالنيابة
عن مسؤول حكومي أو هيئة أو مؤسسة تؤدي وظيفة
حكومية مثل مسؤول الرتخيص أو وكيل جمع الضرائب.
 أي حزب سياسي أو مسؤول أو موظف أو شخص يعمل لصالح
أو بالنيابة عن حزب سياسي أو مرشح لمنصب عام.
 أي شخص يعمل في خدمة الحكومة ،بما في ذلك أفراد
الجيش أو الشرطة أو الخدمة المدنية.
 أفراد العائلة واألقارب ألي مما سبق.
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الهدايا والرتفيه والضيافة
ة
م فرص 
ن تقد 
ن أ 
ة يمك 
ة المناسب 
ة الرتفيهي 
ن األنشط 
ن أ 
م م 
ى الرغ 
عل 
عمق ا
رث
ل أك 
ف بشك 
و للتعر 
ع العمال ء أ 
و توطيده ا م 
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ة العالقا 
إلقام 
ً
ن الرئيسي�ي  ،فإن بعض أشكال
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ى المقاول 
عل 
فساد ا.
ل
ن تشك 
ن أ 
ة ويمك 
ري مناسب 
رب غ 
د تعت 
تقديم ألهدايا ق 
ً

كيف ت�تصرف
إذا ُقدمت إليك هدية أو ُعرضت عليك الضيافة أو األنشطة الرتفيهية
ترفيهيا ،فعليك
نشاطا
تقدم لشخص ما هدية أو ضيافة أو
أو إذا كنت
ً
ّ
ً
وفقا
تقدم هذه الهدايا
أو
�تلقي
ت
أن
الممكن
من
كان
إذا
تقي�يم ما
ً
ّ
لمتطلبات سياسات الشركة وإجراءاتها.

دائما
توخ
َّ
ً

مطلقا
تجنب
ً

إبالغ شريك األعمال بسياسة  TechnipFMCبشأن الهدايا والرتفيه في
بداية كل عالقة عمل جديدة.

سواء نقدية أو
منح أو قبول أي هدايا أو أنشطة ترفيهية مفرطة،
ٌ
وسواء أكانت بشكل مباشر أو غري مباشر ،إلى أو من أي
غري نقدية،
ٌ
مسؤول حكومي أو عميل أو مورد أو بائع أو مقاول من الباطن أو أي
طرف ثالث آخر.

التحدث إلى مديرك إذا قدم لك مورد أو مقاول من الباطن هدايا أو
دعوات ذات قيمة كبرية.

السماح للهدايا أو األنشطة الرتفيهية بالت�أثري على القرارات أو النظر
إليها على أنها تؤثر على األفراد الذين تلقوها.

طلب الموافقة من مديرك قبل تقديم الهدايا أو الدعوات إلى
ممثلي المسؤول الحكومي.

طلب الهدايا أو الدعوات.

أيا كانت قيمتها.
إخبار مديرك بأي هدية أو دعوة قدمتها أو قبلتهاً ،

عدم قبول أو تقديم دعوات المطاعم إال لألغراض المتعلقة باألعمال.

تقديم أو قبول الهدايا أو تقديم خدمة قد تجد صعوبة في شرحها
لزمالئك أو عائلتك أو وسائل اإلعالم.

استيعاب العادات والقوانني المحلية قبل تقديم أو تلقي الهدايا أو
األنشطة الرتفيهية أو غريها من المزايا.

تقديم الهدايا أو الضيافة ،حتى وإن كانت قليلة القيمة ،بوترية يمكن أن
انطباعا بانعدام النزاهة لو تم تجميعها.
تخلق
ً

مراعاة سياسة الشركة بالنسبة للشخص الذي يتلقى الهدية أو
الدعوة.

تقديم الهدايا أو األنشطة الرتفيهية أو السفر للمسؤولني الحكومي�ي
دون الحصول على موافقة مسبقة.

الت�أكد من أن جميع الهدايا المقدمة والمستلمة مدعومة بوثائق
دقيقة ،بما في ذلك الفواتري واإليصاالت ،حيثما أمكن.

تقديم الهدايا أو الضيافة في صورة نقدية.

طلب المشورة من مديرك أو من مستشار االمت�ثال اإلقليمي لديك إذا
تماما.
�أكدا
لم ت�كن مت ً
ً

قبول الهدايا أو الضيافة من الموردين المحتملني الذين يمكن أن
يضعوك في حالة التزام ،ال سيما خالل المراحل الحرجة من عملية صنع
القرار أو عملية الرتسية.
ٍ
ال في .TechnipFMC
قبول
عرض يتجاوز ما يعترب مقبو ً
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“يرغب موردي في إعطائي
أنا وزوجتي تذاكر للحضور إلى
المسرح وتناول العشاء على
نفقته”.
تعترب بعض الهدايا والضيافة غري مشروعة بطبيعتها،
وبالتالي ت�كون محظورة لدى  .TechnipFMCويشمل
ذلك المدفوعات النقدية والخدمات الشخصية والقروض
والهدايا والدعوات ذات الطبيعة غري المشروعة أو إلى
األماكن أو المناسبات غري المالئمة والوجبات التي ال
يشارك فيها الشريك التجاري والهدايا أو الدعوات التي
ت�تم في فرتات ُت�تخذ فيها قرارات تجارية مهمة.
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ومعتقداتنا األساسية.
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التربعات والمساهمات الخريية
التربعات والمساهمات االجتماعية هي هدايا مقدمة لغرض خريي أو
لدعم قضية معينة .ويمكن أن ت�كون التربعات أو المساهمات الخريية
أيضا
في صورة نقدية وخدمات وسلع جديدة أو مستعملة .وتشمل ً
المساعدات في حاالت الطوارئ أو المساعدات اإلنسانية ودعم
المساعدة اإلنمائية والمساعدة في الرعاية الطبية.
تؤمن  ،TechnipFMCبصفتها شركة ذات مسؤولية اجتماعية،
بالمساهمة في المجتمعات التي نزاول فيها األعمال من خالل دعم
القضايا والمنظمات واألنشطة التي تستحق الدعم.
ومع ذلك ،يمكن أن ُتعترب التربعات ،في بعض الظروف ،مدفوعات غري
تمول شركة  TechnipFMCإال
قانونية مق ّنعة .ولتجنب هذه المخاطر ،ال
ّ
الجمعيات والمؤسسات أو المشاركة في مشروعات الرعاية التي ت�كون
أنشطتها مقبولة من الناحية القانونية وت�تماشى مع قيم الشركة
نيابة عن
وأولوياتها .ويتعني الموافقة على أي تربع أو مساهمة
ً
وفقا للسياسات ذات الصلة المتعلقة بالتربعات االجتماعية
TechnipFMC
ً
والمساهمات الخريية.

كيف ت�تصرف
نيابة عن  ،TechnipFMCت�أكد
عند المساهمة في المجتمعات المحلية
ً
من أن هذا العطاء يتماشى مع قيمنا ومواثيقنا وسياساتنا وإجراءاتنا
المؤسسية .وإذا كان هناك برنامج خريي أو اجتماعي محلي ترى أنه
يشارك قيم الشركة ،فأبلغ مستشار االمت�ثال اإلقليمي .وي�جب احتساب
جميع التربعات المعتمدة بشكل صحيح وتقديم تقاري�ر دقيقة بشأنها
في دفاتر الشركة.

دائما
توخ
َّ
ً
تعزي�ز تنمية المجتمعات المحلية من خالل التربعات الخريية التي
ت�تماشى مع قيمنا وسياساتنا وإجراءاتنا.
الت�أكد من أن المنظمات الخريية ال تستخدم التربعات ألغراض غري قانونية.
تقديم جميع التربعات بحسن نية وضمان الحصول على الموافقات
المناسبة بما يتماشى مع سياسات الشركة وإجراءاتها.

مطلقا
تجنب
ً
تقديم تربعات قيمتها كبرية بشكل غري منطقي.
تقديم أي تربع إذا كان غري قانوني بموجب القوانني واللوائح المحلية.
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تضارب المصالح
قد يحدث تضارب في المصالح عندما يكون للموظف مصلحة أو
متعارضا مع
نشاط مالي أو تجاري أو شخصي يتعارض أو يبدو
ً
مصالح  .TechnipFMCوهناك العديد من الحاالت التي ُتم ّثل أو
تضاربا في المصالح.
يمكن أن ُتعترب
ً

كيف ت�تصرف
المثلى
يتوقع منك اتخاذ قرارات تجارية مستنرية بما يحقق المصلحة ُ
للشركة .وي�جب عليك تفادي أي حالة ت�كون فيها مصالحك الشخصية،
أو مصالح من تربطك بهم عالقة قرابة وثيقة ،متعارضة أو يبدو أنها
متعارضة مع مصالح .TechnipFMC
المصالح المالية
أحد أقاربك مالك أو مست�ثمر في أحد عمالء  TechnipFMCالمملوكني
ملكية خاصة.
تقبل تذاكر مرتفعة الثمن لحضور المناسبات أو هدايا ثمينة من أحد
الموردين أو العمالء.
تعرف بفرصة تجارية في العمل وتقرر السعي للحصول عليها لنفسك.
العالقات الشخصية
تشرف على أحد األقارب أو الشركاء المقرب�ي أو تخضع إلشرافه.
تشارك في قرار بشأن تعي�ي أحد األقارب أو الشركاء المقرب�ي
كموظف أو مقاول.
لديك عالقة مع مورد تؤثر بشكل غري مالئم على قراراتك المتعلقة
باألعمال.
ترتبط بعالقة عاطفية بأحد المرؤوسني.
العالقات السياسية
تشارك في حملة سياسية خالل ساعات العمل.
تعرب عن آرائك السياسية في موقف قد يعتقد فيه الحضور أنك
نيابة عن .TechnipFMC
ت�تحدث
ً

دائما
توخ
َّ
ً
يصب في مصلحة  TechnipFMCأثناء القيام
عدم التصرف إال بما
ّ
سواء أكان بشكل
باألنشطة المهنية .االمتناع عن استغالل أي موقف،
ٌ
مباشر أو من خالل طرف ثالث ،لتحقيق مكاسب شخصية أو مكاسب
لآلخري�ن.
كتابة إلى المدير أو المستشار القانوني المحلي عن جميع
اإلفصاح
ً
تضارب
مصالحك الخارجية التي تؤدي أو يبدو أنها تؤدي إلى نشوء عنها
ٌ
في المصالح.
شغل منصب في شركة خارجية مع العمل
الحصول على الموافقة قبل َ
في الوقت ذاته لدى .TechnipFMC
استيعاب مفهوم تضارب المصالح.
اإللمام بحاالت التضارب الفعلية أو الظاهرية.
معرفة كيفية تجنيب نفسك أو حمايتها من األخطار التي يمثلها تضارب
المصالح ،مثل تجنب المواقف التي تؤدي إلى نشوء التضارب عن طري�ق
تفويض شخص آخر.
تضاربا في المصالح لمديرك وطلب
اإلفصاح عن أي حاالت تمثل
ً
المشورة حول كيفية تجنب التضارب أو البعد عنه أو حماية نفسك
والشركة من عواقبه.

مطلقا
تجنب
ً
إساءة استخدام موارد  TechnipFMCلتحقيق مكاسب شخصية .وهذا
يشمل المعدات المكتبية والوقت والملكية الفكرية لدى .TechnipFMC
وي�جب عدم استخدام أي معلومات تحصل عليها من خالل المنصب الذي
تشغله في  TechnipFMCلتحقيق مكاسب شخصية.
افرتاض أن التضارب غري مهم ألنه صغري أو تافه.
السماح للتضارب باالستمرار لفرتة طويلة دون اتخاذ إجراء.
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مدونتنا لقواعد السلوك المهني

“شخصيستخدمالحاسوب
المحمول الخاص بالشركة التي
يعمل بها للقيام بأعمال جانبية
أخرى”.
ٍ
لموقف يمكن أن يؤدي إلى تضارب
في عملنا ،قد نتعرض
المصالح .وتشمل العالمات التحذيرية (التي يشار إليها
أحيا ًنا باسم “المؤشرات الخطرية”) لهذا التضارب ما يلي:
 عمل أحد األقارب المباشري�ن لصالح أحد الموردين أو
العمالء.
 تنفيذ أعمال جانبية لمصلحتك الشخصية (وليس لمصلحة
الشركة) من خالل الحاسوب المحمول الخاص بالشركة.
طلبا بالعمل في مجلس إدارة شركة تابعة
 تلقيك
ً
لمنافس أو مورد أو عميل.
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غسل األموال
يحدث غسل األموال عندما يقوم شخص متورط في نشاط
إجرامي كاإلرهاب أو المخدرات أو الرشوة أو االحتيال “بغسل”
عوائد الجريمة لمنع اكتشافها وإضفاء الشرعية عليها.
كجزء من ضمان دقة سجالتنا المالية واكتمالها واتسامها
أيضا أن نقوم بإجراء العناية
عد من الضروري ً
بالشفافيةُ ،ي ّ
المناسبة على المقاولني من الباطن والموردين وغريهم من
البائعني لمنع غسل األموال.
كما أن إجراء العناية الواجبة المناسبة يمنع “غسل األموال
العكسي” الذي يتم فيه استخدام األموال المشروعة ،بقصد أو
دون قصد ،لتموي�ل األنشطة اإلرهابية.

دائما
توخ
َّ
ً
إجراء العناية الواجبة المناسبة لجميع المقاولني من الباطن والموردين
واالستشاري�ي والوكالء.
ضمان تقديم جميع المدفوعات للمقاولني من الباطن والموردين
المطبقة لدينا،
واالستشاري�ي والوكالء يما يتفق مع المعاي�ي المالية
ّ
بما في ذلك متطلب الدفع في الدولة التي تم تنفيذ العمل فيها.

مطلقا
تجنب
ً
محاولة التحقيق في أي قضية متعلقة بغسل األموال بنفسك.
الكشف عن شكوكك بشأن غسل األموال للطرف اآلخر في المعاملة،
ولكن اطلب المشورة من المدير أو مستشار االمت�ثال اإلقليمي في
مكان عملك.

معقدا
ال للمعاملة يبدو
طرح األسئلة إذا اقرتح الوكيل أو المستشار هيك ً
ً
بشكل غري معتاد.
إجراء استفسارات دقيقة حول منشأ أي أموال نحصل عليها أو نكتسبها.
نقدمها.
التحقق من مشروعية الوجهة الخاصة بأي مدفوعات ّ
طلب المشورة من المدير أو مستشار االمت�ثال اإلقليمي إذا ساورتك
أي شكوك بشأن المدفوعات التي ُطلب منك تقديمها ،بما في ذلك
مدفوعات التسهيل.
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ضوابط التصدير واالمت�ثال
لقوانني التجارة
وتطبق
نقدم المنتجات والخدمات للشركات في جميع أنحاء العالم.
نحن ّ
ّ
معظم هذه الدول قوانني جمركية وضوابط تجارية تستند إلى سياستها
الخارجية ،بما في ذلك العقوبات االقتصادية وحاالت الحظر ،وهذه القوانني
نقدمها.
والضوابط تحكم استرياد أو تصدير المنتجات أو الخدمات التي
ّ
تطبق دول
وبعض الدول لديها قوانني تقتضي مقاطعة الدول األخرى بينما
ّ
أخرى قوانني تمنع المشاركة في مثل هذه المقاطعات.
يمكن أن تستهدف لوائح التجارة الدول أو قطاعات األعمال داخل الدول
أو األفراد أو المنظمات والتي ُيشار إليها في بعض األحيان باسم الدول
الراعية لإلرهاب أو الرعايا الخاضعني إلدراج خاص.

كيف ت�تصرف
يجب علينا االمت�ثال التام لجميع القوانني الجمركية وضوابط التجارة التي
تنطبق علينا في أي مكان نقوم فيه بتنفيذ األعمال.

دائما
توخ
َّ
ً
المطبقة عند القيام باالسترياد أو
التقيد بجميع العمليات والسياسات
ّ
التصدير.
استخدام وكالء التخليص الجمركي ووكالء الشحن المعتمدين فقط.
تقديم معلومات كاملة ودقيقة حول الوجهة النهائية والمستفيد
النهائي وكذلك االستخدام النهائي لجميع الشحنات.
تقديم قائمة كاملة ودقيقة بجميع العناصر المشمولة في الشحنة.
الرجوع إلي إدارة الشؤون القانونية قبل نقل الت�كنولوجيا (الرسومات
الهندسية والشفرة المصدرية ونحوها) من دولة إلي أخري.
وفقا لرخصة االسترياد أو الوثائق
الت�أكد من إدارة الواردات المؤقتة
ً
الجمركية.
(يطلق عليها
العلم
ً
دائما بأن حمل أجهزة أو قطع غيار داخل حقيبتك ُ
المتعلقات المحمولة في اليد “ )”hand carryيخضع لنفس القيود
التجارية والتزامات التخليص الجمركي كأي شحنة أخرى ُمرسلة إلى تلك
الدولة.
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مطلقا
تجنب
ً
إجراء شحنة عرب الحدود دون االتصال بإدارة الخدمات اللوجستية.
حمل األجهزة وقطع الغيار في حقيبتك دون الحصول على موافقة
مسبقة ،بما يتوافق مع العمليات واإلجراءات المعمول بها في
.TechnipFMC

من المفيد أن تعرف

هل تقتصر لوائح التصدير
واالسترياد علي األشياء
المادية؟
ال .فهناك بعض اللوائح تنطبق علي األصول غري الملموسة.
ونظرا لتنوع ألقوى العاملة لدينا ،يجب علينا أن نكون علي
ً
دراية بهذه “الصادرات االعتبارية” والتعامل معها بنفس
طريقة الصادرات المادية.
تنشأ الصادرات االعتبارية عندما ُينظر إلى نقاش حول
الت�كنولوجيا مع مواطن من دولة خاضعة لقيود تجارية على
أنه تصدير للت�كنولوجيا إلى هذه الدولة الخاضعة للقيود.
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قوانني المنافسة ومكافحة االحت�كار
نلتزم بالتنافس على نحو نزيه وبما يتوافق مع القوانني المعمول
بها التي تحكم المنافسة ومكافحة االحت�كار .وتسعي هذه القوانني
إلى حماية األسواق عن طري�ق تعزي�ز المنافسة العادلة والقوية.
على وجه التحديد ،تسعى هذه القوانني إلى منع التواطؤ بني
المنافسني ومنع الشركات ذات المركز المهيمن في السوق
من إساءة استغالل القوة السوقية التي ت�تمتع بها .كما أن هذه
القوانني تقتضي المراجعة والموافقة المسبقة علي معامالت
معينة ،كعمليات الدمج واالستحواذ ,التي من الممكن أن تؤدي إلى
الحد من المنافسة أو الت�أثري عليها في السوق.
في  ،TechnipFMCيتمثل هدفنا في إدارة أعمالنا بأعلى معاي�ي
األمانة والنزاهة واإلنصاف وتقديم فرص النجاح لجميع الموردين
والشركاء والمقاولني من الباطن في جو تسوده المنافسة العادلة
والتعاون الذي يعود بالنفع علي الطرفني.
ٍ
وقت آلخر .ومع
ُيعد من الضروري عقد اجتماعات مع منافسينا من
ذلك ،ينبغي توخي الحذر الشديد في تحديد غرض ونطاق هذه
انطباعا بالتعاون
المناقشات في وقت مبكر لتجنب حتى ما يعطي
ً
غري المشروع.
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مطلقا
تجنب
ً

دائما
توخ
َّ
ً
اإللمام بقانون المنافسة في عملك واختصاصك القضائي .طلب
المشورة من الشؤون القانونية.
االنتباه إلى مصدر المعلومات التي تجمعها عن السوق فيما يتعلق
بالمنافسة.
النظر فيما إذا كانت أسباب إبرام اتفاقية مع المنافس مشروعة أم ال.
االحتفاظ بسجالت خاصة باالجتماعات مع المنافسني.
إيالء اهتمام خاص باتفاقيات الحصرية واالتفاقيات األخرى المماثلة.
إيالء اهتمام خاص بوجود وعمل المجموعات المشرتية التي ترغب
الشركة في المشاركة فيها.
طلب المشورة من إدارة الشئون القانونية عند االضطرار للتعامل مع
اتفاقيات البحث والتطوي�ر أو نقل الت�كنولوجيا.
طلب المشورة من إدارة الشئون القانونية والحصول علي الموافقة
من المستوي اإلداري المناسب قبل االنضمام إلى أي رابطة تجارية.

االتفاق مع المنافسني على:
	تبادل المعلومات فيما يخص األسعار وأحجام المبيعات وشروطالبيع (بما في ذلك الشروط التعاقدية) والحصص السوقية والقدرات
اإلنتاجية أو هيكل الت�كلفة ,بما في ذلك ما يكون عرب الهاتف أو خالل
االجتماعات غري الرسمية.
-

مناقشة السياسة التجارية أو الصناعية لشركة .TechnipFMC

	المشاركة في عمل جماعي يهدف إلى ،أو يكون له ت�أثري على،تفضيل أو إقصاء منافس أو منحه معاملة تفضيلية أو ممارسة
الضغط أو التدابري االنتقامية أو مقاطعة أحد العمالء.
	إساءة استغالل القوة الشرائية ،بما في ذلك حظر العمل مع أومعينني ،ما لم يكن لذلك
التمي�يز بخالف ذلك ضد موردين أو عمالء
ّ
مربر مشروع أو موضوعي.
مشاركة أو تبادل المعلومات مع المشرتي�ن المنافسني بشأن سياسات
الشراء المطبقة لدينا.
إعطاء أي معلومات سرية عن المورد لمنافسيه.

نلتزم بالتنافس على نحو نزيه وبما
يتوافق مع القوانني المعمول بها التي
تحكمالمنافسةومكافحةاالحت�كار.

 | 57حماية األعمال والعالمة التجارية

السالمة ،النزاهة ،الجودة ،االحرتام ،االستدامة

قيادة الجودة
نقدمها لعمالئنا
المخرجات التي
تشري قيادة الجودة إلى قيمة ُ
ّ
في الداخل والخارج .وينبغي أن تسهم المنتجات والخدمات
والمشروعات في الوصول إلى نتائج ُمثلى وموثوقة وآمنة تلبي
المتطلبات في كل مرة.
رائدا في الصناعة عن
يتمثل هدف  TechnipFMCفي أن ت�كون
ً
طري�ق توفري جودة ممتازة في أي شي نقوم به وتقديم منتجات
موثوقة والحفاظ على سالمة األصول والخدمات ،ودورة حياة
تنفيذ المشروعات وتركيبها.

دائما
توخ
َّ
ً
معرفة سياسة الجودة واالمت�ثال لها.
غرس ثقافة تنمي قيادة الجودة من خالل االلتزام على نحوٍ واع ٍ بتلبية
المتطلبات والتعلم المستمر والتحسني القائم على تمكني القوى
العاملة.
تعزي�ز المساءلة والمسؤولية الشخصية للوقاية عرب جميع المستويات
داخل المنظمة.
االضطالع بمسؤولية المشاركة في تحسني العمليات التي تقوم
بتشغيلها.
عند التفاعل مع قاعدة التوريد ،ضمان التزام موردينا بتلبية المتطلبات
بصفة مستمرة ودفع ثقافة التحسني المستمر والوقاية.
اتباع العمليات الموثقة عند تنفيذ العمل.
مراعاة تحقيق المطابقة وتحديد القضايا لدى حدوثها.
معالجة جميع قضايا عدم المطابقة من خالل تحليل السبب الجذري
وتطبيق سبل الوقاية.
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فاعلية من حيث
استهداف القيام باألشياء على نحوٍ أفضل وأسرع وأكرث
ً
الت�كلفة مع مراعاة المتطلبات والمعاي�ي المطبقة.
التدخل إذا لم يتم إثبات سلوكيات ومعاي�ي الجودة.
المبادرة الشخصية ألداء وتحسني وظيفتك من خالل كفاءات القيادة
التي ت�ثمر عن تحسني نتيجة العمل.

السالمة ،النزاهة ،الجودة ،االحرتام ،االستدامة

األنشطةالسياسية
تحافظ  TechnipFMCعلى التزام الحياد السياسي والديني
والفلسفي .ولذلك فإن سياسة  TechnipFMCتقتضي عدم تقديم
مساهمات مالية إلى المرشحني السياسي�ي أو الممثلني المنتخبني
أو األحزاب السياسية أو المؤسسات الدينية.
كما تحرتم  TechnipFMCاالنتماءات السياسية الشخصية
لموظفيها .وعلى الرغم من ذلك ،يجب أال تؤثر هذه االنتماءات
علي أنشطة  TechnipFMCأو صورتها كما ال يجوز أن تؤثر على
حياد الشركة.

دائما
توخ
َّ
ً

مطلقا
تجنب
ً

المشاركة في األنشطة السياسية باسمك ومع مراعاة أن ت�كون هذه
المشاركة خارج العمل.

استخدام األماكن أو األجهزة أو األصول األخرى المملوكة لشركة
 TechnipFMCفي األنشطة السياسية.

احرتام معتقدات اآلخري�ن.

إصدار بيان سياسي بالنيابة عن  TechnipFMCأو إقرانها بآرائك
السياسية الشخصية.

عدم المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية التي ت�تعلق بشركة
.TechnipFMC
ممارسة حرية الرأي واألنشطة السياسية خارج نطاق العمل وعلى
نفقتك الخاصة وعلى أساس شخصي بحت.
توضيح أنك ال تمثل سوى آرائك الشخصية عند المشاركة في األنشطة
السياسية.
الحصول علي موافقة مديرك قبل التواصل باسم  TechnipFMCمع
الممثلني الحكومي�ي في األمور السياسية.
التفكري في سمعة  TechnipFMCوكيفية تصور العامة ألفعالك عند
التعامل مع الممثلني الحكومي�ي.

استخدام الصورة المؤسسية لشركة  TechnipFMCلدعم آرائك
السياسية.
استخدام منصبك في  TechnipFMCلحث أي شخص علي تقديم
مساهمات سياسية أو دعم حزب سياسي.
استخدام أو السماح باستخدام أصول أو موارد  TechnipFMCلصالح
حملة أو حز ٍ
ٍ
ب أو مرشح ٍ سياسي.
استخدام التربعات الموجهة لمنفعة المجتمع من أجل إخفاء
المساهمات السياسية.

لب
طلب المشورة من المدير أو مستشار االمت�ثال اإلقليمي لديك إذا ُط َ
منك تقديم تربعات سياسية.
إخطار مديرك إذا تواصل معك مسؤول حكومي خارج أنشطتك
المألوفة.
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الصورة المؤسسية والعالمة التجارية
عد عالمتنا التجارية أحد األصول التي يتعني علينا حمايتها،
ُت ّ
فهي التي تجعلنا مميزي�ن ألصحاب المصلحة لدينا ،وهي
الشخصية التي نعرب عنها ليس فقط من خالل اتصاالتنا
أيضا من خالل سلوكياتنا الجماعية والفردية.
المرئية ،ولكن ً

كيف ت�تصرف
مهما في حماية صورتنا والحفاظ عليها .فأنت
دورا
أنت تؤدي
ً
ً
سفري  ،TechnipFMCومن ثم يجب عليك أن ت�تصرف بما يتوافق مع
مبادئنا على النحو المفصل في هذه المدونة.
جميعا الحفاظ
سفريا للعالمة التجارية وي�جب علينا
ُيعترب كل شخص
ً
ً
عد االتصاالت المستمرة مع
على سمعة  TechnipFMCوحمايتها .و ُت ّ
جميع أصحاب المصلحة لدينا هي األساس الذي تقوم عليه عالمتنا
التجارية وصورتنا المؤسسية ونجاحنا التجاري.

60

دائما
توخ
َّ
ً
سفريا للعالمة التجارية والتصرف بما يتوافق مع مبادئنا
العمل بصفتك
ً
على النحو المفصل في هذه المدونة.
الحفاظ على سمعة  TechnipFMCوحمايتها.
االتصال على نحو مستمر بأصحاب المصلحة لدينا.

السالمة ،النزاهة ،الجودة ،االحرتام ،االستدامة

االتصاالت الخارجية
نظرا لتواجدنا العالمي ولوائح إعداد التقاري�ر بشأن األسواق
ً
المالية والخربة الفنية المعروفة ،يجب على  TechnipFMCأن
خارجيا.
ت�كون متيقظة بشكل خاص فيما يتعلق بنشر المعلومات
ً
سلبا على صورة
فقد يتسبب أي تفسري خاطئ في الت�أثري
ً
الشركة وأدائها المالي.

دائما
توخ
َّ
ً

كيف ت�تصرف
صرح إال لألشخاص التالي�ي بإصدار المعلومات الخارجية:
ال ُي َ
الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي والمدير المالي.
مديرو إدارات االتصاالت أو العالقات العامة أو عالقات المست�ثمري�ن
وذلك بموجب تفويض ومع مراعاة اإلجراءات الداخلية بشأن مراجعة
اإلفصاحات القانونية والمالية.
يجب عدم إجراء أي اتصاالت خارجية خاصة بالشركة إال بعد الحصول على
ٍ
ٍ
صرح لموظفي
فرد
اإلذن من
واحد على األقل من المذكوري�ن أعاله .وال ُي ّ
 TechnipFMCبتقديم أو إصدار أي معلومات متعلقة بالشركة إلى أطراف
خارجية دون الحصول على إذن صري�ح من الشركة.

أيا كان الشخص الذي تقابله.
مشاركة المعلومات بحذر ً
اإلفصاح عن المعلومات العامة فقط ،أي التي تم نشرها على الموقع
اإللكرتوني لشركة ..TechnipFMC

مطلقا
تجنب
ً
بد التحدث إلى وسائل اإلعالم،
التحدث مع وسائل اإلعالم .وإذا كان ال ّ
فتذكر أنه ال يوجد أي حديث “ليس للنشر”.

يجب علينا التزام اليقظة على
نحوٍ خاص فيما يتعلق بنشر
خارجيا.
المعلومات
ً
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وسائل التواصل االجتماعي
ت�تسبب وسائل التواصل االجتماعي في تغي�ي الطريقة التي نتواصل بها
وفقا لها .وتحرتم  TechnipFMCحق الموظفني في
ونعمل ونعيش
ً
استخدام وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة للتعبري عن أنفسهم.
ومع ذلك ،قد يؤثر أي شيء يقوم الموظفون لدينا بنشره عن
يظل كل ما نشر على
 TechnipFMCعلى سمعة الشركة .وبالمثل،
ّ
جدا وفي بعض الحاالت ال يمكن إلغاؤه.
اإلنرتنت
موجودا لفرتة طويلة ً
ً
ولذلك ،ينبغي استخدام وسائل التواصل االجتماعي على نحوٍ مسؤول.

كيف ت�تصرف
صريحا .ومن األهمية بمكان فهم الفرق بني اإلشارة
تحدث عن نفسك وكن
ً
ويعترب موظفو إدارة االتصاالت هم
إلى الشركة والتحدث
ً
نيابة عنهاُ .
المتحدثون الرسميون فقط لدى  TechnipFMCعلى مواقع التواصل
االجتماعي.
فمتى قمت بالمشاركة في مواقع التواصل االجتماعي ومناقشة
موضوعات ت�تعلق بالشركة ،يجب عليك أن توضح أنك تعرب عن آرائك
الشخصية وأن تعليقاتك ال تمثل الشركة.
ال وتحلى باالحرتام .وعند التواصل عرب اإلنرتنت ،قم بإيالء
كن مسؤو ً
ٍ
ٍ
خاص للقضايا التي تعد حساسة بالنسبة ألعمال TechnipFMC
اهتمام
وعمالئها وشركائها ومورديها ،مثل سعر النفط والغاز والتسربات
النفطية والمواضيع الحساسة األخرى .وفي كل المناقشات ،استخدم
الحقائق والمراجع التي تدعم تصريحاتك متى كان ذلك ممك ًنا .وإذا لم
مناسبا للمشاركة أم ال ،فمن األفضل
ت�كن علي يقني مما إذا كان المنشور
ً
تصريحا غري دقيق،
عدم نشره علي اإلطالق .وإذا أدركت أنك قد نشرت
ً
فعليك االعرتاف بخطئك وتصحيحه بأسرع ما يمكن.
مؤدبا وتذكر أن االختالفات الثقافية قد تعيق الفهم .وتجنب استخدام
كن
ً
فسر بأنها ُمهينة وتحدث بأسلوب محرتم حتى
التعليقات التي يمكن أن ُت ّ
عند اختالفك مع اآلخري�ن.
حافظ على حماية المعلومات والسرية والخصوصية والملكية الفكرية.
تنطبق قواعد  TechnipFMCعلى وسائل التواصل االجتماعي وال تختلف
التزاماتك كموظف في  TechnipFMCفي العالم الرقمي عنها في
العالم المادي .وعند استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،ال تشارك
المعلومات السرية أو الحساسة مثل البيانات المالية والتجارية أو أي من
المعلومات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها أو البحث والتطوي�ر أو
الشؤون القانونية أو االسرتاتيجية..
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دائما
توخ
َّ
ً
نشر المحتوى الذي يعرب عن آرائك الشخصية.
الحفاظ على سرية السفر أو المواقع الجغرافية المرتبطة بالعمل،
لألسباب األمنية.
الحصول على تصري�ح ٍ كتابيٍ من المدير ذي الصلة في إدارة
االتصاالت قبل نشر أي صورة أو مقطع فيديو أو شعار يتعلق بشركة
.TechnipFMC
االمت�ثال للقوانني واللوائح التي تحكم حقوق الملكية الفكرية ،بما في
ذلك حقوق الطبع والنشر والعالمات التجارية.

مطلقا
تجنب
ً
متاحا بشكل عام للصحفي�ي
نشر أي شيء على اإلنرتنت ال يكون
ً
والعمالء والمنافسني.
نشر أي معلومات سرية أو حساسة أو مسجلة الملكية.
نشر تعليقات بشان أشخاص أو شركات من الممكن أن تعترب سلبية أو
تشهريية لهم.

يمكن أن ت�ت�أثر سمعتنا
بأي شيء يقوم
موظفونا بنشره حول
.TechnipFMC
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