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دليلنا ،قيمنا

1

تلتزم  Exterranبـ”فعل الصواب” دائماً.
نحن نعتز بقدرتنا على اتخاذ القرارات
المالئمة عند مجابهة خيارات متعددة.

دليلنا ،قيمنا

2

دليلنا ،قيمنا

3

الزمالء األعزاء،
بينما نواصل إنماء عملنا والتوسع إلى مناطق جديدة ،يعتمد نجاح  Exterranعلى نحو
متزايد على ثقة واحترام عمالئنا ،ومستثمرينا ،وموظفينا ،والمجتمعات التي نعمل فيها
حول العالم .إ ّننا نكسب االحترام بإظهار أعلى المعايير األخالقية والتجارية في نشاطاتنا
اليومية.
تتفاوت القوانين من بلد الى اخر ،ويجب علينا دائما ً أن نمتثل إليها ،لك ّننا نحتاج للذهاب إلى
ما هو أبعد من ذلك .إنّ السلوك األخالقي يتطلب أن نحافظ على الحد األقصى من النزاهة
لضمان أ ّننا “نفعل الصواب” في كل أفعالنا .إ ّننا نتطلع إلى أن نكون شركة عظيمة ،يثق
بها كل مساهمونا في المجتمعات والمواقع التي نعمل فيها .قواعد السلوك الخاصة بنا هي
حجر األساس الذي ُنرسي عليه هذه الثقة.

“من المهم أن يكون لكل م ّنا
بوصلة داخلية ُتوجّ ه للتصرف
بنزاهة ،أ ّيا ً كانت الظروف ...ال
تنظروا إلى هذا الدليل على أ ّنه
كتاب للقواعد ،ولكن كمصدر
ثمين يمكن الرجوع إليه عند
الحاجة لإلرشاد في المواقف
اليومية”.

لقد ُ
صمّمت القواعد لمساعدتكم على فهم معايير نزاهة شركتنا وتوفير اإلرشادات الذي
تحتاجونها للمحافظة على تلك المعايير .إ ّنني ُّ
أحثكم على قراءة القواعد الخاصة بنا بعناية.
وبينما ك ٌّل م ّنا ملزما ً بالتصرف وفقا ً لهذه القواعد في جميع األوقات ،ال تنظروا إليها
ككتاب للقواعد ،ولكن انظروا إليها كمصدر ثمين يمكنكم الرجوع إليه عندما تحتاجون
لإلرشاد في المواقف اليومية .من المهم أن يكون لكل م ّنا بوصلة داخلية توجه للتصرف
بنزاهة ،أ ّيا ً كانت الظروف .القواعد الخاصة بنا تساعد على تعريف ما يعنيه “فعل
الصواب دائماً”.
ً
إضافة إلى تمسُّكنا بقواعد السلوك ،أنتظر منكم اإلبالغ عن أي شيء غير صحيح تماما ً أو
أي شخص يتصرّ ف بطريقة تتعارض مع القواعد الخاصة بنا .نحن ال ُنجيز االنتقام .أرجو
أن تكونوا واثقين أ ّننا سوف نتخذ إجراءات شديدة ضد أي شخص ينتقم من أولئك الذين
يبلغون عن أي شيء يقلقهم .نحن نعرف أنّ اتخاذ هذه الخطوة يمكن أن يُسبّب شعوراً بعدم
االرتياح أحياناً ،لك ّنه واجبكم كموظفين.
شكراً لتحمُّلكم المسؤولية الشخصية في وضع القواعد الخاصة بنا موضع التنفيذ،
واللتزامكم المستمر بالنزاهة في  .Exterranهكذا نحمي جوهر شركتنا ونرسي أساسا ً قويا ً
نقيم عليه نمونا المستقبلي.
مع تحياتي،

أندرو جي .واي
الرئيس والرئيس التنفيذي

دليلنا ،قيمنا
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دليلنا ،قيمنا
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قيمنا الجوهرية توجهنا
ُتوجّ ه قيمنا الجوهرية أعمالنا كأفراد وكشركة .أساس
ّ
قيمنا هو التزامنا تجاه األفراد والسالمة .معاً ،هما يُشكالن ثقافتنا،
ونتائجنا ،وسمعتنا.

قيمنا الجوهرية

النزاهة
• نحن نجري أعمالنا بأمانة وثقة.
• نحن نتميز بالثقة والشفافية.
• نحن نحترم بعضنا البعض ونحترم شركاءنا في العمل.
• نحن نفعل الصواب ،حتى عندما ال يكون هناك من يراقب.
التركيز على الزبون
• نحن نفي بما نقوله ونفعل ما هو مفيد لزبائننا.
•	نحن نسعى لفهم حاجات زبائننا ونقدم منتجات ،وخدمات ،وحلول مبتكرة وممتازة.
•	نحن نتعاون مع الزبائن للتعرف على الفرص المتاحة لحل المشاكل وتحسين نتائج أعمالهم.
• نحن نبني شراكات استناداً على النجاح المتبادل وطويل األمد.

النزاهة
التركيز على الزبون

تح ُّمل المسؤولية
ً
•	نحن نتحمّل مسؤولية أفعالنا.
•	نحن محل ثقة ونفي بالتزاماتنا تجاه أنفسنا وتجاه اآلخرين.
•	نحن نتولى زمام األمر فيما يتعلق بجودة عملنا ونتعلم من أخطائنا.
•	نحن مسؤولون عن تقديم أعلى مستوى لألداء من حيث السالمة ،والمحافظة على البيئة ،والجودة .هدفنا توفير
خال تماما ً من الحوادث والعيوب.
سجل ٍ
التعاون
•	نحن نؤمن أنّ أفضل النتائج تتحقق من خالل التواصل الصادق ،ومشاركة المعلومات واألفكار ،ودعم بعضنا
البعض.
• نحن نعمل كجسد واحد لـ ،Exterranوملتزمون بإنجاح بعضنا البعض.
•	نحن نستمد قوتنا من خلفياتنا ،وتجاربنا ،وقدراتنا المتنوعة ،فهي تؤدي إلى قرارات ونتائج أفضل.
• نحن نزدهر بالعمل دوليا ً كفريق عالمي فعال.

الفضول

تحمُّل المسؤولية

الشجاعة
• نحن نجيز المخاطر المعقولة لتحدي الوضع الراهن عندما نعرف أنّ ذلك هو الشيء الصحيح الذي يجب عمله.
•	نحن نناصر األفكار والنتائج المبتكرة ،آخذين في االعتبار دائما ً مسؤوليتنا عن الوفاء بما نقوله.
• نحن نتصرف كزعماء في مواجهة التحديات بجرأة وثقة.
• نحن ال نتردد في اإلعالن عن ذلك عندما يبدو أنّ هناك شيء خطأ.

الشجاعة
التعاون

الفضول
•	نحن فضوليون ونطرح األسئلة بشكل دوري أل ّننا نريد أن نتعلم وأن ننمو  -كأفراد وكشركة.
•	نحن توّ اقون لفهم سبب “كون األشياء ما هي عليه” ألنّ المعرفة تؤدي إلى االكتشاف واالبتكار.
•	نحن ال نخاف استكشاف اإلمكانيات التي يمكن أن تقوي شركتنا وتساعدنا على تحقيق إمكانيتنا.

الناس  +السالمة
مؤسستنا

دليلنا ،قيمنا
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دليلنا ،قيمنا
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2

التزامنا
2

هل تعلم؟

إنّ خط المساعدة األخالقية
متاح  24ساعة يومياً 7 ،أيام
في األسبوع .يمكنك تقديم
تقرير أو طرح سؤال بلغتك
المحلية.

التزامنا
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التزامنا
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نحن نتشارك مخاوفنا
▪ أبلِغ عن أي سلوك تعتقد أ ّنه ينتهك القواعد أو السياسات أو القوانين الخاصة بنا.
▪ اهتمامك يحميك ويحمي شركتنا ،ويحمي زمالئك!
		 • كلما طال إرجاؤنا لمعالجة أمراً ما ،كلما زادت سوءاً.
		 • يمكنك إثارة أي موضوع يقلقك أو طرح أي سؤال دون الكشف عن هويتك.
▪ يمكنك إثارة أي موضوع يقلقك أو طرح أي سؤال  24/7عن طريق الهاتف أو اإلنترنت.
▪ عندما يساورك الشك ،اسأل.
▪ نحن نجري تحقيقاتنا على أعلى درجة ممكنة من السرية.
▪	إذا ق ّد َم أحدهم تقرير دون الكشف عن هويته ،فإ ّنه يظل مجهوالً خالل العملية ،إلى أقصى حد
قانوني ممكن.

نحن نمتثل

إذا كنت غير متأكد من كونك لديك
مشكلة أخالقية فيما يتصل بالقواعدْ ،سل نفسك:

تنطبق قواعد السلوك الخاصة بنا على كل موظفي  ،Exterranومديريها التنفيذيّين،
ً
نيابة ع ّنا .إ ّنها أساس
وأعضاء مجلس إدارتها وعلى األطراف األخرى التي تعمل
حماية أعمالنا ،وما يُرشِ د سلوكنا .يجب أن يتبع كل الموظفين قواعد السلوك الخاصة
بنا .االلتزام بالقواعد الخاصة بنا أحد شروط التوظيف.

هل هو قانوني؟

نحن ملزمون بإتباع الحكمة والمحافظة على أعلى المعايير األخالقية في أفعالنا.
ال يجب أن يكون هناك تضارب بين األداء المالي الممتاز وأعلى معايير االلتزام.
الطريقة التي نعمل بها تعزز قيمنا وتساعدنا على مواصلة بناء الثقة بيننا وبين
عمالئنا ،ومورّ دينا ،ومساهمينا ،وزمالئنا الموظفين.

إذا كان الجواب عن أي
من هذه األسئلة

نحن ننجز مسؤولياتنا
▪ تصرَّ ف بشكل صحيح حتى عندما ال يكون هناك من يراقب.
▪ احترم القواعد.
▪ اتبع القوانين النافذة دائما ً.
▪ تحمَّل مسؤولية أعمالك.
▪ راجع وتأكد من أ ّنك تصرّ فت طبقا ً للقواعد الخاصة بنا.
▪	اطرح األسئلة ،إن راودك شك حول ما تفعله .تح َّدث إلى مشرفك ،أو اإلدارة القانونية ،أو قسم
االمتثال ،أو إدارة الموارد البشرية ،أو خط المساعدة األخالقية.
ارتبت في سوء تصرف يتعلق بالقواعد الخاصة بنا.
َ
▪ أبلِغ عن مخاوفك إذا نما إلى علمك أو
تعاون في التحقيقات التي تجريها  Exterranفيما يتعلق بالقواعد الخاصة بنا.
▪ َ

التزامنا

هل هو متناسق مع
رسالة (منطوق) وروح (نية)
القواعد الخاصة بنا؟
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ال

هل أشعر
باالرتياح إذا ُنشِ ر قراري ،أو
ُ
أخبرت به الزبائن،
أُعلِن ،أو
وأفراد العائلة ،واألصدقاء؟

تو ّقف واسأل أحدهم قبل
اتخاذ أي إجراء.

إذا أُثير قلق بشأن أمر ما ،سنبدأ
عملية إدارة المواضيع المثيرة للقلق:

إدخال
الموضوع إلى
نظام االمتثال

تعيين ُمح ّقق

إجراء
تحقيق

تحديد اإلجراء
التصحيحي
وتطبيق خطط
العمل

تزويد ال ُمب ّلغ
بالتعليقات

التزامنا
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نحن نتوقع أعلى مستويات األداء من زعمائنا
▪ القيادة بإعطاء المثل.
▪ سلوك أخالقي نموذجي كل يوم.
▪ أبلِغ موظفيك بما هو منتظر منهم طبقا ً للقواعد.
▪ استخدام القواعد الخاصة بنا وأشِ ر إليها دوما.
واحضر الجلسات التدريبية مع موظفيك.
▪ تأ ّكد من تلقي الموظفين التدريب على القواعد الخاصة بنا
َ
▪ عامل الموظفين بإنصاف ،واتساق واحترام.
▪	قم بإرساء ثقافة يشعر في ظلّها الموظفون باالرتياح عند طلب المساعدة واإلبالغ عمّا يثير قلقهم دون خوف
من التعرض لالنتقام.
▪ ادعم الموظفين الذين يثيرون القضايا.
▪ إيّاك واالنتقام وإيّاك والسماح آلخرين باالنتقام.
▪ تأ ّكد من أنّ الموظفين يعرفون أنّ النتائج ليست أهم من أداء العمل بشكل أخالقي و"فعل الصواب".
▪	اع َمل مع قسم االمتثال ،واإلدارة القانونية ،وإدارة الموارد البشرية ،حسب الحاجة ،للتعامل مع المشاكل
الخاصة باالمتثال واتخذ اإلجراءات التأديبية المالئمة.

نحن نعرف أين نتجه طلبا ً للمساعدة
▪
▪
▪
▪

نحن نقدم طرقا ً متعددة لإلبالغ عن الشعور بالقلق تجاه أمر ما  -استعمل أكثرها راحة لك.
يمكنك اإلبالغ عمّا يثير قلقك أو طرح سؤال عن طريق الهاتف ،أو عن طريق اإلنترنت أو شخصيا ً.
يمكنك اإلبالغ عمّا يثير قلقك دون اإلعالن عن هويتك.
إذا أبلغت عمّا يُثير قلقك دون الكشف عن هويتك ،س ُنخصّص لك رمزاً فريداً يُم ّكنك من متابعة سير التحقيق.

نحن نفهم نتائج انتهاك القواعد
▪ نحن مطالبون بالتصرّ ف وفقا ً للقواعد في جميع األوقات.
▪ الموظفون الذين ينتهكون القواعد أو يتصرفون بأسلوب يتناقض وروح
القواعد الخاصة بنا يخضعون إلجراءات تأديبية ،تشمل ،وقد تصل إلى إنهاء الخدمة.
▪ يشمل سوء التصرف الذي قد يؤدي إلى المعاقبة:
		 • السلوك الذي ينتهك قواعد السلوك الخاصة بنا أو روح القواعد الخاصة بنا.
		 • عدم اإلبالغ السريع عن الشك في انتهاك القواعد أو انتهاكها بالفعل.
		 • عدم إبداء التعاون خالل التحقيقات.
		 • االنتقام من اآلخرين إلبالغهم عن أمر ما.
		 • تشجيع اآلخرين على انتهاك قواعد السلوك.

من أجل ما يثير قلقك بالنسبة لقواعد السلوك ،اتصل بـ:
[ ]1مديرك المحلي أو مدير إدارتك
[ ]2ممثل الموارد البشرية المحلي الخاص بك
[ ]3اإلدارة القانونية وقسم االمتثال
[ ]4إدارة التدقيق الداخلي
[ ]5الخط الساخن لالمتثال األخالقي:
		 في الواليات المتحدة1-800-281-5439 :
		 من خارج الواليات المتحدة+1-832-554-4859 :
		 www.exterranethicshelpline.com
		(يمكن العثور على أرقام هواتف خط المساعدة في هذا الموقع).
[ ]6مجلس إدارة Exterran
		 auditchair@exterran.com

نحن ال نجيز االنتقام
▪ نحن ال نجيز االنتقام بسبب اإلبالغ بحسن النية عن أمر يثير القلق.
▪ نحن ال نجيز االنتقام للمشاركة في تحقيق.
▪	يمكن أن يتخذ االنتقام أشكاالً عديدة ،مثل ،التهديدات ،أو التخويف ،أو اإلقصاء ،أو التقييم غير الدقيق لألداء،
أو حجب الزيادات في الراتب أو العالوات.
▪	اتصل بمديرك ،أو بإدارة الموارد البشرية ،أو اإلدارة القانونية ،أو قسم االمتثال ،أو خط المساعدة األخالقية
ظننت أ ّنك أو موظفا آخراً ضحية لالنتقام.
َ
إذا

للصحة ،أو السالمة ،أو األمن أو المخاوف البيئية ،اتصل بـ:
إدارة الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة

+1-281-854-3222

التزامنا
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أفرادنا ،سالمتنا،
بيئتنا

هل تعلم؟

تبي َّن أنّ االحترام بين
النظراء يُحسِّن بشكل ملحوظ
ثقافة مكان العمل.

أفرادنا ،سالمتنا ،بيئتنا
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ما يجب االنتباه إليه
▪ انتهاكات قانون العمل في أي بلد.
أبلغ عن شيء يثير المخاوف.
▪ االنتقام من أي موظف َ
▪	محاوالت التقرب الجنسي غير المرغوب فيها أو أي تعليقات أو
أفعال تزعج اآلخرين.
تداول فيها النكات أو المواد غير المالئمة.
▪ إرساء بيئة ُت َ
▪	الممارسات المحلية التي تتناقض وقواعد السلوك الخاصة بـ
.Exterran

نحن نحترم الناس

سؤال:

كيف أتعامل مع زميل متنمّر؟ هناك
عضو في فريقنا يتحدث بشكل
مختلف عن معظمنا .بعض زمالئي
يسخرون من ذلك الشخص ،لك ّنني
أعتقد أنّ ذلك تصرُّ ف يفتقد لالحترام.
جواب:

هذا النوع من السلوك غير مقبول.
يمكنك محاولة التحدث إلى الزمالء
الذي يُصدرون التعليقات المهينة
ورؤية إن كان ذلك سيفيدّ ،إل أ ّنك
يجب أن تتحدث إلى ممثل الموارد
البشرية أو ُتبلغ خط المساعدة
األخالقية عن قلقك بهذا الشأن.

التزامنا

أفرادنا هم مفتاح نجاح  .Exterranنحن ٌنق ّدر تنوع الثقافات ،والقدرات ،واألفكار .نحن
نعامل الجميع بإنصاف ،واحترام ،وكرامة ،ونلتزم بتوفير فرصة مساوية في كل سمات
التوظيف .نحن ال نجيز أي شكل من أشكال التمييز ،أو التحرش ،أو سوء المعاملة.

مسؤولياتنا
▪ التصرف بطريقة تنال ثقة اآلخرين.
ف واحتراف.
▪ معاملة بعضنا البعض بإنصا ٍ
▪ تشجيع التواصل الصادق بين كل الموظفين.
▪ عقد قرارات التوظيف بنا ًء على الجدارة ،والمؤهالت ،والقدرات.
▪	اتخاذ قرارات التوظيف دون اعتبار للعرق ،أو اللون ،أو الدين ،أو الجنس ،أو النوع االجتماعي ،أو التوجه
الجنسي ،أو الهوية الجنسية ،أو العمر ،أو الحالة االجتماعية ،أو المعلومات الوراثية ،أو األصل الوطني ،أو
الجنسية ،أو وضع المحارب القديم ،أو الخدمة العسكرية ،أو العجز ،أو أي خاصية صفة يحميها القانون.
▪ احترام العادات الدينية حيث تعمل .Exterran
▪ اإلبالغ عن حوادث العنف فوراً ،فـ Exterranال تجيز العنف في مكان العمل.

أفرادنا ،سالمتنا ،بيئتنا

16

سؤال:

صدرت عن موظف زميل تعليقات
غير مراعية للشعور تجاه زميل آخر.
ماذا يجب أن أفعل؟
جواب:

هذا ليس سلوكا ً مقبوالً .أبلِغ مشرفك
بذلك ،ثم اتصل بممثل الموارد
البشرية الخاص بك أو أبلِغ خط
المساعدة األخالقية عن قلقك بهذا
الشأن.

أفرادنا ،سالمتنا ،بيئتنا
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ما يجب االنتباه إليه
▪ أداء عمل أنت لست مؤهالً ألدائه.
▪ النشاطات أو ظروف العمل غير اآلمنة ،مثل:
		 •	المخارج المسدودة  -تح َّقق دائما ً من مخارج الطوارئ الرئيسية
والثانوية قبل البدء في أداء العمل.
		 •	العمل على ارتفاعات عالية دون وقاية ضد خطر السقوط.
		 •	التركيبات الكهربائية غير اآلمنة ،والتعامل مع التيار الكهربائي
دون اتخاذ اإلجراءات الوقائية الصحيحة.
		 •	عدم كفاية أجهزة الوقاية الشخصية أو عدم استعمالها.
		 •	 العمل تحت أحمال ثقيلة أو مُعلّقة.
		 •	القيادة بطريقة غير آمنة (مثل ،مع استعمال الجوال ،أو القيادة
تحت تأثير المخدرات أو الكحول).
		 •	استعمال أدوات أو أجهزة مُعدّلة.
		 •	ضغط عالي أو محصور  -اتبع إجراءات  Exterranوتأ ّكد من
إجراءات الترخيص والعزل.
		 •	األجهزة الدوارة  -تأ ّكد من وجود كل حواجز الحماية في أماكنها
وتف ّقدها قبل تشغيل األجهزة.
		 •	أداء العمل تحت تأثير الكحول ،أو العقاقير غير الشرعية أو المواد
األخرى التي يمكن أن ُتضعف من قدرة الفرد على األداء بأمان.
▪ عدم اإلبالغ عن الحوادث ،أو الوقائع ،أو األمور التي تتصل بالجودة.
▪ األفراد المتواجدون في منشآتنا دون شارة .Exterran

نحن ندعو
لبيئة آمنة
التزامنا

حماية موظفينا ،ومقاولينا ،وعمالئنا ،ومورّ دينا هو اعتقاد مهم لدى  .Exterranلهذا نؤدي عملنا
طبقا ً إلجراءاتنا وممارسات التشغيل الخاصة بنا .السالمة أساس عملنا وضرورية لسالمة
موظفينا ونجاح أعمالنا .ليس هناك عجلة على اإلطالق في أداء عمل في  Exterranبما يحول
دون تخصيص الوقت الالزم ألدائه بشكل آمن .نحن ال نساوم فيما يتصل بسالمتنا.

سؤال:

طلب م ّني مشرف الورشة التغاضي
َ
عن إجراء تحليل مخاطر العمل أل ّننا
ينقصنا الوقت .هل هذا مقبول؟
جواب:

بالتأكيد ال .ابدأ مهمتك دائما ً بتحليل
مخاطر العمل .أنت مخوّ ل “بإيقاف
َ
شعرت بعدم األمان أو عدم
العمل” إذا
االرتياح لما ستقوم به.

سؤال:

ُ
رأيت أناسا ً ال يرتدون شارات
 Exterranينقلون بعض المواد
الخاصة بنا في الساحة .هل يجب أن
أقول شيئاً؟

مسؤولياتنا
▪ إرساء بيئة عمل آمنة والمحافظة عليها .االنتباه لما يدور حولنا.
▪ منع تعرُّ ض األفراد لإلصابة ،وعدم إلحاق األذى بالبيئة التي نعمل فيها.
أمر ما ،اسأل.
▪ إتباع إجراءات وتعليمات العمل الخاصة بـ .Exterranإذا
َ
راودك الشك في ٍ
شعرت أنّ العملية غير آمنة .إ ّنها مسؤوليتك.
َ
▪ ال تخف من التوقف عن العمل إذا
▪ ال تتو َّل أي عمل إن لم تكن مؤهالً ألداء المهمة.
الحظت ظروف عمل أو أفعال غير آمنة.
َ
▪ تكلَّم فوراً إذا
▪ عليك دائما ً إجراء تحليل مخاطر العمل قبل بدء المهمة.
ت إلى العمل أو تحضُر لقاء خاص بالعمل وأنت تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
▪ ال تأ ِ
▪ ال تحمل بحوزتك أسلحة ،أو كحول ،أو مخدرات ،أو مواد غير شرعية في مكان العمل.
▪ كن على معرفة بإجراءات الطوارئ حيث تعمل .كن مستعداً دائما ً وم ّ
ُطلعا ً اطالعا ً كامالً.
▪ ارت ِد شارة  Exterranفي جميع األوقات عند وجودك في األماكن المملوكة لـ.Exterran

جواب:

نعم .تحتاج للتأكد من سالمة وجودهم
في الموقع وأنّ كالً منهم يرتدي
الشارة .هذا ليس أمراً اختيارياً .إذا لم
تشعر باالرتياح في التحدث إلى الفرد
أو رفض الفرد ارتداء الشارة ،تح َّدث
إلى مشرفك.

أفرادنا ،سالمتنا ،بيئتنا
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ما يجب االنتباه إليه
▪	مشاركة المعلومات الشخصية  -داخل أو خارج  - Exterranفقط إن
كنت مخوالً لمشاركتها والشخص الذي تشاركها معه لديه حاجة
شرعية في العمل للحاجة لإلطالع عليها.
▪ جمع معلومات شخصية أكثر من المطلوب.
▪ الوصول إلى المعلومات الشخصية ما لم تكن مخوالً بهذا.
▪	اإلهمال في مشاركة المعلومات الشخصية لآلخرين على مواقع
التواصل االجتماعي ،مثل فيسبوك ،ولنكيد إن ،واإلخفاق في االلتزام
بسياسة  Exterranالخاصة بشبكات التواصل االجتماعي.

نحن نحمي المعلومات
الشخصية

سؤال:

ُ
وجدت تقريراً على آلة النسخ به كثي ٌر
من سجالت الموارد البشرية ،بما فيها
معلومات عن قائمة الرواتب .ال أريد
أن أُسبّب أي مشكلة ألحد .ماذا يجب
أن أفعل؟
جواب:

يجب أن ُتعيده إلى الموارد البشرية
مباشر ًة في هدوء .كذلك لك مطلق
الحرية في اإلبالغ عن ذلك عبر خط
المساعدة األخالقية .حماية المعلومات
الشخصية لألفراد وخصوصيّتهم
مسؤولية كل موظف في .Exterran

التزامنا

يثق موظفونا واألطراف األخرى التي نتعامل معهم في استعمالنا لمعلوماتهم الشخصية
والمحافظة عليها بشكل مالئم ،وفي األغراض المحدودة المقررة .تشمل “المعلومات الشخصية”
البيانات التي قد تحدد هوية فرد ،مثل،االسم ،رقم الضمان االجتماعي أو رقم الهوية الوطنية،
العنوان الشخصي ،رقم الهاتف ،صورة ،تاريخ الميالد ،الخلفية التعليمية ،رقم رخصة القيادة،
رقم الحساب المصرفي ،التاريخ الصحي الشخصي ،معلومات صرف الراتب .نحترم خصوصية
موظفينا واألطراف األخرى التي نتعامل معها ،ويجب أن نتخذ الخطوات الالزمة لتأمين
المعلومات الشخصية بشكل صحيح وضمان وصول الموظفين المخول لهم فقط الوصول إليها.

سؤال:

سألني صديق لي عن تفاصيل
االتصال بزمالئي من أجل قائمة
بريدية لألعمال .وأنا َأود أن أُساعد
صديقي .هل يمكنني أن أُعطي
صديقي أسمائهم وعناوين مراسلتهم؟

مسؤولياتنا
▪ احترم خصوصية الموظفين.
▪ ت َبيَّن نوع المعلومات التي ُتعد “معلومات شخصية”.
▪ استخدم المعلومات الشخصية إذا كان هذا مخوالً لك فقط ،وفي األغراض المقررة فقط.
▪	اقصُر الوصول إلى المعلومات الشخصية على األفراد الذين يحتاجونها ألغراض عمل شرعية وبما يتفق
والقانون النافذ.

أفرادنا ،سالمتنا ،بيئتنا

جواب:

ال ،يجب أن يجد صديقك طريقة
أخرى إلعداد قاعدة بيانات العمالء.
يمكنك الدخول إلى المعلومات
الشخصية إذا كنت مخوالً للقيام بذلك
فقط ،وال ينبغي لك مشاركة أي
معلومات شخصية تخص زمالئك مع
طرف ثالث.
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أصولنا
ونزاهتنا المالية

هل تعلم؟

ماليين الطلبات لتسجيل
براءات االختراع ُتق َّدم عالميا ً
كل عام.
4

أصولنا ونزاهتنا المالية
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ما يجب االنتباه إليه
▪ أداء أعمال أنت غير مؤهل ألدائها.
▪ تصنيع منتج ال يُلبّي المواصفات المطلوبة.
▪ فشل في االستجابة لمخاوف بخصوص الجودة.
▪	أداء خدمات ال ُتلبّي إجراءات الجودة الخاصة بـ ،Exterranأو
القوانين والتعليمات الخاصة بالجودة.

نحن نفخر
بجودة عملنا

سؤال:

ّ
وطلب م ّني
تأخرنا في تسليم شحنة
َ
مشرفي التوقيع بأداء عملية مراقبة
الجودة بينما لم يتم إجراءها .ال أشعر
بارتياح لهذا التصرّ ف .ماذا يجب أن
أفعل؟
جواب:

التزامنا

ً
سوية لحل مشاكل زبائننا ،نحن ندعو للجودة في كل مرحلة عملياتنا ،من اإلعالن
بينما نعمل
التجاري ،إلى التطوير ،إلى التوزيع .كل يوم ،يأخذ ك ٌّل م ّنا على نفسه عهداً شخصيا ً بالحيلولة
دون وقوع األخطاء وبالتعلم من أخطاء الماضي .نحن مسؤولون عن تقديم أفضل أداء  -لتطوير
وبناء المنتجات بشكل آمن ،وتقديم خدمات هي األفضل في مجاالتها ،وبما يفوق توقعات
عمالئنا ،وبااللتزام بعملياتنا وإجراءاتنا العالمية ،وإبراز ما يدعو للقلق والمساعدة على تحسينه،
وفي النهاية ،إرضاء عمالئنا.

نحن ملتزمون بإرضاء العمالء واألطراف
المعنية عن طريق تقديم أفضل المنتجات
والخدمات ذات الجودة العالية دائماً.

أنت محق .يجب االحتفاظ بالمنتج
لحين إتمام إجراءات مراقبة الجودة
المطلوبة والحصول على نتائج
مُرضية .الرجاء إبالغ مدير جودة
المصنع ،أو قسم االمتثال ،أو خط
المساعدة األخالقية.

سؤال:

ُ
الحظت أ ّننا لم ُنلبّي كل المواصفات
ُ
لست
التي أقرَّ ها العميلّ .إل أ ّنني
متأكداً أنّ العميل سيالحظ ذلك .هل
يمكنني إقرار المنتج للشحن؟

مسؤولياتنا

جواب:

▪ افهم وامتثل إلى:
• إجراءات لجودة تعليمات العمل الخاصة بـ.Exterran
•	متطلبات األيزو أو المتطلبات التنظيمية السارية فيما يتعلق بمجال عملك.
•	القوانين والقواعد السارية للجودة.
•	مواصفات العقود والمنتجات.
▪ مساءلة مورّ دينا عن المعايير نفسها التي ُنلزم بها أنفسنا.
▪	إبالغ مخاوفنا إلى مديرينا أو اإلبالغ عنها من خالل خط المساعدة األخالقية في حال كان من الممكن
أن تؤثر أي مشكلة ناشئة على الجودة.

أصولنا ونزاهتنا المالية

نحن مطالبون بااللتزام بما تم االتفاق
عليه مع عميلنا وبالمواصفات
المقررة .ضع العالمات المالئمة على
المنتجّ ،
ووثق عدم التوافق ،وتأ ّكد
من عدم شحن المنتج ،وأبلِغ مشرفك،
أو قسم االمتثال ،أو خط المساعدة
األخالقية.
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ما يجب االنتباه إليه
▪	جلب معلومات إمتالكية من أصحاب العمل السابق إلى موقع عمل
.Exterran
▪ مناقشة المعلومات السرية أو اإلمتالكية لـ Exterranمع أطراف ثالثة.
▪ قبول معلومات إمتالكية لطرف ثالث دون الرجوع لإلدارة القانونية.
▪	استخدام شركة أخرى لتطوير منتجات جديدة أو برمجيات دون اتفاقية
مُصدّق عليها.
▪ تحميل برمجيات غير مرخصة على حاسوب خاص بـ.Exterran
▪	مشاركة تراخيص برمجيات تقتصر على الترخيص باستخدام شخص
واحد فقط.
▪	تنزيل أو مشاركة المعلومات الخاصة بالشركة على محركات خارجية،
ما لم يكن الموظف لديه موافقة مسبقة للقيام بذلك.

نحن ُنق ّدر
ملكيتنا الفكرية
التزامنا

سؤال:

أنا مهندس ،وقد ُعي ُ
ّنت لتوّ ي للعمل
بحماس
لدى  ،Exterranوأشع ُر
ٍ
شديد للعمل .لو أ ّنني جلبت بعض
الرسومات من شركتي الحالية ،أظ ُّننا
يمكننا التفوق على منافسينا .وأنا
واثق أنّ  Exterranس ُتقدّر هذا حقاً.
هل يمكنني تقديم تلك الرسومات لـ
Exterran؟
جواب:

ال ينبغي أن يجلب أحد ملكية فكرية
تخص أعمال تجارية أخرى إلى
 Exterranأو يأخذ الملكية الفكرية لـ
 Exterranأو يشاركها مع آخرين .هذا
انتهاك خطير للقواعد الخاصة بنا.

ملكيتنا الفكرية ومعلوماتنا السرية هي بعض أصول  Exterranالثمينة .يجب أن نحمي براءات
اختراعاتنا ،وتصميماتنا ،ورسوماتنا الهندسية ،وإستراتيجيّاتنا الخاصة بالبيع والتسويق ،وقواعد
بياناتنا الخاصة بالتسعير والعمالء ،والمعلومات السرية أو المملوكة األخرى .في الوقت نفسه،
يجب أن نحترم المعلومات السرية وحقوق الملكية الفكرية لآلخرين .االستعمال غير المخول
للملكية الفكرية لآلخرين يمكن أن يُضر بشركتنا ويمكن أن يؤدي إلى غرامات وعقوبات جنائية.

مسؤولياتنا

سؤال:

إ ّنني ُ
أتفق مع مورّ د جديد على
منتج جديد .هل يمكنني أن أُرسل له
رسوماتنا لتحديد قدراتهم؟

▪ حماية الملكية الفكرية لـ Exterranومعلوماتها السرية واإلمتالكية.
▪	تشفير الملكية الفكرية والمعلومات متى كان ذلك مالئماً ،ومشاركتها مع األطراف المخولة فقط وحسب ما
تقتضيه الحاجة.
▪ عدم مشاركة أي معلومات خاصة بمورّ دينا أو عمالئنا مع أطراف ثالثة أخرى.
▪ عدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بـ Exterranفي المنتديات العامة أو مواقع التواصل االجتماعي.
▪ راجع اإلدارة القانونية:
		 •	إذا كان هناك خطر أن يستخدم موظف جديد معلومات سرية أو محمية تخص صاحب العمل السابق.
		 •	قبل التماس أو قبول أو استعمال معلومات إمتالكية لزبون أو مُورّ د ما لم يكن لدينا اتفاق مصدق لعدم
الكشف.
		 •	قبل كشف المعلومات المملوكة لـ Exterranإلى الغرباء.
▪	راجع اإلدارة القانونية لتقرير ما إذا كان قوانين حقوق النشر السارية تتيح لك نسخ ،كل أو جزء ،الوثائق ،أو
الفيديوهات ،أو الصور ،أو البرمجيات أو مقتطفات من اإلنترنت.

أصولنا ونزاهتنا المالية

جواب:

ال .قبل إرسال أي معلومات خاصة
بـ Exterranإلى البائع ،مثل الرسوم
أو المعلومات اإلمتالكية األخرى،
ينبغي أن يكون لدينا اتفاقية مُو ّقعة
ومحفوظة في الملف بعدم اإلفصاح.
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ما يجب االنتباه إليه
▪ الفشل في المحافظة على نظامنا للرقابة المالية الداخلية.
▪ النتائج المالية التي تبدو متناقضة مع أداء العمل.
▪	تكليف  Exterranالتزامات تعاقدية ال ُتقرّ ها اإلدارة القانونية وغير مخولة
بموجب السياسات المقررة.
▪ مُدخالت كاذبة أو خاطئة في تقاريرنا المالية ،أو تقارير النفقات ،أو
نظامنا المحاسبي.
▪ تزييف أي مستند ،سواء مالي أو غير مالي.
▪ تعديل اإليصاالت الخاصة بتقارير النفقات.
▪ إدخال معلومات خاطئة في جداول ساعات العمل.
▪	إدخال معلومات خاطئة أو تعديل معلومات تتعلق بجودة االختبارات ،أو
سالمتها ،أو نتائجها.
▪ االحتفاظ بحسابات أو سجالت غير مسجلة في الدفاتر.
▪ انعدام أو قلة مراجعة اإلدارة لحسابات نفقات الموظفين.

نحن نحتفظ بسجالت مالية
دقيقة
التزامنا

سؤال:

خالل مراجعة سجل مالي،
ُ
الحظت عدة مُدخالت خاصة
بحجوزات للسفر والدعوات للترفيه
تحت عناوين مثل “تنمية األعمال”
و”دعوات للترفيه” ،دون توثيق داعم.
هل ينبغي أن أقلق لذلك؟
جواب:

تتطلب سياساتنا تسجيل اإلنفاق
بدقة ودعمه بالمستندات .األوصاف
المبهمة يمكن أن تعني أنّ تلك المبالغ
قد أُنفِقت ألغراض أخرى .كذلك نحن
نحتاج لمستندات صحيحة ُت ّ
وثق كل
بند مالي.

يجب أن تعكس دفاترنا وسجالتنا صورة دقيقة ألداء  Exterranالمالي .المعلومات الدقيقة
والكاملة ،والسجالت ،والتقارير ،والعمليات المحاسبية مهمة بالنسبة لـ .Exterranبغض النظر
عن األداء المالي ألعمالنا ،يجب علينا نكون منفتحين وصادقين في سجالتنا وتقاريرنا المالية.
يجب أن نضمن تقديم التقارير المالية في الوقت المناسب ،وأ ّنها دقيقة وموضوعية .يجب أن
ً
إضافة إلى هذا ،يجب أن نضمن وجود الرقابة المالية
نتبع القواعد والسياسات المحاسبية النافذة.
الصحيحة لحماية أصولنا.

سؤال:

طلب م ّني مدير حجز احتياطي
َ
مالي ،لك ّنني ليس لدي المستندات
الداعمة لمثل هذا اإلجراء وال أشعر
أ ّنني سأكون م ّتبعا ً للمعايير المحاسبة
المقبولة إن فعلت .لذلك رفضت .هل
أنا ُمحِق؟

مسؤولياتنا
▪ الدقة ،والكمال ،والتوقيت الصحيح في تسجيل المعامالت التجارية.
▪ التأكد من أنّ كل المعامالت قد تم إقرارها ،وتسجيلها ،واإلبالغ عنها بشكل صحيح.
▪ التأكد من وجود الوثائق الداعمة الصحيحة لكل المعامالت.
▪ الحصول على الموافقات الضرورية قبل إبرام أي عملية مالية.
▪ التعاون الكامل مع التدقيق الداخلي والخارجي.
▪ استكمال تقارير النفقات بدقة وإقرارها طبقا ً لسياسة السفر العالمية لـ.Exterran
▪ التأكد من أنّ كل تقارير النفقات لها مبرراتها التجارية الصحيحة.
▪	إبالغ المراقب المالي لـ ،Exterranأو إدارة التدقيق الداخلي للحسابات ،أو المدير المالي ،أو قسم االمتثال عن
األخطاء والمخاوف الخاصة بسجالتنا المالية أو نظم المراقبة الداخلية.

أصولنا ونزاهتنا المالية

جواب:

نعم ،أنت ُمحِق .ال بد أن تأتي كل
الصفقات المالية بمستندات مُدعِّمة
وأن تتبع المعايير المحاسبية المقبولة.
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ما يجب االنتباه إليه
▪	االشتراك في تجارة األسهم قبل الكشف عن عمل تجاري مهم يتصل
بالشركة.
▪	بيع أو شراء أسهم بنا ًء على معلومات مهمة غير مُعلنة للعامة
ّلت أنت إليها بفضل وجودك في موقع العمل.
توص َ
▪	إخبار أفراد العائلة أو األصدقاء معلومات مهمة غير مُعلنة للعامة
حتى يمكنهم شراء وبيع األسهم استناداً على تلك المعلومات.
▪	نشر معلومات خاطئة في السوق عن األسهم المتداولة في البورصة.

نحن ال نتاجر بنا ًء على
معلومات داخلية

سؤال:

أخ َب َرني مورّ دي عن منتج جديد ممتاز
جداً سوف ُتقدّمة شركته .لك ّنه أخ َب َرني
أنّ إصدار ذلك المنتج ما يزال سراً.
هل هناك ما يمنعني من شراء أسهم
تلك الشركة؟
جواب:

ال يمكنك شراء أسهم تلك الشركة ألنّ
تلك المعلومات لم ٌتعلن بعد ،وأنت قد
اتخذت قرارك بنا ًء على “معلومات
داخلية” تل ّقيتها من مورّ دك .هذه
“معلومات داخلية” ومهمة.

التزامنا

خالل عملك ،قد يصل إلى علمك “معلومات داخلية” ال تتوفر للجمهور .نحن ال نشتري أو نبيع
أسهم شركتنا أو أسهم أي شركة أخرى  -أو نعطي آخرين المعلومات الالزمة لعمل ذلك  -بناء
على معلومات مهمة غير م ْ
ُعلنة (داخلية) .تشمل المعلومات المهمة المعلومات التي يكون لها ،أو
من المحتمل أن يكون لها ،تأثير على قيمة السهم.
يمكنك الوصول إلى هذا النوع من المعلومات من العديد من المصادر ،مثل ،البيانات التي ُتحلّلها،
أو سماع محادثة ،أو من مستند ُت ِرك على الطابعة ،أو شاشة حاسوب أو مكتب .يحظر على كل
موظفي  Exterranاستعمال “معلومات داخلية” لتحقيق منفعة شخصية أو لتحقيق منفعة لآلخرين.

سؤال:

أعم ُل ضمن أحد فرق
لتقييم تجارة لشرائها .قالت زميلة
في الفريق أنّ علينا شراء أسهم في
تلك التجارة التي يُحتمل شرائها أل ّنه
بمجرد إعالن  Exterranنيتها للشراء،
سترتفع قيمة األسهم .فأخبرتها أ ّننا
ينبغي أن ال نفعل ذلك.
Exterran

مسؤولياتنا
▪	ال تشتري أو تبيع أسهم شركتنا أو أي شركة أخرى إذا كنت على دراية بمعلومات داخلية مهمة عن الشركة
المقصودة.
▪	ال توصي لآلخرين أو تقترح عليهم ،بما في ذلك أفراد العائلة أو األصدقاء ،شراء أو بيع أسهم استناداً على
معلومات داخلية.
▪ إيّاك ونشر معلومات خاطئة للتالعب في سعر األسهم.
▪	حافظ على سرية المعلومات الخاصة بالشركة وال تشاركها مع أي شخص من خارج الشركة ما لم يكن ذلك
ضروريا ً لنشاطاتنا التجارية وبما يتماشى مع اتفاقية مالئمة.

أصولنا ونزاهتنا المالية

جواب:

أنت ُمحِق  -إيّاك وشراء أو بيع أسهم
بنا ًء على “معلومات داخلية” توافرت
لك .في هذه الحالة ،أنت لديك عِ ل ٌم
باحتمال شراء  Exterranلتلك التجارة
 وهي ليست معلومات عامة .اليمكنك بيع أو شراء أسهم بنا ًء على
“معلومات داخلية”.
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ما يجب االنتباه إليه

نحن ُنؤمِّن نظم معلوماتنا ،وممتلكات
شركتنا وسجالتها

▪	نسخ المعلومات اإلمتالكية الخاصة بـ Exterranعلى أداة تخزين نقالة.
▪	استخدام عنوان بريدك اإللكتروني الشخصي لتوزيع أو تل ّقي معلومات
خاصة بـ Exterranأو معلومات متعلقة بالعمل.
▪	تعمُّد الدخول إلى ،أو تخزين ،أو إرسال معلومات تتصف بالتحرش ،أو
التمييز ،أو اإلباحية ،أو العنف.
▪	الهجمات المحتملة من خالل اإلنترنت ،أو التصيّد ،أو االحتيال  -أبلِغ
فريق تقنية المعلومات الخاص بنا بأي حوادث فوراً.
▪	األضرار بممتلكات الشركة أو سرقتها ،مثل المخلفات ،أو تجهيزات
المكتب ،أو أدواته ،أو أثاثه ،أو أجهزة حاسوب.
▪	التخلص من المستندات دون علم بمتطلباتنا لالحتفاظ بالمستندات وإتباع
الخطوات الخاصة بذلك.
▪	التخلص من المعلومات الخاصة بالشركة دون تفويض مالئم أو بما
يُخالف السياسات أو القانون القابل للتطبيق.

سؤال:

لدي علم أنّ مخلفات مصنعنا ُتنقل من
الموقع إلى بيت صديقي .ماذا أفعل؟
جواب:

هذا انتهاك للقواعد الخاصة بنا.
الرجاء إخطار مشرفك ،أو قسم
االمتثال ،أو اتصل بخط المساعدة
األخالقية.

التزامنا

تزود  Exterranالموظفين بالممتلكات ،واألجهزة ،واالتصاالت ،ونظم المعلومات ألداء العمل .ينبغي علينا جميعا ً
حماية تلك األصول ومعلومات الشركة الثمينة من االستعمال غير المُصرّ ح به ،أو سوء االستعمال ،أو التعديل أو
التدمير.

سؤال:

هل يمكنني أن أستعمل حاسوب
 Exterranإلنجاز أعمالي الخاصة
بوظيفة أخرى لغير حساب Exterran
أو ألعمال أخرى؟

مسؤولياتنا
▪ اإلبقاء على أجهزة الحاسوب في مكان أمين وآمِن في جميع األوقات.
▪ عدم ترك أجهزة الحاسوب في السيارة.
▪ حماية هويات االستخدام وكلمات المرور.
▪	إيّاك واستخدام الحواسيب الخاصة بـ Exterranوالبريد اإللكتروني واإلنترانت الخاصّين بها للوصول إلى مواقع
اإلنترنت أو المواد غير المالئمة.
▪ استخدام حواسيب بـ Exterranإلتمام أعمال بـ.Exterran
▪	ال تنجز أعمال بـ Exterranباستخدام بريدك اإللكتروني الشخصي .يجب ّأل ُترسل الرسائل اإللكترونية الخاصة
بالعمل إلى بريدك اإللكتروني الشخصي.
▪	ال ُتلبّي أي طلبات لمعلومات مجهولة أو غير معتادة قد يبدو أ ّنها واردة من  ،Exterranلك ّنها تطلب تحويالت
نقدية أو طلبات أخرى غير معتادة .أبلِغ فريق تقنية المعلومات ،أو مديرك ،أو خط المساعدة األخالقية باألمر.
▪	إيّاك أن تأخذ ممتلكات الشركة ،مثل المخلفات ،أو تجهيزات المكتب ،أو أدواته ،أو أثاثه ،من موقع بـExterran
لتستغلّها في استعماالتك الشخصية.
▪	اتبع القوانين السارية ومتطلبات بـ Exterranعند صيانة ،أو حفظ ،أو التخلص من المستندات ،بما في ذلك
المستندات ذات الصيغة اإللكترونية.

أصولنا ونزاهتنا المالية

جواب:

ال.تحظر قواعد السلوك الخاصة بنا
استعمال الحواسيب ونظم المعلومات
المملوكة لـ Exterranإلنجاز أعمال
لغير حساب ّ ،Exterranإل لالستخدام
الشخصي المحدود.
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ما يجب االنتباه إليه
▪ الدفع نقداً أو األدوات النقدية الشاذة أو غير المعتادة.
▪	الصفقات التي تتضمن شركات صورية وسلطات قضائية
خارجية ،خاصة المواقع المعروفة بكونها “مالذات ضريبية”
أو التي تسمح بتك ُّتم هوية أصحاب رأس المال.
▪	هيكلة الصفقات أو الدفعات بحيث تكون أقل من الحد األدنى
للمبالغ الواجب اإلبالغ عنها.

نحن يقظون لمنع
غسل األموال

سؤال:

طلب عميل أن يدفع لـ  Exterranمن
حسابات متعددة بواسطة مزيج من
األموال النقدية والشيكات المتعددة.
ماذا يجب أن أفعل؟
جواب:

هل تعلم؟

تكاد تؤدي دائما ً التحقيقات في
شبهة غسل األموال إلى اإلدانة
والسجن.

التزامنا

غسل األموال عملية إلخفاء األموال غير الشرعية أو جعل تلك األموال تبدو شرعية .تلك
األموال يمكن أن ُتستخدم لدعم الجريمة واإلرهاب .تلتزم  Exterranباالمتثال بالقوانين العالمية
لمناهضة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب .علينا التأكد من أن نمارس أعمالنا مع زبائن
محترمين يمارسون أعماالً تجارية شرعية ويستعملون أمواالً من مصادر سليمة.

هذا سلوك مريب لغسل األموال.
يرجى االتصال باإلدارة القانونية
فوراً .ال تقبل الدفع
أو اتخذ أي خطوات أخرى إلتمام
الصفقة.

سؤال:

يطالب عميلنا الذي زاد في الدفع برد
المبلغ نقداً .ماذا يجب أن أفعل؟

مسؤولياتنا

جواب:

▪ االنتباه لعروض الدفع نقداً ،أو لمصادر أو طرق الدفع غير المعتادة أو أي مخالفة في طرق السداد.
▪	عدم إبرام أي عقود أو صفقات مع الزبائن أو المورّ دين لحين التأكد من قسم االمتثال من إتمام إجراءات
ُرض.
العناية الواجبة والمطلوبة بشكل م ٍ
▪ االمتثال لكل القوانين والتعليمات النافذة التي تحظر غسل األموال.
▪ إتباع سياسات  Exterranالخاصة بالصيغ المقبولة للسداد.

أصولنا ونزاهتنا المالية

اتصل باإلدارة القانونية طلبا ً للنصيحة
بشأن كيفية التعامل مع الموقف.
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5

شركاؤنا
في األعمال

هل تعلم؟

تسري القوانين األمريكية
لمكافحة الرشوة في جميع أنحاء
العالم ،وتتضمن عقوبات قاسية
لألفراد والشركات .كذلك فإنّ
إنفاذ القوانين المحلية لمكافحة
الرشوة يتزايد عالمياً.
5

شركاؤنا في األعمال
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ما يجب االنتباه إليه
▪	اختيار الموردين على أي أساس آخر غير المناقصات المفتوحة
والتنافسية.
▪ مشاركة المعلومات السرية الخاصة بمورّ د مع مورّ د آخر.
▪	العمل مع األقرباء أو الموظفين أو المسؤولين الحكوميين .اإلعالن
عن تلك العالقات دائما ً.
▪ الظروف غير اآلمنة في منشآت المورّ د.
▪	قبول الهدايا أو الدعوات للترفيه من مورّ د خالل فترة التفاوض على
بنود العقد.

نحن نبني عالقات جيدة
مع مورّ دينا

سؤال:

يروق لي حقا ً ذلك المورّ د الذي
نتعامل معه ،وسيحين قريبا ً موعد
تجديد العقد .وقد دعاني المورّ د إلى
العشاء في أحد أفضل المطاعم في
باريس األسبوع القادم ،وهو شيء لن
يمكنني تحمُّل تكلفته شخصيا ً أبداً .هل
أقبل؟
جواب:

ال ،يجب ّأل تقبل أي هدية أو دعوات
للترفيه من المورّ د خالل التفاوض
على بنود عقد .عندما ال تشارك
في المفاوضات الخاصة بعقد،
تسمح  Exterranبقبول هدايا رمزية
فقط ودعوات للترفيه معقولة من
المورّ دين .تذ َّكر Exterran ،تنتظر أن
يتفادى الموظفون المواقف التي يبدو
أ ّنها تتداخل مع مصالح الشركة.

التزامنا

مورّ دونا مهمون لنا حيث إ ّنهم كثيراً ما يساعدوننا على إنجاز التزاماتنا تجاه عمالئنا .لهذا نختار
مورّ دينا بعناية ،ونتبع متطلبات العناية الواجبة الخاصة بالشركة ونبني اختيارنا على معايير
موضوعية .كما هو الحال مع كل األطراف الثالثة التي ُت ّ
مثل  ،Exterranيجب أن يتبع مورّ دونا
مبادئ قواعد السلوك هذه نفسها.
مسؤولياتنا
▪ التعامل مع المورّ دين الذين يمتثلون للقوانين المحلية ويعملون بشكل آمن.
▪ حماية المعلومات اإلمتالكية والسرية الخاصة بـ.Exterran
▪ اتباع عمليات ومعايير موضوعية الختيار المورّ دين
Exterran
ً
▪	إتمام إجراءات العناية الواجبة فيما يخص المورّ دين طبقا لمتطلبات
 ،والتعامل مع المورّ د فقط بعد
إتمام إجراءات العناية الواجبة وإبرام العقد.
▪ التأكد دائما ً من أنّ اختيار المورّ دين يعكس أفضل مصالح لـ.Exterran
▪ عدم اتخاذ أي قرارات شراء دون تفويض صحيح.
▪ إبالغ المورّ دين بوضوح بما ننتظره منهم.
▪ االتفاق على االلتزامات التعاقدية مقدما ً والحصول على الموافقات الصحيحة دائما ً.
▪ اتخاذ اإلجراءات المناسبة إذا لم يلبي المورّ دون التزاماتهم.
▪ قبول هدايا رمزية فقط من المورّ دين ،مثل ،قدح قهوة أو تقويم أو أقالم.
َ
ارتبت من أنّ المورّ د يتصرّ ف بأسلوب يتناقض مع معايير القواعد الخاصة بنا ،أبلِغ خط
▪	إذا شاهدت ،أو
مساعدة األخالقية فوراً.

شركاؤنا في األعمال

سؤال:

طلب عميل م ّنا استخدام مورّ د معين
َ
لمشروعه .ماذا يجب أن نفعل؟
جواب:

يجب تقييم المورّ د بنا ًء على معايير
موضوعية ،ويجب إ ّتباع إجراءات
العناية الواجبة الخاصة بـ .Exterranإذا
نجح المورّ د ،يمكننا استخدامه ،و إن
َ
لم ينجح ،سوف يكون عليك العمل مع
عميلك على إيجاد مورّ د بديل.
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مسؤولياتنا
▪	الحصول على أي تراخيص وأذون تسري على الواردات
والصادرات.
طلب م ّنا التعامل مع بلد أو كيان خاضع
▪	استشارة قسم االمتثال إذا
َ
لعقوبة أو مقيّد.
▪	ضمان أنّ الصفقات العابرة للحدود تشمل تصنيفا ً وتقييما صحيحاً،
و ُتبيّن بلد المنشأ.
▪	ضمان استيفاء الملصقات ،والمستندات ،والتراخيص ،والموافقات
الالزمة لالستيراد والتصدير بالكامل وبد ّقة.
▪ معرفة من نعمل معهم.
▪	التأكد من أنّ كل شركاء العمل المحتملين ،والمُخلِّصين ،ووكالء
الشحن قد خضعوا للفحص على أساس قوائم األطراف المحظور
التعامل معهم ،وأنّ إجراءات العناية الواجبة قد اس ُتكمِلت.
▪ استخدام الوكالء الجمركيّين ووكالء الشحن الذين تم إقرارهم فقط.
▪	ال توافق على مقاطعة ،مثل ،مطلب تجاري يُحرِّ م العالقات مع بلد
معين.

نحن نمتثل لقوانين المراقبة التجارية
قوانين مكافحة المقاطعة
التزامنا

تؤثر قوانين المراقبة التجارية الدولية على حركة السلع ،والخدمات ،والبرمجيات ،والتقنية،
بما في ذلك البريد اإللكتروني واإلنترنت ،عبر الحدود .تتناول قوانين المراقبة التجارية الدولية
الكثير من األمور ،مثل:
ما يجب االنتباه إليه

▪ تصنيفات المنتج والذي قد يُقرّ ر الحاجة إلى ترخيص لالستيراد أو التصدير.
▪	المتطلبات بنا ًء على االستعمال النهائي للمنتج ،أو التقنية ،أو ما إذا كان المنتج يتضمن
برمجيات مقيدة االستخدام.
▪ الكيانات ،أو األفراد ،أو البلدان الخاضعة لعقوبات.

▪	أي زبون يراوغ بشأن باالستعمال النهائي ،أو المستخدم النهائي ،أو
تواريخ التسليم أو الوجهة النهائية للسلع.
▪ العمليات التي تشمل بلدان خاضعة لعقوبات.
▪ عبارة تعاقدية تحظر تعامل  Exterranمع بلد معين.
▪	فواتير السلع المستوردة التي ُتعطي قيمة أو سعراً ،أو تصنيفاً ،أو
وصفا ً غير مُح ِّدد بشكل صحيح للسلع أو لبلد المنشأ.

يجب أن نمتثل لقوانين كل البلدان التي نعمل فيها .من المهم الرجوع إلى اإلدارة القانونية أو قسم
االمتثال إذا كان لديكم أي سؤال.

شركاؤنا في األعمال

سؤال:

أتفاوض على تعاقد مع طرف من
بلد شرق أوسطي .وقد ُ
ِب م ّني
طل َ
تقديم معلومات عن أعمال Exterran
مع إسرائيل .هل يمكنني تلبية ذلك
الطلب؟
جواب:

ال .هذا يبدو كطلب للمقاطعة .يجب
أن ترجع أوالً إلى اإلدارة القانونية
وقسم االمتثال قبل الرد.

سؤال:

يت مؤخراً
كمدير في سنغافورة ،تل ّق ُ
طلبا ً من الصين .لتلبية ذلك الطلب،
أحتا ُج لشحن المنتجات من الواليات
المتحدة .حيث إ ّنني ال أتواجد في
الواليات المتحدة ،هل يتعين عليَّ
ا ّتباع قوانين التصدير األمريكية؟
جواب:

نعم .حيث إنّ المنتج سوف يجري
شحنه من الواليات المتحدة ،سوف
يتعين عليك ا ّتباع قوانين التصدير
األمريكية .سوف يكون عليك
أيضا ً الرجوع إلى اإلدارة القانونية
وقسم االمتثال ل ُتبيّن إن كنت تحتاج
لتراخيص تصدير لشحن ذلك النوع
من المنتج من الواليات المتحدة إلى
الصين.
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ما يجب االنتباه إليه
▪	تعيين قريب أو صديق مقرّ ب ،أو اإلشراف عليه ،أو التأثير على
شروط تشغيله.
▪ االستثمار لدى أحد مورّ دي  Exterranأو عمالئها.
▪ تلقي الهدايا ،من المورّ د ،باستثناء الهدايا الرمزية.
▪	توجيه األعمال إلى مورّ د تعرف أ ّنه ملك أو تحت سيطرة أفراد
العائلة أو أصدقاء مقرّ بين.
▪	قبول تخفيضات شخصية من مورّ د ،مع العلم أنّ الشركات النظيرة
لـ Exterranاألخرى ال تحصل على التخفيضات نفسها.
▪	استخدام موارد  ،Exterranأو أجهزتها ،أو حواسيبها ،أو وقت
العمل لديها لمنفعة عملك الشخصي.

نحن ال نجيز
تضارب المصالح

سؤال:

يعمل زوجي لدى مورّ د من مورِّ دي
 .Exterranوأنا أعمل في التوريد
الخارجي ،ولذا ،اتصل من حين آلخر
بذلك المورّ د .أظن أنّ هذا قد يكون
تضاربًا في المصالح .هل أنا ُم ِح ّقة؟
جواب:

ت ُم ِح ّقة .أقل ما يقال أنّ هناك
نعم ،أن ِ
شبهة تضارب في المصالح .يتعين
عليكِ مناقشة الوضع مع مشرفك
وقسم االمتثال.

إن كنت غير متأكد أنّ هناك
تضاربا ً في المصالح ،اسأل نفسك:

التزامنا

بينما نحترم خصوصية كل الموظفين ،قد ينشأ تضارب المصالح عندما تتداخل نشاطات أو
عالقات شخصية الموظف ،أو يبدو أ ّنها تتداخل ،مع قدرته على اتخاذ قرارات موضوعية
لصالح  .Exterranبعض الحاالت يمكن أن تؤدي إلى حدوث تضارب فعلي أو ظهور في مظهر
تضارب .كال األمران يجب تفاديهما ،لكن إذا حدثا ،يجب إعالن الوضع فوراً لمديرك ولقسم
االمتثال.

1

هل يمكن أن يؤثر أو يبدو أ ّنه يؤثر على
القرارات التي أتخذها في العمل؟
2

أيمكن أن يؤدي ذلك إلى تل ِّقي أفراد عائلتي أو
أصدقائي منفعة شخصية؟

مسؤولياتنا

3

▪	كشف تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل لمديرك وقسم االمتثال .وفيما يلي بعض األمثلة عن تضارب
المصالح:
•	شغل وظيفة ثانية في مجال عمل مماثل لمجال عمل .Exterran
•	تعيين أفراد العائلة أو األصدقاء ،أو اإلشراف عليهم ،أو إنجاز أعمال الشركة عن طريقهم.
•	االستثمار (أو جعل أفراد العائلة أو األصدقاء يستثمرون) لدى منافس أو شركة نتعامل معها.
•	وجود عالقة حميمة مع موظف آخر يمكن أن يؤثر على قرارات تتعلق بالرواتب ،والترقية ،وتقييم األداء.
•	توجيه األعمال إلى مورّ د تحت ملك سيطرة أفراد العائلة أو أصدقاء مقرّ بين.
•	تلقي هدايا أو دعوات للترفيه من مورّ دين ال يمتثلون إلى سياسات  Exterranالخاصة أو سياسات المورّ دين
اآلخرين.
▪	الحصول على موافقة خطية من مدير قسم االمتثال قبل قبول أي موقع في مجلس إدارة بائع ،أو منافس ،أو
عميل لـ.Exterran

شركاؤنا في األعمال

هل يمكن أن يضر

بسمعة Exterran؟

إذا أجبتَ بنعم عن أي من هذه
أسئلة ،أو ببساطة ،تشعر بالقلق لذلك ،ناقش األمر
مع قسم االمتثال.
www.exterranethicshelpline.com
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سؤال:

أعدنا توّ اً هيكلة مجموعتي للعمل
وأصبح رئيسي اآلن زوجي
المستقبلي .أشعر بعدم االرتياح لهذا
الوضع وأظ ُّنه تضاربا ً للمصالح.
بماذا توصي؟
جواب:

نعم ،هذا بالتأكيد تضارب للمصالح.
ال ينبغي أن يكون رئيسكِ في العمل
ت على عالقة حميمة به،
شخص أن ِ
ويمكنه التأثير على راتبكِ وترقياتكِ .
الرجاء مناقشة األمر مع موظفي
الموارد البشرية واإلدارة القانونية أو
قسم االمتثال.

شركاؤنا في األعمال
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مسؤولياتنا

نحن نحظر الرشوة والفساد
التزامنا

نحن نمتثل لقوانين مكافحة الرشوة والفساد حيثما نعمل ،ونحظر دفع المال بشكل غير صحيح
ً
وإضافة
والفساد في كل تعامالت العمل ،في كل بالد العالم وفي القطاعيْن الحكومي والخاص.
إلى أفعالنا الخاصة ،نحن مسؤولون عن أفعال األطراف الثالثة إذا ق ّدموا أي مبالغ لإلفساد نيابةً
ع ّنا.

ما يجب االنتباه إليه

تشمل المبالغ النقدية المخالفة:
▪	الرشوة  -عرض ،أو إعطاء ،أو تلقي ،أو السعي للحصول على أي شيء ذي قيمة في
محاولة للتأثير على نتيجة عمل تجاري أو كسب ميزة تجارية غير سليمة بشكل مخالف.
▪ دفعات للتسهيل  -دفعات صغيرة نسبيا ً ُتق َّدم للمسؤولين الحكوميين كحافز إلتمام عمل ما
بسرعة أكبر.
▪ “عموالت خفية” أو أموال يدفعها البائعون إلى موظفين منفردين لدى .Exterran

شركاؤنا في األعمال

▪	فهم القواعد الخاصة بنا والقانون الذي يحكم مكافحة لرشوة والفساد
واالمتثال لها.
▪	عدم عرض ،أو وعد ،أو دفع أي شيء ذي قيمة إلى مسؤول
حكومي ،أو أحد موظفي العميل ،للحصول على أو االحتفاظ بعمل
أو لكسب ميزة تجارية.
▪	عدم تقديم دفعات مخالفة من خالل أطراف ثالثة ،مثل ،وكالء
المبيعات.
▪	إذا كانت لديك أي مخاوف من أن طرف ثالث يقدم مبالغ مخالفة،
أبلِغ قسم االمتثال باألمر.
▪	عدم إعطاء أي منحة أو دفعة صغيرة إلى مسؤول حكومي لتعجيل
أداء عمل روتيني .إذا ُ
ِب منك مبلغا ً للتسهيل ،اتصل بقسم
طل َ
االمتثال فوراً.
▪	اتبع سياسات  Exterranقبل إعطاء هدية أو تقديم دعوة للترفيه إلى
زبون أو مسؤول حكومي.
▪	عدم تقديم هدية أو دعوة للترفيه إلى زبون بما يمكن أن يبدو أمراً
غير الئق.
▪ التأكد من أنّ الدفاتر والسجالت يتم حفظها بد ّقة.
اعرف مع من تتعامل.
▪
َ

▪	أي طلب لدفع نقود للحصول على األعمال أو االحتفاظ بها من العمالء.
▪	أي طلب لدفع نقود أو إكرامية من أجل اإلسراع في إجراءات روتينية
مثل التخليص الجمركي.
▪	أي اقتراح بتوجيه العمل من خالل وكيل أو ممثل طرف ثالث خاص.
▪	أي إدعاءات بتقديم موظفينا أو أطراف ثالثة تمثل  Exterranلدفعات نقدية
مخالفة.
▪	أي طلب لتسجيل مدفوعات في حسابات ال تمثل الطبيعة الحقيقية لما
ُدفِع.
▪ أي طلب لدفع نقود في بلد أو إلى شخص ليس له عالقة بالعملية
▪ أي فرد يتسلم عمولة خفية من مورّ د.
▪ عمولة مُبالغ في قيمتها أو نسب غير مكافئة للخدمات المُق َّدمة.
▪	تقديم رحالت سفر ،ودعوات للترفيه ،وهدايا أو تبرعات خيرية
للحصول على فائدة تجارية مخالفة.
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سؤال:

هل ينطبق القانون األمريكي لمكافحة
الرشوة (قانون الممارسات األجنبية
الفاسدة) على المواطنين والشركات
غير األمريكيين؟
جواب:

نعم .لقد قضى مواطنون غير
أمريكيين فترات طويلة في السجون
األمريكية النتهاكهم قانون الممارسات
األجنبية الفاسدة .وقدأدّت انتهاكات
بعض
الشركات غير األمريكية إلى
ٍ
من أكبر العقوبات.

سؤال:

ُ
ِب م ّني دفع مبلغ للتسهيل لتمرير
طل َ
منتجاتنا بسرعة أكبر عبر الجمارك.
هل هذا مسموح به؟
جواب:

دفع أي نقود
ال ،تحظر
للتسهيل للمسؤولين الحكوميين .إذا
ُ
ِب منك مبلغا ً للتسهيل ،اتصل بقسم
طل َ
االمتثال فوراً.
Exterran

شركاؤنا في األعمال
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مسؤولياتنا
▪ إتباع سياسات  Exterranالمتعلقة بالهدايا ودعوات الترفيه.
▪	عدم تقديم أو تل ّقي الهدايا أو دعوات الترفيه التي قد تبدو أ ّنها
مُق َّدمة للحصول على شيء ما في المقابل (على سبيل المثال ،أي
شيء يمكن أن يُنظر له على أ ّنه رشوة).
▪	عدم إعطاء أو تل ّقي هدايا أو دعوات ترفيه مسرفة أو يمكن أن
تبدو لآلخرين مسرفة أو مفرطة.
▪	يمكن تقديم مساهمات خيرية ،لك ّنها تتطلب موافقة مسبقة طبقا ً
لسياسات .Exterran
▪	الرجوع إلى قسم االمتثال قبل الموافقة على دفع نفقات سفر
ً
خاصة عندما يتعلق بالموظفين أو
العمالء أو العمالء المحتملين،
المسؤولين الحكوميين.
▪ أي رحلة عمل يجب أن تتم طبقا ً لسياسة  Exterranللسفر.
▪	تقديم المستندات الداعمة المطلوبة ألي هدايا ،ودعوات للترفيه،
ومساهمات خيرية وسفريات.

نحن نعرف القواعد الخاصة
بالهدايا ،والدعوات للترفيه ،والسفر
والمساهمات الخيرية

سؤال:

عرض عليَّ مورّ دي تذكرتيْن لعرض
َ
ممتاز في بيونس أيريس ،ثمن كل
منهما  100دوالر .ماذا يجب أن
أفعل؟
جواب:

ينبغي ّأل يقبل موظفو  Exterranأي
هدايا غير رمزية في طبيعتها من
المورّ دين .يجب أن تشكر المورّ د،
وترفض قبول التذكرتيْن.

التزامنا

نحن نؤمن ببناء عالقات عمل طيبة ،لك ّننا نستعمل الحكمة والتقدير الحكيم دائما ً عند إعطاء
الهدايا أو دعوات الترفيه ،أو تل ّقيها.

ما يجب االنتباه إليه

نحن نعطي ونقبل الهدايا ودعوات الترفيه ألغراض العمل فقط ،ويجب أن تكون الهدايا ودعوات
الترفيه متباعدة ،ودون مبالغة أبداً .يمكنك تقديم أو تل ّقي دعوات الترفيه أو الهدايا إن كانت متعلقة
بغرض تجاري فقط ،ومألوف من حيث القدر ،وملتزمة بكل القوانين والسياسات .من غير الالئق
أبداً محاولة التأثير على قرار بتل ّقي أو إعطاء الهدايا أو دعوات الترفيه إلى المسؤولين الحكوميين
أو أي شخص آخر .تتطلب كل الهدايا ودعوات الترفيه المُق ّدمة إلى مسؤولين حكوميّين إقرارها
مسبقا ُ طبقا ً لسياسات .Exterran
رعاية  Exterranلسفر طرف ثالث يجب أن تكون ألغراض العمل .يتطلب اعطاء خدمات سفر
للموظفين أو المسؤولين الحكوميين موافقة مسبقة من قسم االمتثال .يتعين أن يكون السفر مالئما ً
ومعقوالً .دفع تكاليف السفر لمدة أطول من الالزم أو التعويض عنها ،ألفراد العائلة أو لرحالت
جانبية ال ترتبط بأغراض العمل ،إجراء غير مالئم مطلقاً.
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▪	المبالغ النقدية أو الهدايا المكافئة لها (مثل النقد أو بطاقات الهدايا)
غير مقبولة على اإلطالق.
▪	الهدايا أو دعوات الترفيه التي يمكن تفسيرها على أ ّنها عمولة
خفية ،أو رشوة ،أو دفعة للفوز بالعمل.
▪	تقديم الهدايا أو دعوات الترفيه التي أقرّ تها  Exterranإلى عمل
سياساته وقيوده المفروضة بشأن قبول الهدايا أو دعوات الترفيه
تختلف عن تلك الخاصة بـ.Exterran
▪	تل ّقي أو إعطاء أي هدايا أو دعوات للترفيه من/إلى أطراف ثالثة
خالل المشاركة في المناقصات أو المزايدات.
▪ تقديم المساهمات الخيرية دون الموافقات المطلوبة.

سؤال:

طلب عميلي من  Exterranتقديم
َ
مساهمة خيرية لبطولة الغولف التي
ينظمونها هم .إ ّنه عميل عظيم بالنسبة
لنا ،وأنا أود أن أدعم حدثهم .هل
يمكنني ذلك؟
جواب:

يجب أن تراجع سياسة
للمساهمات الخيرية وتحصل على
الموافقات الضرورية قبل تقديم
األموال.
Exterran
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مسؤولياتنا
▪ معرفة قوانين مكافحة االحتكار النافذة وااللتزام بها.
▪	عدم االتفاق مع منافس على رفع أسعار منتجاتنا أو خدماتنا ،أو
تحديدها ،أو تثبيتها.
▪ عدم تقاسم األسواق أو الزبائن مع المنافس.
▪	عدم المشاركة في اجتماعات القطاع إذا كانت سوف تناقش قضايا
تنافسية حساسة.
ً
▪	مغادرة اجتماعات القطاع فورا إذا تناولت القضايا التنافسية
الحساسة ،واالتصال بقسم االمتثال فوراً.
▪ ضمان أنّ قرارات العمل يتم اتخاذها بشكل مستقل
وتحقيقا ً للمصلحة العليا لـ.Exterran

نحن ننافس بنزاهة

ما يجب االنتباه إليه

التزامنا

نحن ملتزمون بالترويج لسوق تنافسي واالمتثال لقوانين المنافسة ،والتي كثيراً ما يُشار إليها بقوانين
مكافحة االحتكار .قوانين مكافحة االحتكار:
▪	تحظر االتفاقيات بين المنافسين والتي تتضمن تثبيت السعر ،والتالعب في العروض ،وتخصيص
األسواق أو أي اتفاقيات توريد تقييدية أخرى.
▪	تحظر على المنافسين تبادل معلومات حساسة مع بعضهم البعض ،مثل ،معلومات بشأن األسعار،
وإستراتيجيات البيع ،األسواق ،إلخ.
▪ تحظر أي سلوك ضد المنافسة والذي يتعارض مع القانون النافذ.
▪ تحظر اإلتفاقيات بين المنافسين أال يُعيّنوا موظفي بعضهم البعض.
يمكن أن يؤدي انتهاك قوانين مكافحة االحتكار إلى عقوبات شديدة ضدك
وضد الشركة .إذا كان لديك أي سؤال ،اتصل بقسم االمتثال.

▪	االتفاقيات والمناقشات مع المنافسين لتحديد األسعار ،أو تقاسم
السوق أو العمالء.
▪ مناقشة العروض مع المنافسين.
▪	الخصم االنتقائي لألسعار لبعض العمالء ما لم تكن التخفيضات
جائزة قانوناً.
▪ سؤال الموظفين الجدد عن معلومات عن صاحب عملهم السابق.
▪ قبول المعلومات السرية للمنافس من أي شخص.
▪ اإلدالء بتصريحات غير صحيحة عن منتجات أو خدمات منافسينا.
▪	عقد لقاءات أو مناقشات غير رسمية مع المنافسين تتناول مواضيع
مثل التسعير ،أو األسواق ،أو إستراتيجيات البيع ،أو االتفاقيات على
عدم تعيين أحد.

سؤال:

أنا في مطعم من مطاعم المطار
ُ
قابلت موظف عندأحد منافسينا.
وقد
بدأ مناقشة فرصة قد تهتم كل من
الشركتيْن بمتابعتها .ماذا أفعل؟
جواب:

يتعين عليك االنسحاب فوراً من هذه
المحادثة .هذا النوع من المناقشات
يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تبادل
معلومات غير مالئمة وربما غير
قانونية.

سؤال:

صديق لي هو مدير لدى أحد
المنافسين .وقد اقترح أن يُخبر ك ٌّل
م ّنا اآلخر إن تق َّدم أحد موظفينا للعمل
لدى الشركة األخرى .هل يمكنني
عمل هذا؟
جواب:

ال ،ال يمكننا عقد اتفاقيات مع منافسينا
على عدم تعيين موظفي بعضنا
البعض .إن كان لديك أي قلق بهذا
الشأن ،أبلِغ خط المساعدة األخالقية
باألمر.
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6

الحكومات والمجتمعات
التي نعمل معها

هل تعلم؟

تركز الشركات والحكومات
بشكل متزايد على الشواغل
البيئية واالجتماعية وشواغل
الحوكمة ،بما في ذلك حقوق
اإلنسان وممارسات العمل.

6
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ما يجب االنتباه إليه
▪ تقديم لمعلومات خاطئة أو منقوصة عند التقدم للتعاقد مع الحكومة أو عند طلب معلومات.
▪ تضليل مُح ّقق أو مسؤول حكومي أو تنظيمي.
▪ المشاركة في أي نشاط ينتهك أي قوانين فيدرالية ،أو قوانين أي من الواليات ،أو القوانين المحلية ألي بلد.
▪	الترفيه عن المستخدمين أو المسؤولين الحكوميين المسؤولين في المناقصات أثناء سير إجراءات المناقصة أو
تقديم الهدايا إليهم.
▪ تقديم أي مساهمات سياسية بالنيابة عن .Exterran

نحن نشارك مشاركة ب ّناءة مع
الحكومات

عدم عرض ،أو وعد ،أو دفع أي شيء ذي قيمة إلى مسؤول
حكومي ،أو أحد موظفي عميل ،للحصول على أو االحتفاظ
بعمل أو لكسب ميزة تجارية.

التزامنا

على الرغم من أنّ  Exterranمقرها في الواليات المتحدة ،فنحن شركة عالمية ونتعامل مع العديد
من الحكومات األمريكية وغير األمريكية ،وكثير من عمالئنا مؤسسات حكومية .يجب أن ندفع
الضرائب ،ونحصل على ترخيص ،وأن نلتزم بالقوانين المحلية التي تطبقها وكاالت باألجهزة
الحكومية األجنبية والمحلية ،ونمتثل للقوانين األمريكية والقوانين الدولية لالستيراد والتصدير
واالمتثال التجاري.
ال تسمح  Exterranبتقديم المساهمات السياسية باسمها.
مسؤولياتنا
▪	االمتثال لكل القوانين وسياسات  Exterranالنافذة ذات الصلة بالعمل مع الحكومات والعمالء
الحكوميين.
▪	إبالغ اإلدارة القانونية فوراً عند تل ّقي أي طلب غير روتيني لمعلومات من وكالة حكومية أو
تنظيمية.
▪ الصدق والدقة عند التواصل مع المسؤولين والوكاالت الحكومية.
▪	التأكد من االمتثال لسياسات  Exterranوالحصول على كل الموافقات الضرورية قبل تقديم
الهدايا ،أو دعوات الترفيه ،أو السفريات إلى الموظفين أو المسؤولين الحكوميين.
▪ عدم تقديم أي مساهمات سياسية باسم .Exterran
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نحن نشارك المجتمعات ونحترم
حقوق اإلنسان
“نحن نتطلع إلى أن نكون شركة
عظيمة ،يثق بها كل
مساهمينا في المجتمعات
والمواقع التي نعمل فيها”.

التزامنا

نحن نحترم العالم الذي نعمل فيه ونؤمن بإجراء العمل بأسلوب أخالقي ،ومسؤول اجتماعيا ً وبيئيا ً
و بشكل مستدام .نحن نعتمد على العالقات التي لدينا .نحن نحترم البلدان والمجتمعات التي نعمل
فيها ،وهدفنا هو تحسين تلك المجتمعات.

نحن نمتثل للمتطلبات التي تفرضها البلدان المختلفة التي نشتغل ونعمل فيها بطريقة تتسق
والثقافات المحلية و التجارية ،طالما لم تتضارب مع هذه القواعد ومع أي متطلبات قانونية.

 -أندرو واي

مسؤولياتنا
▪ معاملة اآلخرين بإنصاف ،وباتساق ،وباحترام.
▪ فهم قضايا حقوق اإلنسان حيث تعمل وتتبع القوانين المحلية النافذة ومتطلبات .Exterran
▪ االمتثال للقوانين النافذة المتعلقة بساعات العمل واألجور العادلة.
▪	عدم التعامل عن علم مع أي شخص ينخرط في العمالة القصرية ،أو عمالة األطفال ،أو االتجار بالبشر ،أو
استغالل أي شخص ،بما في ذلك األطفال.
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الملكية الفكرية
الرقابة على التجارة الدولية
متطلبات الـ ISO
تحليل مخاطر العمل
العمولة الخفية
القوانين
توقعات القائد
غسل األموال
سوء التصرف
براءة االختراع
الدفعات
األفراد
المعلومات الشخصية
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