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   التنفيذي والرئيس الرئيس من رسالة
 مجال في تعمل رائدة شركة باعتبارها لشركتنا الطيبة السمعة وتعزيز لبناء عديدة سنوات مدى على ونشاط بجد ناعمل لقد

 شركة في شخص كل أن عتقدأو  ،االنجاز بهذا جدا فخور أنا .الصالحة المواطنة بأخالق تتحلى شركة النفط، حقول خدمات
   .بالفخر الشعور وهذا الرأي هذا يشاركني بريسيشن

  
  . ذلك وٕانجاز تحقيق كيفية هو األهم ولكن لنجاحنا، جداً  وأساسي األهمية بالغ أمر أعمالنا أهداف تحقيق إن
  

 في التسرع ولكن. صحيح بشكل المهنية األخالقية مع المتوافقة القرارات التخاذ بنا المصالح وأصحاب المساهمين بثقة نحظى
  .خطيرة عواقب له وتكون الثقة تلك يدمر قد األحكام إطالق

  
 الذي األساس ونضع ،والمهنية واألخالق والشفافية النزاهة حيث من العالية معاييرنا المهنية واألخالق للعمل الميثاق هذا يوضح
  .اليومية وأعمالنا أنفسنا خالله من ندير

  
 بصورة به وااللتزام وفهمه قرائته علينا يجبو  .ومقاول أو مدير أو تنفيذي، مسؤول أو موظف كل على الميثاق هذا ينطبق
  .والخطر للمسؤولية وموظفينا بريسيشن شركة رعض به االلتزام عدم وأن الزامي، أمر الميثاق بهذا االلتزام. إلزامية

  
 ممثل أو ،األول االلتزام مسؤول وأ البشرية، الموارد إدارة مسؤول أو ،ممديرك مع واصلالت يرجى ،استفسارات أي ملديك تكان إذا
  . بريسيشن شركة في االلتزام إدارة من
  
  . واالحترام التقدير خالص مع
 

  
 نيف إيه كيفن

  دريلينغ بريسشين لشركة التنفيذي والرئيس الرئيس
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  السياسة هذه في
  .لها التابعة الفرعية وشركاتها دريلينغ بريسيشن شركة تعني بريسيشن و لنا، نحن،: الكلمات -
 .لنا التابعين والمدراء اإلداريين والمسؤولين موظفينا تعني بريسيشن وأشخاص أنتم أنت، الكلمات -
 شركتنا إدارة مجلس يعني اإلدارة مجلس -

  المهنية واألخالق العمل ميثاق تعني السياسة -
 

  السياسة هذه حول
 للتصرف المصالح وأصحاب الشركة في المساهمينو  أعمالنا شركاءو  ،مزمالئك وتجاه بريسيشن شركة تجاه مسؤوليات ملديك

 يوم كل في تتخذ التي واإلجراءات القرارات إن. أخالقية أو قانونية معضالت تشكل قد التي الحاالت في جيدة ودراسة بمسؤولية
   .المجتمع في ومكانتنا شركتنا، سمعة وعلى الشخصية، السمعة على مباشر تأثير لها
  

 عادل قرار هو هل أخالقي؟ قرار هو هل قانوني؟ قرار هو هل: األساسية األسئلة هذه نفسك اسأل قرار، أي اتخاذ قبل لذلك،
 جميع على ينطبق وهذا صحيحًا؟ يبدو هل بريسيشن؟ وعلى علي سيؤثر كيف الرئيسية؟ بريسيشن قيم مع يتوافق هل ؟ومنصف
 األنشطة من وغيرها التجارية المعامالت إلى وصوالً  الرئيسية اإلدارة مجلس قرارات من  بدءاً . بريسيشن شركة في المستويات
  . بها تقومون التي اليومية واألعمال

  
 يجب التي السلوكيات يوضح الميثاق هذا أن إال واحدة، ورقة في األسئلة جميع لحصر إمكانية هناك ليس أنه نعرف نحن

 االضافية والموارد االتصال معلومات ايضا يوفر. بها الخاصة االخالقية والمعايير بريسيشن سمعة على للمحفاظة اتباعها
  .امر بأي الشك حال في الستخدامها

  
   النطاق

 في للعمل شرط به االلتزام إن. مقاول وأ الشركة إدارة مجلس عضو أو تنفيذي، مسؤول أو موظف كل على ينطبق الميثاق هذا
  .الشركة
  .التزام بيان تقديم السياسة هذه تشملهم الذين االشخاص جميع من بريسيشن تطلب سنوياً 

  
  النتائج

 المدنية المسؤولية وتحمل ،وظيفتك تخسر وقد التأديبية االجراءات ضمناً  ،وخيمة عواقب إلى يؤدي قد الميثاق هذا انتهاك إن
 في يتدخلون أو يمنعون الذين الموظفين هؤالء على الغرامات هذه وتطبق . بريسيشن في منصبك عن النظر بغض والجنائية

  . السياسة هذه بموجب إجراءه يتم تحقيق أي
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 أي أو ،ميثاقال خالف قد يكون ربما فيه مشتبه شخص أي أو قانوني غير أو أخالقي غير سلوك بأي دراية على كنت إذا
 من للمزيد. الميثاق هذا في المذكورة القنوات خالل من عنه اإلبالغ واجبك من فإنه ،شركتنا لها تخضع وقاعدة قانون،

 أي عن اإلبالغ قسم على االطالع يرجى قبلنا، من التحقيق وعملية للقلق مثيرة حالة أي عن االبالغ كيفية حول المعلومات
  .الميثاق هذا في والشبهة للقلق مثيرة حالة

  
  االستثناءات

 القانون حسب فيه للمساهمين وضحي أنه طالما ،الميثاق هذا جوانب بعض عن تنازللل التقديرية سلطته استخدام للمجلس يمكن
  .الصلة ذات البورصة سوق في بها المعمول للقواعد ووفقاً 

  
 قبل من  خطياً  عليه مصادق التنازل أو االستثناء يكون أن يجبو  الموظفين، طلبات بمراجعة األول االلتزام مسؤول يقوم

  .التنفيذي والمدير الرئيس
  

 أو تنفيذي مدير أي قبل من المقدمة ستثناءاتاال طلبات ومراجعة بتقييم المخاطر ٕادارةو  الترشيح و الحكومة لجنة تقوم كما
 بتقييم اللجنة تقوم كما. اإلدارة مجلس رئيس قبل من اً خطي مؤكدة تالتنازال أو االستثناءات جميع تكون أن يجب حيث مدير،
  . والموافقة لإلطالع اإلدارة مجلس إلى ذلك بشأن التوصية وتقدم االلتزام بعدم تتعلق مسألة أي
  
   استفسارات؟ أي لديكم هل
 على الحصول أيضا ميمكنك. ممديرك مع التحدث فيرجى مشورة أو استشارة إلى ونوتحتاج شيء أي حول ينمتأكد غير مكنت إذا

  . القانونية الشؤون وٕادارة لتزامواال البشرية الموارد إدارة خالل من والمساعدة المعلومات من مزيد
  
   توقعاتنا هي ما

  .والمهنية النزاهةو  المهنية األخالق ياتمستو  بأعلى اً دائم العملو  ممسؤولياتك تنفيذ منكم نتوقع نحن
  :يعني هذا

 والسالمة، العمل قوانين ذلك في بما القانون،ب االلتزام  
 لدينا، المطبقة واإلجراءات السياسات احترام  
 والنزاهة األمانة   
 مصالحنا أفضل يحقق بما التصرف  
 المصالح تضارب تجنب  
 و األصول؛ من وغيرها ممتلكاتنا حماية  
 للميثاق خرق أي عن اإلبالغ .  
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 الشركة مع العالقة

 

  العمل بيئة
  . التسامح روح وتسودها ةومنظم آمنة عملال بيئة أن من التأكد التنفيذيين والمسؤولين الموظفين جميع على يتعين

  
  والتمييز التحرش

 أنه على فسريُ  أن يمكن سلوك أي عن الطرف نغض وال نتغاضى الو . وكرامة باحترام الجميع مع نتعامل بريسيشن في نحن
 ذلك في بما( الجنس أو السن أو الدين أو العرق أساس على سواء كان، نوع أي من تمييزال أو تحرشال أشكال من شكل

 أو عقليوال والوجداني ذهنيال أو الجنسي واالعتقاد والتوجه العائلي، والوضع االجتماعية حالةالو  ،)والوالدة الحمل حاالت
   .المدنية اإلنسان حقوق قانون بموجب محمية أخرى حالة أية أو اإلثني أو القومي األصلو  الجسدية، اإلعاقة

  
 أو يخيف أو ودية وغير عدائية عمل بيئة يشكل قد الذي السلوك أو التحرش أشكال من شكل بأي نتسامح وال تتغاضى ال كما

  .اآلخرين العمل شركاء أو موردينا أو عمالئنا أو موظفينا يرهب
  

  .فيه تعمل الذي البلد في المطبقة والتمييز التحرش سياسة على االطالع يرجى المعلومات من للمزيد
  

  التنوع
. ومتنوعــة عادلــة عاملــة قــوى خلــق فــي رئيســي دور فينــا واحــد كــل ويلعــب االخــرين، واختالفــات حقــوق نحتــرم بريسيشــن فــي ننحــ

 ووجهـات االفكـار تشـجيع علـى العمـالء، مـن متنوعـة قاعـدة وتملـك العـالم أنحـاء جميـع فـي االعمـال تمارس شركة بصفتنا ونعمل
 قــدم علــى الشــاملة العاملــة القــوى تزويــد علــى بريسيشــن تصــر. المــوظفين بهــا يتمتــع التــي والثقافــات والمعرفــة والمهــارات النظــر
  .والتقدم العمل فرص مع المساواة

  
  المخدرات وتعاطي الكحول
 موظفينا مع اتصال على هم الذين االشخاص وجميع وعمالئنا موظفينا ورفاه وصحة سالمة حماية الى الميثاق هذا في نهدف

  .لدينا الموظفين لجميع المخدرات من خالية عمل بيئة توفير بضمان ملزمة الشركة وأن. خدماتنا يستخدمون أو/و
  

  :ممنوع
  

 الشركة توفرها التي السيارة قيادة أو العمل أثناء الكحول شرب. 

 إدارة مدير أو العليا اإلدارة من موافقة بموجب يكن لم ما بريسشن شركة في مكان أي في الكحول تقديم أو شرب 
 البشرية الموارد

 القانونية السن تحت هم لمن أو للمعاقين الكحول إعطاء. 
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 المشروعة غير المواد توزيع أو بيع أو  حيازة أو شرب. 

 

 ضيف أو ردموِ  أو عميل أو العمل في زميل كان سواء شخص أي لمنع المناسبة خطواتال اتخاذ في المسؤولية واجب عليكم
 المشروعة، غير المواد يتعاطى شخص هناك كان إذا. السكر أو الخمر حالة مثل مناسبة غير حالة في ةسيار ال قيادة من

 من مناسبة  في متوفراً  الخمر كان حال في. العمل مكان في له تتبع الذي المعني مديرال لىإ ذلك حول اإلبالغ عليك يتوجب
 من للمزيد. بالشركة الخاصة اإلرشادات مع تتوافق مناسبة إجراءات وضع المسؤول المدير على يجب بريسيشن شركة مناسبات
  . لدينا المطبقة والكحول المخدرات تعاطي سياسة انظر المعلومات

  
  العدلي السجل
 جنائية جريمة بارتكاب اً متهم كنت إذا البشرية الموارد وٕادارة الرئيس نائب بابالغ بدوره سيقوم الذي مديرك إبالغ عليك يتعين
 مؤهالت أو معينة لمهارة مرخصاً  كنت إذا المعنية الجهة إلى تقرير تقديم أيضا عليك يجب كما. بريسيشن مع العمل خالل
 إذا النتيجة والدفاع، المرافعة طريقة حول مديرك بالغإ عليك يجب .المعنية الترخيص الهيئة لدى مطلوب هو حسما محددة
  .إدانتك ثبتت

  
  العمل مكان سالمة على المحافظة

 قواعد"و قيمنا فهم عليك ويتعين. العمل مكان سالمة على المحافظة لضمان السالمة واجراءات وسياسات قوانين بجميع نلتزم
 اسئلة أية لديك كان اذا. بأمان حولك ومن أنت أنك لضمان الضرورية التدابير واتخاذ ،"الرئيسية والمنافع صفر االستهداف

 .المحددة والصحة السالمة واجراءات سياسات على االطالع يرجى

  
  المصاريف مطالبات

 مكافحة لسياسة باالضافة الشركة اعمال لتنفيذ والمصاريف السفر سياسة مع النثرية والمصاريف الشركة بطاقة تتوافق أن يجب
  .لدينا المطبقة الفساد ومكافحة الرشوة

  
  الشرائية الممارسات

 والجودة السعر ضمنا بريسيشن شركة بها تعمل التي قيمال إلى مستندة والخدمات البضائع شراء قرارات جميع تكون أن يجب
  . أعمالنا مع يتفق بماو  والخدمة

  
 الصالحية سياسة بتفويض  االلتزام ضرورة مع  التوجيهية والمبادئ الكافية العملية المشتريات عمليات جميع تطبق أن يجب

)CP2.(  
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  الخصومات
 تكن لم ما شخصية شراء بعمليات للقيام مورد أي من شخصية مزايا أي أو الحسومات أو الخصومات على الحصول يمكنك ال
  .بريسيشن موظفي لجميع واسع نطاق على متوفرة المزايا هذه
  

    التواصل وسائل
 والممارسات لدينا المعلومات نظم سياسات مع يتفق بما لدينا االتصاالتو  التواصل جهزةأل الشخصي ستخداماال يكون أن يجب

  .الشأن بهذا القياسية
  

   مناسبة غير أخرى سلوكيات
  . بهم الخاص العمل ميثاق لخرق أخرى مؤسسة من موظف تحريض مثل قيمهم على اآلخرين مساومة تجنب

  
  العمل مكان في العالقات

 أو صديق إلى خاصة توظيف اعتبارات أي تعطي ال. السليمة اإلدارة ممارسات أساس على البشرية الموارد قرارات جميع اتخذ
  .هممن خاصة معاملة أي تقبل وال ،معها/  همع شخصية وثيقة عالقة لديك ما شخص أو قريب

  
 إبالغ إلى سارع معه شخصية عالقة لديك ما شخص أي أو األقارب أحد مع تابع عالقة أو إشرافية عالقة لديك كان إذا

 مكان تغيير ويمكننا.  مباشر غير أو مباشر بشكل ابالغ يقدم شخص اي هو التابع. فوراً  بذلك البشرية الموارد ومسؤول مديرك
  . محتمل أو فعلي مصالح تعارض وجود حال في عملك مهام تخصيص اعادة أو عملك

  
  المصالح تضارب
 فعالة أو موضوعية بطريقة االعمال ادارة على قدرتنا في عائلية أو شخصية مصلحة أي تدخل عند المصالح تضارب يحدث
  .تحيز وبدون

  
 أداء عليك الصعب من تجعل الشخصية تكمصلح أو شخصيال كقرار  كان إذا" المصالح تضارب" في نفسك تجد أن يمكنك
  . الشركة مصالح مع التضارب أو ،بموضوعية واجباتك

  
  :ذلك في بما مصالحنا أفضل يحقق ما وفق التصرف في قدرتك على تؤثر التي المواقف تجنب

  
 عائلية أو شخصية منافع لتحقيق منصبك أو وأصولنا معلوماتنا استخدام .  
 فيها عضو أو تعمل عائلتك من فرد أي أو أنت فيها تكون أخرى مؤسسة وأي بريسشين شركة بين صفقة إجراء 

 فيه؛ مصلحة نملك قد أو نملك جوهري عقد أو بمعاملة يتعلق قرار أي على التأثير 
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 مستشار أو مدير بصفة جهة أي لدى العمل ذلك في بما  مباشر، غير أو مباشر بشكل بريسشين شركة مع التنافس 
 تشكل أو معنا تعمل هيئة أي في هامة مصلحة تراقب أو تمتلك أو لشركتنا مباشرة منافسة أو معنا تعمل جهة أي مع

 لنا؛ مباشر منافس

 لنا مباشر منافس تشكل أو معنا تعمل هيئة أي في جوهرية مصلحة أي مراقبة أو امتالك. 

  
 مسؤول أو مديرك إلى المتوقعة وأ المحتملة أو الحقيقية المصالح تضارب وحاالت أشكال كافة عن اإلفصاح عليك يجب
  .المتصل بيانات سرية على المحافظة تتم حيث الساخن الخط عبر االتصال أو األول االلتزام

 الموقع زيارة أو) المكسيك( 1.800.840.7907 ،)األوسط الشرق أو كندا أو األمريكية، المتحدة الواليات( 1.866.292.8632
 .الصفحة أسفل في باألخالق الخاص الموقع على والضغط www.precisiondrilling.com االلكتروني

  
 كل االلتزام على والمصادقة الميثاق هذا مراجعة عند المصالح في محتمل أو فعلي تضارب أي عن تفصح أن منك نطلب كما
  . الوضع بذلك معرفة على تصبح عندما ممكن وقت باقرب البشرية الموارد ممثل أو/و مشرفك ابالغ عليك يتعين. سنة

  
  االستخدام وسوء واالحتيال السرقة
 مسرفة بطريقة الموارد واستخدام سرقة وأن. والقانوني الشرعي استخدامها وضمان الشركة، اصول بحماية جميعاً  ملزمون نحن

 استخدام سوء أو اختالس أو سرقة يجوز ال. محظورة وهي بريسيشن واغراض باهداف الضرر تلحق االحتيالية واالنشطة
  .بريسيشن بشركة الخاصة الممتلكات أو االموال

  
  االنتقام عدم
  .االنتقام من خوف بدون مخاوفهم طرح أو المشورة طلب على الموظفين تشجيع يتم
  

 ال. ممكن عملي وقت باسرع المشاكل وتصحيح بتحديد لنا تسمح راية أي برفع الكافية بالشجاعة بالتحلي موظفينا ننصح
 في االدعاء اثبات يتم لم لو حتى حسنة، بنية يبلغون الذين الموظفين ضد االنتقام أشكال من شكل أي عن بريسيشن تتغاضى

  .المطاف نهاية
  
 أو القانوني القسم أو البشرية الموارد ممثل ابالغ عليك يجب مخاوف، أي لطرح لالنتقام يخضعون اآلخرين بأن تعتقد كنت اذا

  .الساخن الخط على االتصال أو االول االلتزام مسؤول
  

   والتحقيقات الحسابات مراجعة
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 إجراء البشرية والموارد القانونية الشؤون وٕادارة ،لتزامواال الحسابات مراجعة خدمات إدارة مثل داخليةال مجموعاتلل يجوز
 االجتماعات وحضور العمل فريق مع التعاون عليكم يتعين لذلك،. آلخر وقت من مسائل أو قضايا في اتتحقيق أو مراجعات

  .التحقيق تأخير أو عرقلة وعدم ودقيق، كامل بشكل األسئلة جميع على اإلجابةو  المطلوب، النحو على
  

 تخص أو تخصنا التي القانونية اإلجراءات أو اتالتحقيق خالل األسئلة في ذلك ممنك طلب إذا الحقيقة قول الجميع على يتعين
 بابالغ قم. بذلك للقيام آخر موظف أي تشجيع أو مضللة أو صحيحة غير بيانات أي تقديم تجنب. عمالئنا أو موظفينا من أي

  . خارجية سلطة أو خارجي محقق قبل من بك االتصال حال في القانونية الدائرة
  

  .القانون مع يتوافق بما التحقيقات جميع سرية على المحافظة
  

  أصولنا حماية
 أو الضياع أو االستخدام سوء أو الضرر أو الخسارة او السرقة من وحمايتها أعمالها لممارسة الشركة أصول باستخدام نؤمن

) ب(و والمركبات واالجهزة المكتب وتجهيزات والمعدات المرافق مثل مادية) ا( تكون أن يمكن االصول وهذه.  االحتيال
 ورسومات العمالء بيانات مثل المعلومات) ج(و المعلومات وتقنية الصوتي والبريد االلكتروني والبريد البرامج مثل الكترونية
 أو االختراع براءات مثل الفكرية الملكية حقوق) د(و العقود أو البيانات أو النفقات أو العمالء قوائم أو التصاميم أو المنتج

  .والنشر الطبع حقوق أو التجارية االسرار أو التجارية العالمات
  

 الشركة أموال يشمل هذاو . االستخدام سوء أو خسارة أو فقدان أو ضرر أي من خرىاأل أصولناو  ممتلكاتنا حماية يةمسؤول عليك
 تقنية وموارد المعلوماتو  ينموظفوال والسجالت، والمعدات والمباني ،واألجهزة والمستلزمات واللوازم والمواد والوقت النقدية

   .المعلومات ونظم الكمبيوتر وأجهزة المعلومات
  

 غير واالستخدام خسارةالو  الفقدان من أصولنا حماية لغرض المناسبة الداخلية ضوابطال وضعل محددة مسؤوليات راءمدال يتحمل
 أو فعلية خسارة أو ضرر أيب ودراية علم على كنت إذا. مناسبة غير بصورة فيها التصرف أو الصحيح غير أو به المصرح
  .العليا اإلدارة في المسؤول أو مديرك إلى ذلك عن اإلبالغ مباشرة عليك يجب ممتلكاتنا، استخدام إساءة أو محتملة

  
  المعلومات تكنولوجيا

 اإلنترانت المراسلة، أنظمة االلكتروني، البريد( مثل تخصنا التي المعلومات ومصادر وموارد الكمبيوتر شبكات أن العلم يجب
   .فقط بالشركة المتعلقة لألعمال مخصصة هي) العام والموقع

 أو عنيفة أو ، إباحية أو جنسية مواد أو صور إرسال أو واسترجاع لعرض بنا الخاص الكمبيوتر أجهزة استخدام لك جوزي ال
 غير بأنشطة الصلة ذات أخرى مواد أي أو غيرها أو عنصريةال أو للكراهية ومثيرة مسيئة رسائل أو الكراهية،ب الصلة ذات

  .مشروعة
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 أو بنا ةالخاص الكمبيوتر أجهزة من جهاز أي أو بك، الخاص الكمبيوتر جهاز على الموجودة المعلومات أن أيضاً  العلم يجب
 في الموجودة والمحتويات البيانات على طالعاإلو  مراقبةال في الحق لدينا حيث. خاصة معلومات تليس النظم، من غيرها
  .القياسية والممارسات المعلومات قنيةت سياسات على للتعرف موقعنا وزيارة اإلطالع يرجى. مواردنا لحماية تناوشبك أنظمتنا

  
  والخصوصية البيانات أمن
 تحمي. للحماية تحتاج التي والملكية والشخصية السرية المعلومات على االطالع لك يحق بريسيشن، في عملك نطاق خالل
 يتعين. الخصوصية بشأن األساسي األفراد حق باحترام ونلتزم باالفراد، الخاصة المعلومات والخصوصية البيانات أمن قوانين
 خالل من الغير من عليها نحصل التي المعلومات وتلك وعمالئنا موظفينا قبل من لنا المقدمة الخاصة المعلومات حماية عليك
 موضح هو وكما ذلك خالف على القانون ينص لم ما لهم المصرح غير االشخاص الى الملعومات عن الكشف تجنب. عملنا
  .االفصاح سياسة في
  

  االجتماعية الوسائل
 الوسائل استخدام في االخرين ومشاركة من وتعلم الى لالصغاء نوعها من فريدة فرص توفر االنترنت شبكة بأن نعترف

 شركاء أو عمالئنا أو باعمالنا الخاصة التعليقات نشر تجنب. عام مكان هي االنترنت بان دائما التذكر يرجى. االجتماعية
  .المعلومات من للمزيد لدينا المطبقة االجتماعية الوسائل سياسة على االطالع يرجى. االنترنت شبكة على العمل

  
   اإلفصاح
 الداخلي التداول سياسة أو ذلك على تنص) CP8( االفصاح سياسة كانت اذا السرية المعلومات عن االفصاح فقط يمكنك

)CP11 (أو بريسيشن لدى العمل من التوقف بعد حتى معلوماتناالسرية المحافظة عليك يتوجب. القانون عليه ينص ما وفق أو 
  .معنا عمل عالقة أي توقف

  
 على والجمهور المصالح أصحاب يبقى كيل الهامة المعلومات جميع حول ةودقيق ةنزيهو  شفافةو  صحيحة بيانات راصدبإ قومن

 السرية المعلومات جميع عن لالفصاح اسهمنا بتداول المال اسواق وقواعد القانون بموجب ملزمين نحن. بشؤوننا وعلم دراية
  . ال أو مالءمة كانت اذا فيما – بريسيشن تخص التي
 للتأكد الالزمو  الكافي واالهتمام الوقت تكرسو  تخصص أن منك نتوقع اإلعالمية، المواد مراجعة أو إعداد عن مسؤوال كنت إذا
  .الصلة ذات المعلومات جميع وكفاية ودقة صحة من
  

  والكاملة الدقيقة السجالت
  .االخرى القانونية أو المحلية والمبادئ المعتمدة المحاسبية المبادئ بموجب التعامالت وقيد تسجيل ضمان علينا يجب
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 جميع تكون أن يجب حيث. عملك مجال ضمن تدخل ومراسالت وسجالت تقارير أي بيانات وصحة سالمة يةمسؤول عليك
 في صحيح غير حساب أي تشغيل أو إعداد عدم يجب .األشكال من شكل بأي تغييرها يتم الو  ودقيقة صحيحة والبيانات القيود

 أي على ينطبق وهذا. بذلك للقيام آخر شخص يأل السماح أو الداخلية، الحسابات من أيب التالعب أو ودفاترنا سجالتنا
 والسجالت الوثائق على الحفاظ يجب .التقارير من وغيرها زمنيةال جداولالو  النفقات وتقارير المبيعات تقارير و مالية تقارير

  .)CP12( بالسجالت االحتفاظ سياسة في موضح هو كما بنا الخاصة
  

  الغير مع العالقة
  

  التنافس عدم سلوك
. راقي واداء عالية قيمة خدمات تقديم خالل من وقانونية اخالقية بطريقة باالعمال والفوز بعدل بالتنافس ملتزمة بريسيشن شركة
 من شكل بأي المنافسة تخفيف أو العطاءاتب التالعبو  األسعار، لتحديد لنا المنافسة الشركات مع عملن ال الخصوص، وبهذا

 محاولة تجنب جدا المهم من. والعادلة الكاملة المنافسة لقيد منافسينا مع التفاهم أو االتفاق من نوع بأي القيام يحظر. األشكال
  .منافسينا مع نتواطئ بأننا التصور خلق حتى

  
 لطلب القانونية الشؤون إدارة مع التواصل يرجى المعلومات من للمزيد. االختصاص حسب وتختلف جدا معقدة المنافسة قوانين
  .المنافسة ضد أنه تعتقد وضع أي بشأن المشورة

  
   وٕانصاف بعدل التعامل

 على يجب. الوقائع فهم سوء أو السرية المعلومات استخدام اساءة نتيجة شركة أي من عادلة غير منفعة استالم لنا يجوز ال
 بطريقة المصالح أصحاب من وغيرهم الموظفين والمنافسين والموردين عمالئنا مع العمل لدينا األعمال وشركاء الموظفين

  .العادل لتعاملل المقبولة التجارية المعايير خارج أو نزيهة غير بطريقة التصرف تجنب. عادلة
  

  والفساد الرشوة
 وشركاء العمالء مثل الغير خالل من أو مباشر بشكل سواء دفعات على للحصول والتسهيالت الرشوة بريسيشن شركة تحظر

 ميزة أي على للحصول منفعة أو هدية أو شخصية دفعة أية قبول أو طلب أو دفع أو عرض لنا يجوز ال. المشترك المشروع
  .تجارية

  
 من فعل أي. العمل نتيجة على للتأثير أو شرعية غير تجارية ميزة على الحصول مقبال تقدم قيمة ذو شيء أي هي الرشوة
 ذلك في بما خطيرة، قانونية عواقب له تكون أن ويمكن القانون، ضد هو مقصود، غير كان لو حتى الفساد، أو الرشوة أفعال

  .جنائية اتهامات وتوجيه التنفيذ إجراءات
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 تحكم التي سياساتنا تطبق. والتحديات للمخاطر يعرضك االجانب الحكومين المسؤولين ضمنا الحكوميين المسؤولين مع التعامل
 أو العمل ومكان الشخصي موقعهم عن النظر بغض العمل وشركاء موظفينا جميع على الحكوميين المسؤولين مع التعامل
  . الجنسية

  
 التي الكيانات من يأ وكذلك األصدقاء، و عائالتهم وأفراد همزوجأو  الحكوميين المسؤولين مع التعامل عند القواعد هذه اتبع
  :األعمال مزايا تقديم أو الحكومة قرارات على تؤثر أن نيمك
  

 يةالحكوم مستوياتهم أو ناصبهمم أو رتبهم عن النظر بغض العموميين، الموظفين مع وصريحة نزيهة بصورة تعامل.  
 كان نوع أي من إغراء أو رشوة تقبل ال.  
 أشكال من وشكل حال بأي قروضال أو الترفيه أو السفر في واإلفراط والهدايا، الرشاوى بتقديم تعد وال تقدم ال 

  و. مباشرة غير أو مباشرة بصورة ذلك كان سواء التحريض،
 خاصة معاملة أي العسكرية القوة أو الشرطة أفراد تعطي وال تقدم ال. 

  
 لتزامواال القانون من جزءا تشكل إنها. التفاصيل من للمزيد لدينا المطبقة )CP 6( الفساد مكافحة و الرشوة مكافحة سياسة انظر

 وٕادارة ومسؤولياتهم، وظائفهم حسب والموظفين األعمال وحدات لبعض مةئمال وهي ،الفساد ومكافحة الرشوة مكافحة سياسةب
 مع االجتماعات وعقد الفساد، ومكافحة الرشوة مكافحة ذلك في بما األخالقية، المسائل في عام كل ضافياإل تدريبوال االلتزام
 الحوكمة ممارسات إطار ضمن الدورات بهذه مدراءالو  يونالتنفيذ ونالمسؤول يلتحق أن يجب. الموظفين من معينة فئات

  .لدينا بها المعمول
  

 األول التنفيذي المدير واإللتزام، القانونية الشؤون إدارة بها، تعمل التي الدولة مدير مع التواصل يرجى المعلومات من لمزيد
  .االشياء بعض عن شكوك لديك كان اذا (COO) لإللتزام

  
  والسفر والترفيه الهدايا
 كونت أن يمكن ال هديةال أن علماً . رشوة يعتبر ال ذلك ان طالما للقيمة، األدنى الحدبو  الترويجية الهدايا تلقي أو إعطاء يمكنك
 ).الحواالت أو الشيكات المالية، األوراق مثل( ذلك مثل أو اً نقد مبلغاً 

  
 الموظف المورد، أو عميلال مثل ثالث، طرف أو عمومي موظف إلى المفرطة الضيافة أو الزائد أو المفرط الترفيه توفر ال

  .آخرين أشخاص أي أو المحتمل أو الحالي
  

  .االموال اوامر أو الشيكات أو الهدية بطاقات مثل يعادلها ما أو نقدية هدايا تقديم يحظر
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 مناسبة السفر مصاريف تكون أن ويجب. مشابهة اغراض ألي أو وخدماتنا منتجاتنا تسويق الغراض السفر بريسيشن تكفل
  .ودفاترنا سجالتنا في صحيح بشكل قيدها ويجب ، المناسبة االدارة قبل من ومعتمدة ومعقولة

  
  :نفسك اسأل مقبول، غير شيء هناك كان إذا ما متأكد غير كنت إذا

 المقبولة؟ العمل معايير مع ذلك يتفق له  
 الجمهور؟ لدى معلوماً  أصبح إذا الطرفين من ألي رجامح سيكون هل  
 أخالقيا؟ ومقبول قانوني هو هل  
 ؟ النية حسن مبدأ من هو هل  

  
  االقتصادية بالعقوبات االلتزام
. الصلة ذات اللوائحب أيضاً  نلتزم و األمريكية و الكندية الخزانة وزارة تفرضها التي االقتصادية العقوبات بقوانين ملتزمون نحن

 تحديدها يتم معينة دول في الكيانات أو األشخاص مع واالقتصادية التجارية والمعامالت التجارة أشكال كل تحظر القوانين هذهو 
 سياسة انظر. المحددة الكيانات أو األفراد مع التعامل على اً قيود تفرض االقتصادية العقوبات هذهو . المعنية السلطات قبل من

  .المعلومات من لمزيد) CP7( االقتصادية العقوبات
  

  والتصدير االستيراد ضوابط
 بين اعمالنا في المستخدمة والمعدات والتوريدات المنتجات بنقل نقوم العالمية، االسواق من العديد في تعمل شركة بصفتنا
 عمليات تل بخصوص دولة للكل قواعدالو  التجارية واألنظمة والتصدير االستيراد ضوابطو  قوانين بجميع ملتزمون نحنو . الدول
  .المعلومات من مزيدلل) CP13( التجارية لتزاماال سياسة انظر. تلك النقل

  
  السياسية األنشطة
 الشركة اصول أو اموال نستخدم ال ونحن. سياسية مساهمات تقدم أو سياسية أنشطة في تتدخل وال سياسياً  محايدة بريسيشن

  . المستوى العالي بالتنظيم يتسم السياسي الضغط ولكن ،بريسيشن شركة مصالح عن نيابة الضغطب نسمح. سياسية اغراض الي
  

  .السياسية للمنظمات المالي الدعم طلبات جميع على التنفيذي والمدير الرئيس موافقة على الحصول يجب أنه علماً 
  

 المسؤولين ذلك في بما الحكوميين المسؤولين مع بها قمت للشركة اتصاالت بأي علم على االلتزام مسؤول أن من تأكد
 على للحفاظ البيرتا مجلس( .عتياديةاال المسائل بشأن التنظيمية الجهات مع التعامل شملي ال طبعاً  وهذا والموظفين المنتخبين
 تتفاعل التي المتحدة والواليات كندا في المعنية الجهات من وغيرها والسالمة والصحة المهنية الشؤون مسؤول والموارد، الطاقة
  .السياسة هذه إطار في والتساؤل للشك مثيرة أعمالهم كنت لم ما ،).عتياديةاال لاعماأل األعمال تنفيذ في معنا
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  .بريسيشن شركة باسم  وليس بك الخاص حقك في بذلك القيام يجب ،شخصية سياسية أنشطة أي في تشارك كنت إذا
  

  الخيرية المساهمات
 بالفخر ونشعر اعمالها، فيها تمارس التي المجتمعات في للشركة التوعية برنامج من كجزء الخيرية االعمال في بريسيشن تشارك
  .عائلته أو حكومي مسؤول الي التبرعات تقديم يجوز ال ذلك ومع. الجميل ورد بالدعم

  
 المتحدة الواليات خارج بريسيشن عن نيابة تقدم التي الخيرية المساهمات بشأن االول االلتزام مسؤول موافقة على الحصول يجب
 من للمزيد االول االلتزام مسؤول مع باالتصال قم التبرعات، سداد وقبل خيرية مساهمة اي من متأكد غير كنت اذا. وكندا

  .المعلومات
  

  المؤسسية الفرص
 أو تصبح قد أعمال أي في تدخل ال. لذلك مناسبة فرص هناك تكون حيث وجدت إن الشركة مصالح تقديم عليك الواجب من

 نحصل أن – منطقية وبصورة – المحتمل من يكون قد أصول أو حصة أو مصلحة أي على تحصل وال. لشركتنا منافسة تكون
  .أوالً  الشركةا على الفرصة تعرض أن دون الشركة عليها

   
 أو الموردين من أي مع مادية /مالية مصلحة أي) األطفال ، زوجك/  زوجتك ذلك في بما( عائلتكل وال لديك يكون ال أن يجب

 اي هناك كان اذا .نامع تجارية بأعمال القيام إلى تسعى أو معه شركتنا تتعامل تجاري عمل أي في أو المنافسين، أو المقاولين
 الحقائق تقييم يمكننا وبالتالي االلتزام دائرة او القانونية الدائرة مع االتصال يجب قريب، أي مع عمل عالقة بوجود لنا احتمال
  . فعلي أو محتمل مصالح تعارض تشكل والحكم

  
  الداخلي التعامل
 بتوفيرها نقم لم والتي بريسيشن بشأن المادية المعلومات على االطالع االحيان بعض في لك يحق ومسؤولياتك، دورك على بناء

  .للجمهور
 هذه مشاركة يحظر. تامين أي بيع أو شراء قبل معرفتها معقول مستثمر على يتوجب مهمة معلومات تعني المادية المعلومات
. لمعرفتها نافذ تجاري سبب يوجد لم ما المؤسسة خارج أو داخل شخص اي أو االصدقاء أو العائلة اعضاء مع المعلومات
  .بريسيشن شركة وعلى عليك وخيمة عواقب له يكون أن ويمكن قانوني غير امر االكراميات منح او الداخلي التعامل

  
  .واضح بشكل مسؤولياتك لفهم) CP11( الداخلي التعامل سياسة على االطالع يرجى المعلومات من للمزيد

  
   والنشر الطبع حقوق مواد
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 إنتاج إعادة استخدام فقط ويمكننا والموسيقية والدرامية والفنية االدبية لالعمال القانونية الحماية والنشر الطبع حقوق قوانين تقدم
 المواقع الكمبيوتر، برامج: يلي ما تشمل والنشر الطبع حقوق على امثلة. القوانين تلك بموجب والنشر الطبع حقوق اعمال

 بريسيشن حصول ضمان مسؤولية تتحمل. للمجالت الفيديو ومقاطع مواد الرسومات، الكتيبات، الدفاتر، الصور، االلكترونية،
 ولضمان عمل، اي انتاج اعادة او استخدام قبل والنشر الطبع حقوق مالكي من  االخرى األذونات أو المناسبة التراخيص على
 في التقصير وأن. والنشر الطبع حقوق مالكي يمنحها التي الرخصة احكام وفق االنتاج اعادة أو االستخدام ذلك تنفيذ يتم أن

 انهاء الى تصل قد التي التاديبية لالجراءات ويعرضك القانونية المطالبات الى بريسيشن يعرض قد المتطلبات بتلك االلتزام
  .عملك

  
  الفكرية الملكية

 مع عملك خالل بتقديمها تقوم فكرية ممتلكات أي في الحصرية الحقوق بريسيشن تملك ذلك، خالف خطياً  بريسيشن تؤكد لم ما
 الفكرية الملكية حقوق تضم. بريسيشن موارد استخدام عن تنتج) ب( أو بريسيشن باعمال متعلقة) أ( تكون والتي بريسيشن

 بالحصول المخولة االختراعات الخطية، االعمال المثال سبيل على( بانتاجها تقوم التي والفنية االدبية واالعمال االختراعات
 تقوم أخرى أعمال أو جديدة اختراعات أي عن بريسيشن الى الكشف عليك يجب). الصناعية التصاميم اختراع، براءة على

 أو االختراعات لتلك القانونية الحماية طلب من لتمكينا الضرورية بالمساعدة بريسيشن تزويد عليك ويجب عملك، خالل بتنفيذها
  .بها المعمول القوانين بموجب االعمال

  
  والشك القلق تثير التي الحاالت عن اإلبالغ
 معلومات أن علماً  يكون لن. علينا تطبق التي اللوائح أو قواعد أي أو القانون، لهذا انتهاك أي عن اإلبالغ واجب عليك

   .محمية ستتبقى ذلك حول التقرير يقدم الذي الشخص
  
  : التالية الطرق من باي مسالة أي طلب أو القلق تثير حاالت اي عن االبالغ يتم
  
  للموظف المباشر المشرف  -
  البشرية الموارد مدير  -
  أو االلتزام؛ مجموعة في عضو اي أو االول االلتزام مسؤول  -
 والشرق االمريكية المتحدة والواليات لكندا 1866-292-8632 الرغم على الساخن االتصال خط مع االتصال  -

 االلكتروني البريد خالل من الحاالت هذه عن االبالغ يمكن. المكسيك في 1-800-840-7907 الرقم وعلى االوسط
compliance@precisiondrilling.com .  

  
  .سرية بطريقة التقارير تسليم لضمان لدينا االتصال قنوات جميع تطوير تم
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  السياسة هذه تاريخ
  

  .2006 ديسمبر 5 في حكومة كممارسة السياسة هذه على المجلس وافق
  

 الوصف  المراجعة تاريخ  النسخة

 السياسة وضع  2006 ديسمبر 1

 الساخن الخط عن محدثة معلومات  2009 ابريل 2

 ثانوية تحديثات  2009 ديسمبر 3

 السياسة نطاق على ثانوية تحديثات  2010 مايو 4

 شركة هيكل الى الدخل صندوق من التحويل تعكس ثانوية تحديثات  2010 يونيو 5

 عامة تحديثات  2012 سبتمبر 6

 عامة تحديثات  2015 فبراير 7

 االقسام والسرية، البيانات أمن االجتماعية، الوسائط التنوع، اضافة
 الحفاظ ودفعات والنشر الطبع حقوق مواد مثل معينة اقسام وتحديث

 الخيرية والمساهمات والفساط والرشوة السالمة على

 2016 ابريل 8

  
  

 


