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 :والرئیس التنفیذي المدیر العامرسالة من  
 

لقد بذلنا كل ما بوسعنا على مدار سنوات عدیدة الكتساب سمعتنا كشركة مسؤولة عن خدمات حقول النفط وشركة حسنة السلوك، دون 
 اس بنزاهتنا أو معاییرنا. وٕانني فخور للغایة بتحقیق ذلك، وأتصور أن الجمیع بشركة بریسیشن یشاركني هذا الفخر.المس

 
إن تحقیق أهداف الشركة لدینا أمر بالغ األهمیة لمواصلة نجاحنا، وفي الوقت نفسه نولي نفس القدر من األهمیة لطریقة تحقیق هذه 

 األهداف.
 

قد یتسبب أي سوء  ؛نا ثقتهم فینا في اتخاذ القرارات األخالقیة، ودائمًا ما نتخذ القرارات السلیمة. ومن ثمیضع أصحاب المصالح لدی
 هفوة في اتخاذ القرارات) في تدمیر هذه الثقة بسرعة، وٕاحداث عواقب وخیمة.مثل تصرف (

 
العالیة للنزاهة واالحترافیة (المهنیة)، وتضع األساس  وتوضح مدونة قواعد السلوك المهني واألخالقیات هذه ("مدونة القواعد") المعاییر

 الذي یقودنا وتقوم علیه أعمالنا الیومیة.
 

كل منا قراءة المبادئ الواردة في مدونة لتطبق مدونة القواعد على جمیع الموظفین والمسؤولین التنفیذیین والمدیرین والمقاولین، وینبغي 
تزام بها بشكل صارم. االمتثال أمر إلزامي، بید أن عدم االمتثال قد یؤدي إلى تعرض بریسیشن القواعد هذه وفهمها فهمًا جیدًا واالل

 وموظفینا للخطر.
 

أو كبیر مسؤولي االمتثال أو ممثل من إدارة االمتثال رجى الرجوع إلى المدیر أو ممثل الموارد البشریة یُ  ؛إذا كان لدیك أي استفسارات
 لدى شركة بریسیشن.

 
 یكم بخالص الشكر على التزامكم الدؤوب تجاه الحفاظ على سمعتنا لتحقیق أعلى المعاییر األخالقیة.وأتوجه إل

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 
 

   كیفن أیه نیفو
 بریسیشن دریلینج كوربورایشن  والرئیس التنفیذي لشركة المدیر العام
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 :في هذه السیاسة
إلى شركة بریسیشن دریلینج كوربورایشن وشركاتها الفرعیة والشركات التابعة "بریسیشن" ویشیر الضمیر "نحن" و"لنا" و"لدینا"  •

 لها.
 .إلى موظفینا ومسؤولینا ومدیرینا "أفراد بریسیشن"و"أنتم" ویشیر الضمیر "أنت"  •
 .إلى مجلس إدارتنا تشیر كلمة "المجلس" •
 .هإلى السیاسة الخاصة بمدونة قواعد السلوك هذ تشیر كلمة السیاسة •

 
 :حول هذه السیاسة

أنت مسؤول أمام شركة بریسیشن وزمالئك وشركاء األعمال لدینا ومساهمینا عن التصرف بشكل مسؤول والتفكیر المتأني في 
سمعتك  فيالمواقف التي قد تشكل معضالت أخالقیة أو قانونیة. حیث تؤثر القرارات واإلجراءات التي تتخذها یومیًا تأثیرًا مباشرًا 

 ة وعلى سمعتنا أیضًا، وكذلك على الوضع في المجتمع.الشخصی
 

قبل أن تتخذ قرارًا سل نفسك هذه األسئلة المهمة: هل هو قانوني؟ هل هو أخالقي؟ هل هو عادل؟ هل یتوافق مع القیم  ؛لذا
هذا األمر على جمیع شركة بریسیشن؟ هل یبدو سلیمًا ومناسبًا؟ ینطبق  فيو  يَّ فاألساسیة لدى شركة بریسیشن؟ ما مدى تأثیره 

المستویات بشركة بریسیشن بدءًا من القرارات المهمة للمجلس وحتى العملیات التجاریة وصوًال إلى األنشطة الیومیة األخرى التي قد 
 تشارك فیها.

 
ه ستحدد السلوكیات فإن مدونة القواعد هذ ؛وبالرغم من عدم وجود وثیقة واحدة یمكنها سرد أو توقع كل األسئلة أو المواقف المحتملة

التي یتعین علینا اتباعها للحفاظ على سمعة بریسیشن ومعاییرها األخالقیة. كما أنها توفر المعلومات الخاصة بجهات االتصال، 
 باإلضافة إلى موارد إضافیة الستخدامها عندما یتملكك اإلحساس بالشك. 

 :النطاق
التنفیذیین وأعضاء مجلس اإلدارة والمقاولین. ویعد االمتثال لها أحد شروط تطبق مدونة القواعد على جمیع الموظفین والمسؤولین 

 العمل لدى الشركة.
 

 تشترط شركة بریسیشن قیام جمیع األفراد الخاضعین لهذه السیاسة بتقدیم بیان االمتثال بصفة سنویة.
 

 :العواقب
إجراء تأدیبي یصل إلى حد الفصل عن العمل، واحتمالیة  إن انتهاك مدونة القواعد قد ینتج عنه عواقب وخیمة، بما في ذلك اتخاذ

تحمل المسؤولیة المدنیة والجنائیة بصرف النظر عن منصبك في شركة بریسیشن. وتطبق هذه العقوبات أیضًا على الموظفین الذین 
 یتسببون في إعاقة أي تحقیق قد یتم إجراؤه بموجب هذه السیاسة أو التدخل فیه. 

 
بوجود أي سلوك غیر أخالقي أو غیر قانوني أو تشك في شخص ما قد خالف مدونة القواعد أو أي قانون أو إذا كنت على علم 

حینئٍذ یتعین علیك اإلبالغ عنها من خالل القنوات المحددة في هذه الوثیقة. وللمزید من المعلومات فقاعدة أو الئحة تطبق علینا 
 في مدونة القواعد هذه.  "اإلبالغ عن وجود مشكالت"لدینا، انظر قسم  بشأن كیفیة اإلبالغ عن المخاوف وعملیة التحقیق
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 :التنازالت

یمكن للمجلس استخدام سلطته التقدیریة في التنازل عن جوانب معینة من مدونة القواعد هذه، طالما أنه یفصح عنها للمساهمین 
 الصلة. وفق ما یقتضیه القانون وبما یتوافق مع القواعد الخاصة بالبورصة ذات

 
من  خطيٍّ ") مهام مراجعة طلبات الموظفین وال بد من التأكید على أي استثناء أو تنازل CCOویتولى كبیر مسؤولي االمتثال ("

 والرئیس التنفیذي. المدیر العامقبل 
 

اءات المقدمة من قبل ") مهام مراجعة الطلبات الخاصة باالستثنGNRCتتولى لجنة الحوكمة والترشیح والمخاطر (" ؛وعالوة على ذلك
من قبل رئیس مجلس اإلدارة. وتتولى أیضًا  خطيٍّ أحد المسؤولین التنفیذیین أو المدیرین، وال بد من التأكید على أي استثناء أو تنازل 

 مراجعة أي قضایا ذات صلة بعدم االمتثال المادي، إلى جانب تقدیم توصیات للمجلس لمراجعتها والحصول على موافقة بشأنها.
 

 :االستفسارات
تحدث إلى مدیرك في العمل. كما یمكنك أیضًا الحصول على مزید من فإذا لم تكن متأكدًا من شيء ما وتحتاج إلى النصیحة 

 المعلومات والدعم من جانب إدارة الموارد البشریة واالمتثال والشؤون القانونیة.
 

 :توقعاتنا
 ئمًا بأعلى معاییر األخالقیات والنزاهة والمهنیة (االحترافیة).إننا نتوقع منك االضطالع بمسؤولیاتك والتصرف دا

 
 وهو ما یشیر إلى:

 االلتزام بالقوانین، بما في ذلك قوانین العمل والسالمة. •
 احترام سیاساتنا وٕاجراءاتنا. •
 باألمانة. يالتحل •
 العمل بما یحقق مصالحنا. •
 تجنب تضارب المصالح. •
 حمایة ممتلكاتنا واألصول األخرى. •
 بالغ عن أي مخالفة مشكوك فیها لمدونة القواعد.اإل •
 

 العالقة مع الشركة
 :بیئة العمل

 یتحمل جمیع الموظفین والمسؤولین التنفیذیین مسؤولیة التأكد من سالمة بیئة العمل وترتیبها وتسامحها.
 

 :التحرش والتمییز
ن أي سلوك قد یفسر على أنه تحرش أو تمییز من أي نوع، إننا في بریسیشن نعامل الجمیع بمنتهى االحترام والكرم، وال نتغاضى ع

سواء كان یرتبط بالعرق أو األصلي الوطني أو الدین أو العمر أو النوع (بما في ذلك الحمل والوالدة)، أو الحالة االجتماعیة أو 
صائص أخرى محمیة بموجب قانون الحالة األسریة أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة الذهنیة أو الجسدیة والخدمة العسكریة أو أي خ
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 حقوق اإلنسان أو الحقوق المدنیة. 
 

وال تتسامح شركة بریسیشن مع أي شكل من أشكال التحرش أو السلوك الذي ینشأ عنه خلق بیئة عمل معادیة وتخویف موظفینا 
 وعمالئنا وموردینا وشركاء األعمال اآلخرین لدینا أو یتسبب في استیائهم. 

 
 رجى الرجوع إلى سیاسة التمییز والتحرش المطبقة في دولة العمل.یُ  ؛علوماتوللمزید من الم

 
 :التنوع

إننا نحترم حقوق اآلخرین واختالفاتهم، وكل منا یلعب دورًا مهمًا في إعداد فریق عمل مناسب ومتنوع، ونظرًا ألن الشركة تمتلك 
فإننا نشجع على طرح األفكار ووجهات النظر  -عة للغایةإلى جانب قاعدة عمالء متنو -عملیات لها في مختلف أنحاء العالم 

والمهارات والمعرفة والثقافات الخاصة بموظفینا. وتسعى بریسیشن على قدم وساق إلى توفیر مكان عمل شامل، باإلضافة إلى 
 فرص عمل وتطور متساویة لجمیع األفراد.

 
 :سوء استخدام الكحولیات والمواد المخدرة

ایة السالمة والصحة والرفاهیة لموظفینا وعمالئنا وجمیع األفراد المتواصلین مع موظفینا و/ أو یستخدمون یتمثل هدفنا في حم
 خدماتنا، وتلتزم الشركة بضمان بیئة عمل خالیة من إساءة استخدام المواد المخدرة لجمیع موظفینا.

 
 وال یمكنك:

 ام بتشغیلها.تعاطي الكحول أثناء العمل في إحدى مركبات الشركات أو القی •
تعاطي الكحول أو تقدیمه في أي مكان تابع لشركة بریسیشن، ما لم یتم اعتماد الوظیفة من قبل أحد أعضاء اإلدارة العلیا أو  •

 مدیر إدارة الموارد البشریة.
 تقدیم الكحول ألي شخص ضعیف أو أقل من السن القانوني لتعاطي الكحولیات. •
 ة أو حیازتها أو بیعها أو توزیعها.تعاطي المواد المخدرة غیر القانونی •
 

من القیادة  -سواء كان زمیًال أو عمیًال أو موردًا أو ضیفًا آخر-وتتحمل أنت مسؤولیة اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع أي شخص 
مدیر وهو منهك القوى. فإذا كان هناك شخص ضعیف أو یستخدم المواد غیر القانونیة فأنت من یتحمل مسؤولیة اإلبالغ عنه لل

حینئٍذ  ؛الرئیسي المسؤول عن الحدث أو مكان العمل. وفي حال توفر الكحول في األحداث أو أماكن العمل التابعة لشركة بریسیشن
  ؛یتعین على المدیر الرئیسي المسؤول وضع اإلجراءات حیز التنفیذ لالمتثال لإلرشادات الصادرة عنا. وللمزید من المعلومات

 ة إساءة استخدام المواد المخدرة المطبقة في دولة العمل. رجى الرجوع إلى سیاسیُ 
 

 :صحیفة الحالة الجنائیة
عملك مع بریسیشن، یتعین علیك إبالغ مدیرك الذي سیقوم بدوره بإبالغ نائب رئیس المنطقة  مدةإذا كنت متهمًا بجریمة جنائیة خالل 

الرقابیة المعنیة بهذا األمر إذا كنت معتمدًا لدیها للحصول على مهارة أو كما یتعین علیك أیضًا إبالغ الجهة  وٕادارة الموارد البشریة.
إذا ما ثبتت  مؤهل معین على النحو المطلوب من قبل هیئة الترخیص. ویتعین علیك أیضًا استشارة مدیرك بشأن كیفیة تقدیم الدعوى

  إدانتك.
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 :السالمة في مكان العمل
اإلجراءات الخاصة بالسالمة من أجل ضمان توفیر مكان عمل آمن. وٕاننا مسؤولون عن فهم إننا نمتثل لجمیع القوانین والسیاسات و 

واتخاذ االحتیاطات الالزمة لضمان سالمتك وسالمة  قواعد الحفاظ على عدم وقوع أي  حوادث والمعتقدات األساسیة"قیمنا األساسیة و"
 اصة بالصحة والسالمة إذا كان لدیك استفسارات.رجى الرجوع إلى السیاسات واإلجراءات الخاآلخرین من حولك. یُ 

 
 :المطالبات بالنفقات

یتم مراقبة كل من مصروفات بطاقة االئتمان الخاصة بالشركة والمصروفات النثریة، وال بد أن تمتثل للسیاسة الخاصة بنفقات 
 ). 6 -الفساد (سیاسة الشركة األعمال والسفر لدینا، باإلضافة إلى مدونة القواعد وسیاسة مكافحة الرشوة ومكافحة 

  
 :ممارسات الشراء

بما  -بالنظر إلى السعر والجودة والخدمة-یجب أن تستند عملیة شراء السلع والخدمات إلى القیمة التي ستطبقها شركة بریسیشن 
 مع معاییر األعمال واألهداف. وافقیت
 

 -و موضح في سیاسة تفویض الصالحیات (سیاسة الشركة یجب أن تتبع جمیع عملیات الشراء إجراءات وٕارشادات وافیة كما ه
2 .( 
 

 :الخصومات
ما لم  -فیما یتعلق بعملیات الشراء الشخصیة-ال یمكنك الحصول على خصومات أو تنزیالت أو أي مزایا شخصیة من المورد 

 تتوفر هذه المزایا لجمیع الموظفین اآلخرین بشركة بریسیشن.
 

 :أجهزة االتصاالت
السیاسات داخل االستخدام الشخصي ألجهزة االتصال الخاصة بنا مع وظیفتك، بل یجب أن یكون متوافقًا مع یجب أال یت

 والممارسات القیاسیة لنظم المعلومات.
 

 :السلوكیات األخرى غیر الالئقة
عة لدى ال تشوه قیم شخص آخر، مثل: تحریض موظف لدى مؤسسة أخرى على مخالفة مدونة قواعد السلوك المهني المتب

 المؤسسة بذكاء.
 

 العالقات في مكان العمل
یتعین اتخاذ جمیع قرارات الموارد البشریة استنادًا إلى ممارسات اإلدارة السلیمة، وال تقدم أي اعتبارات توظیف خاصة إلى صدیق 

 أو قریب أو شخص ما تربطك به عالقة شخصیة وطیدة، أو تتلقى أي معاملة خاصة من جانبهم.
 

شرفًا أو تابعًا ألحد األقارب أو شخص ما تربطك به عالقة شخصیة وطیدة، یتعین علیك اإلبالغ عنها على الفور إلى إذا كنت م
مدیرك وممثل الموارد البشریة. ذلك أن الشخص التابع (المرؤوس) هو الشخص الذي ترأسه بشكل مباشر أو غیر مباشر. ومن ثم، 

 ة تحدید المهام الوظیفیة في حال وجود تضارب فعلى أو ملحوظ في المصالح.یمكننا نقل أي منكم إلى مكان آخر أو إعاد
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 :تضارب المصالح
من یحدث التضارب في المصالح عند تداخل مصلحة شخصیة أو أسریة مع قدرتنا على تنفیذ األعمال بشكل موضوعي وفعال و 

 دون أي تحیز.
 

ار أو المصلحة الشخصیة تجعل من الصعب تنفیذ المهام قد تجد نفسك في موقف ینطوي على تضارب مصالح إذا كان القر 
 المنوطة بك بشكل موضوعي، أو كانت تتداخل أو تتعارض مع مصالح الشركة.

 
 قدرتك على العمل تجاه تحقیق مصالحنا، بما في ذلك:  فيتجنب المواقف التي تؤثر أو یبدو أنها تؤثر سلبًا  ؛لذا
 صبك في تحقیق مصلحة شخصیة أو أسریة.استغالل ممتلكاتنا أو معلوماتنا أو من •
 أو أحد أفراد أسرتك مصلحة شخصیة فیها.أنت إجراء معاملة بین شركة بریسیشن وأي مؤسسة تمتلك فیها  •
 القرار ذي الصلة بعقد أو عملیة أساسیة لدینا أو ربما یكون لدینا مصلحة فیها. فيالتأثیر  •
اشر بما في ذلك السیطرة على حصة كبیرة أو العمل في منصب مدیر أو التنافس مع شركة بریسیشن بشكل مباشر أو غیر مب •

استشاري لدى كیان یزاول أعماًال تجاریة معنا أو یكون هو المنافس المباشر أو االمتالك أو السیطرة على حصة كبیرة في كیان 
 یزاول أعماًال تجاریة معنا أو یكون هو المنافس المباشر.

 
) CCOع حاالت تضارب المصالح الحقیقیة والمحتملة والملحوظة لمدیرك أو كبیر مسؤولي االمتثال (كما یتعین اإلفصاح عن جمی

(الوالیات المتحدة، كندا،  1.866.292.8632على الرقم  Ethics Point أو االتصال بالخط الساخن السري والمجهول المصدر
نتقال إلى الموقع اإللكتروني اال (المكسیك). أو یمكنك 1.800.840.7907الشرق األوسط)، والرقم 

www.precisiondrilling.com   وانقر فوق رابطEthics Point .اآلمن الموجود في أسفل الصفحة الرئیسیة 
 

مدونة القواعد والتصدیق على إننا نطالب جمیع موظفینا باإلفصاح عن أي تضارب حقیقي أو محتمل في المصالح عند مراجعة 
 االمتثال كل عام. كما یتعین علیك إبالغ مشرفك و/ أو ممثل الموارد البشریة بمجرد معرفتك بهذا الموقف.

 
 :السرقة واالحتیال وسوء االستخدام

خدام المفرط للموارد ومناسب. فالسرقة واالست واعٍ إننا ملتزمون جمیعًا بحمایة األصول الخاصة بشركتنا، وضمان استخدامها بشكل 
وأنشطة االحتیال تضر بأهداف شركة بریسیشن وغایاتها، وهي محظورة أیضًا. لذا ال تسرق أو تختلس أو تسيء استخدام األموال 

 أو الممتلكات الخاصة بشركة بریسیشن.
 

 :عدم االنتقام
 یتم تشجیع الموظفین على طلب النصیحة أو طرح مخاوفهم دون الخوف من االنتقام. 

 
ا حهوتصحیطرح المشكالت، وهو ما یتیح اإلمكانیة أمامنا لتحدید المشكالت  فيونحن نثني على الموظفین الذین لدیهم الشجاعة 

في أسرع وقت ممكن قدر المستطاع،  ومن جانبها تلتزم شركة بریسیشن التزامًا تامًا بالسیاسة التي تشجع على اإلفصاح عن هذه 
فرض عقوبة أو االنتقام ضد أي موظف یعرب عن مخاوفه بحسن نیة، حتى وٕان لم یكن االدعاء المخاوف بشكل مناسب وتحظر 

 مدعومًا بأدلة في نهایة المطاف.  
 

http://www.precisiondrilling.com/
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عفى أي فرد یخضع لهذه السیاسة من العواقب الناتجة عن سوء السلوك أو األداء غیر المناسب عن طریق اإلبالغ ومع ذلك، لن یُ 
 المناسب من جانبه.   عن سوء السلوك أو األداء غیر

 
إذا كنت تتصور أنك أو اآلخرین تتعرضون لالنتقام بسبب طرح المخاوف، یتعین علیك إبالغ ممثل الموارد البشریة وٕادارة الشؤون 

 . EthicsPointالقانونیة وكبیر مسؤولي االمتثال أو استخدام الخط الساخن 
 

 :عملیات التدقیق والتحقیقات
") والموارد HSEقد تقوم المجموعات الداخلیة، مثل: إدارة خدمات التدقیق واالمتثال والشؤون القانونیة والصحة والسالمة والبیئة ("

یتعین علیك التعاون معهم وحضور االجتماعات حسب الحاجة، والرد على  ؛البشریة بإجراء التحقیقات من حین آلخر. ومن ثم
 ودقیق. وال تتسبب في إعاقة أو تأخیر عملیة التحقیق.جمیع األسئلة على نحو تام 

 
یتعین علیك ذكر الحقیقة إذا ما وجهت إلیك أسئلة أثناء التحقیق أو الدعوى القانونیة التي تشملنا أو أي من موظفینا أو عمالئنا.  

شؤون القانونیة إذا اتصل بك وال تقدم أي بیانات غیر صادقة أو مضللة أو تشجع أي شخص على القیام بذلك. وقم بإخطار ال
 محقق أو محام أو خبیر خارجي.

 
 إننا نحافظ على سریة جمیع التحقیقات وفقًا للقانون.

 
 :حمایة األصول الخاصة بنا

إننا نؤمن باستخدام أصول الشركة في أعمال الشركة، وحمایتها من السرقة والفقدان والتلف وسوء االستخدام والضیاع واالحتیال 
الستعمال. فقد تكون األصول (أ) مادیة، مثل: المرافق والمعدات والتجهیزات المكتبیة واألجهزة والمركبات، و(ب) وٕاساءة ا

إلكترونیة، مثل: البرمجیات ورسائل البرید اإللكتروني والبرید الصوتي وتقنیة المعلومات، و(ج) معلوماتیة، مثل: البیانات أو 
ء والتكالیف وجهات االتصال، و(د) فكریة، مثل: براءات االختراع والعالمات التجاریة رسومات وتصمیمات المنتج وقوائم العمال
 واألسرار التجاریة وحقوق الطبع والنشر. 

 
األموال والوقت  :أنت المسؤول عن حمایة ممتلكاتنا وأصولنا األخرى من الضرر أو الفقدان أو سوء االستخدام. ویتضمن ذلك

 آت والمعدات والسجالت ومعلومات الموظفین وموارد الحاسب اآللي ونظم المعلومات لدى الشركة.والمواد والتوریدات والمنش
 

یتحمل المدیرون مسؤولیات محددة لغرض إعداد الضوابط الداخلیة المناسبة والمحافظة علیها من أجل حمایة أصولنا من الفقدان 
ا كنت على درایة تامة بأي ضرر أو فقدان أو سوء استخدام فعلي أو واالستخدام أو التصرف غیر المصرح به أو غیر المالئم.  فإذ

 رجى إبالغ المدیر أو عضو اإلدارة العلیا على الفور.  یُ  ؛محتمل للممتلكات
 

 :تقنیة المعلومات
) مخصصة إن شبكات الحاسب اآللي وموارد المعلومات (البرید اإللكتروني ونظم التراسل واإلنترانت والموقع اإللكتروني العام

 لألعمال ذات الصلة بالشركة.
 

فال یمكنك استخدام أجهزة الحاسب اآللي في عرض المواد اإلباحیة أو المرتبطة بالجنس أو المواد ذات الصلة بالعنف أو الكراهیة 
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نشطة غیر أو الرسائل الباعثة على التعصب والتفرقة العنصریة وغیرها من الرسائل المهینة، أو أي مادة أخرى ذات صلة باأل
 المشروعة أو استرجاعها أو إرسالها.

 
كن على درایة تامة بأن المعلومات الموجودة على جهاز الحاسب اآللي، أو أي أجهزة حاسب أو أنظمة أخرى لیست خاصة. وٕاننا 

رجى الرجوع إلى نمتلك الحق في مراقبة عملیة الوصول إلى النظم والشبكات التابعة لنا ومحتواها، من أجل حمایة مواردنا. یُ 
 السیاسات والممارسات القیاسیة الخاصة بتقنیة المعلومات إذا كان لدیك أي استفسارات.

 
 :سریة البیانات والخصوصیة

عملك في شركة بریسیشن الوصول إلى المعلومات السریة أو الشخصیة أو الخاصة التي تتطلب الحمایة،  مدةیجوز لك خالل 
الخصوصیة على حمایة المعلومات المتعلقة باألفراد، وٕاننا نحترم الحق األساسي لألفراد في وتعمل قوانین سریة البیانات و 
یتعین علیك حمایة المعلومات الخاصة المقدمة إلینا من جانب موظفینا وعمالئنا والتي تم  ؛الخصوصیة. وعالوة على ذلك

القانون ذلك  ومات ألطراف غیر معتمدة ما لم یقتضِ الحصول علیها من أطراف أخرى من خالل عملنا. وتجنب اإلفصاح عن المعل
 وكما هو موضح في سیاسة اإلفصاح لدینا. 

 
 :مواقع التواصل االجتماعي

إننا ندرك أن شبكة اإلنترنت تقدم فرصًا فریدة من نوعها لالستماع والتعلم والمشاركة مع اآلخرین باستخدام مواقع التواصل 
أن اإلنترنت مكان عام. وال تقم بنشر  ُحسبانك بوك وتویتر والمدونات وغیر ذلك). وضع فياالجتماعي (على سبیل المثال، فیس

رجى الرجوع إلى سیاسة مواقع تعلیقات على مواقع التواصل االجتماعي بشأن أعمالنا أو عمالئنا أو شركاء األعمال لدینا. یُ 
 التواصل االجتماعي للحصول على مزید من المعلومات.

 
 :اإلفصاح

) أو سیاسة التداول 8 -یجوز لك اإلفصاح عن معلومات سریة إال كانت معتمدة بموجب سیاسة اإلفصاح لدینا (سیاسة الشركة ال 
) أو حسبما یقتضیه القانون. یتعین علیك الحفاظ على سریة المعلومات حتى بعد 11 -بناًء على معلومات داخلیة (سیاسة الشركة 

 م یعد لك أي صلة بنا.تركك العمل في شركة بریسیشن أو ل
 

وٕاننا نقوم باإلفصاح عن جمیع المعلومات الجوهریة بشكل مناسب ونزیه ودقیق من أجل إطالع المساهمین وعامة الناس على 
شؤون العمل لدینا. ویقتضي القانون والقواعد الخاصة بالبورصات التي تتداول فیها أسهمنا اإلفصاح عن جمیع المعلومات الجوهریة 

 كانت في صالحنا أم في غیر صالحنا.أة بشأن بریسیشن على الفور، سواء المتعلق
 

إذا كنت مسؤوًال عن إعداد المعلومات الجوهریة أو مراجعتها، فإننا نتوقع منك تخصیص الوقت والعنایة الالزمة للتأكد من دقة 
 واكتمال جمیع المعلومات التي نفصح عنها.

 
 :السجالت الكاملة والدقیقة

ینا ضمان تسجیل جمیع العملیات التجاریة بما یتوافق مع المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها والمقبولة عمومًا، وغیرها من یتعین عل
 . )إن أمكن(المبادئ المحلیة أو القانونیة 
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حة ودقیقة وال أنت المسؤول عن سالمة جمیع التقاریر والسجالت والنشرات التي تعمل علیها. لذا یجب أن تكون جمیع القیود صحی
یتم تغییرها بأي حال من األحوال، وتقدیمها للتدقیق العام. یتعین علیك عدم إنشاء حساب غیر سلیم في دفاترتنا أو تشغیله أو 
التالعب في أي حسابات داخلیة أو السماح ألي شخص آخر للقیام بذلك. وینطبق هذا األمر على جمیع التقاریر المالیة وتقاریر 

 اریر النفقات وكشوف حضور الموظفین وغیرها من التقاریر الخاصة بنا.المبیعات وتق
 

 ).12 -یتعین الحفاظ على الوثائق والسجالت الخاصة بنا كما هو موضح في سیاسة االحتفاظ بالسجالت (سیاسة الشركة 
 

 ؛العالقة مع اآلخرین
 :السلوكیات المناهضة للمنافسة

والفوز باألعمال بطریقة أخالقیة ومشروعة عن طریق تقدیم خدمات عالیة القیمة ومتمیزة  تلتزم شركة بریسیشن بالمنافسة العادلة
فإننا ال نتعامل مع المنافسین في تحدید األسعار أو التالعب بالعطاءات أو تقلیل المنافسة بأي شكل من  ؛األداء. وٕالى هذا الحد

مع المنافسین الرامیة إلى تقیید المنافسة الكاملة والشریفة. لذا فإنه من حظر أي نوع من أنواع االتفاقیات أو التفاهمات األشكال. ویُ 
 األهمیة بمكان تجنب إحداث أي شيء حتى اإلدراك بأننا متواطئون مع منافسینا.

 
ارة الشؤون رجى الرجوع إلى إدیُ  ؛تتسم القوانین الخاصة بالمنافسة بالتعقید الشدید للغایة واالختالف حسب الوالیة القضائیة. ومن ثم
 القانونیة للحصول على نصائح ومشورات بشأن أي موقف تراه مناهضًا للمنافسة من وجهة نظرك.

 
 :األمانة في التعامل

غیر عادلة في موقف العمل، من خالل سوء استغالل المعلومات السریة أو تحریف الحقائق. ولذا  زیةیجب أال نحصل على م
عمال لدینا بعدالة وٕانصاف مع عمالئنا وموردینا ومنافسینا وموظفینا وأصحاب المصالح یجب أن یتعامل الموظفون وشركاء األ

 اآلخرین. وال تتصرف بشكل غیر الئق أو على نحو یتجاوز المعاییر التجاریة المعقولة لألمانة في التعامل.
 

 :الرشوة والفساد
كرامیات للتسهیل، سواء بشكل مباشر أو من خالل الغیر، تحظر شركة بریسیشن تمامًا دفع الرشاوى أو العموالت الرجعیة أو اإل

مثل: الوكالء وشركاء المشروعات المشتركة. كما ینبغي لنا عدم تقدیم مبالغ شخصیة أو هدایا أو خدمة أو دفعها أو الحصول 
 في العمل.  زیةعلیها أو قبولها من أجل كسب أي م

 
فعل من  إن أي عمل غیر مناسبة أو للتأثیر في نتیجة العمل. زیةعلى مأي شيء ذي قیمة یقدم مقابل الحصول  الرشوةوتعد 

یعد مخالفًا للقانون، وقد یترتب علیه عواقب قانونیة خطیرة، بما في ذلك  -حتى ولو كان غیر مقصود- أعمال الرشوة أو الفساد
 إجراءات تنفیذ األحكام وتوجیه تهم جنائیة.

 
مخاطر وتحدیات، وتطبق سیاساتنا  -بما في ذلك مسؤولي الحكومات األجنبیة- میینوینشأ عن التفاعل مع المسؤولین الحكو 

الحاكمة للتعامل مع المسؤولین الحكومیین على جمیع موظفینا وشركاء األعمال لدینا، بصرف النظر عن موقعك/ موقعهم 
 الشخصي أو مكان العمل أو األصل الوطني.

 
 فيتستطیع التأثیر ین العمومیین وأقرانهم وأفراد العائلة واألصدقاء وكذلك أي جهات اتبع هذه القواعد عند التعامل مع الموظف
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 في العمل: زیةالقرارات الحكومیة أو عرض م
 بوضوح وبشفافیة مع الموظفین العمومیین، بصرف النظر عن منزلتهم الحكومیة أو منصبهم أو مستواهم. تعامل •
 .أي نوع الحافز منأو  الرشوةال تقبل  •
الرشاوى أو الهدایا أو السفریات أو األنشطة الترفیهیة والضیافة المبالغ فیها أو القروض أو أي شكل من أشكال التحفیز  قدمال ت •

 أو تقدم وعود بها، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.
 رجال الشرطة أو القوات المسلحة معاملة خاصة. ال تعامل •
 
وتشكل هذه للحصول على مزید من التفاصیل.  )6 -افحة الفساد (سیاسة الشركة إلى سیاسة مكافحة الرشوة ومك رجى الرجوعیُ 

السیاسة جزءًا من مدونة القواعد، ویعد االمتثال أمرًا إلزامیًا. وترتبط سیاسة مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد بشكل أكبر ببعض 
رة االمتثال بعقد جلسات تدریبیة إضافیة كل عام بشأن وحدات األعمال والموظفین استنادًا إلى أدوارهم ومسؤولیاتهم، وتقوم إدا

القضایا األخالقیة، بما في ذلك مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد لمجموعات معینة من الموظفین. ویتعین على المسؤولین التنفیذیین 
 والمدیرین الحصول على هذا التدریب بوصفه جزءًا من ممارسات الحوكمة الخاصة بنا.

 
صال بمدیر الحسابات، الذي یشغل منصب موظف االمتثال أو كبیر مسؤولي االمتثال أو إدارة الشؤون القانونیة أو إدارة رجى االتیُ 

 االمتثال إذا لم تكن متأكدًا بشأن أي شيء.
 

 :الهدایا واألنشطة الترفیهیة (الضیافة) والسفر
نتیجة العملیة  في اً مؤثر  طالما ال یمكن اعتبارها رشوة أو عامالً  یمكنك تقدیم أو الحصول على هدایا ذات قیمة ترویجیة وبسیطة جدًا،

 إلى نقد (مثل: األوراق المالیة أو الشیكات أو حوالة بریدیة). هاتحویلیسهل التجاریة. علمًا بأنه ال یمكن أن تكون الهدیة نقدًا أو 
 

ي أو طرف ثالث، مثل: العمیل الحالي أو المحتمل أو المورد فیها أو باهظة للموظف العموم اً بالغال تقدم أنشطة ترفیهیة أو ضیافة مُ 
 أو الموظف أو أشخاص آخرین یمكننا مزاولة األعمال معهم.

 
 النقد، مثل: بطاقات الهدایا أو الشیكات أو الحواالت البریدیة مناسبة إطالقًا ویحظر تقدیمها تمامًا.   ا یعادلوال تعد الهدایا النقدیة أو م

 
السفریات التي ترعاها شركة بریسیشن لغرض تسویق منتجاتنا وخدماتنا أو ألغراض مشابهة. وبالمثل للهدایا واألنشطة  ویجب أن تكون

الترفیهیة، یجب أن تكون السفریات مالئمة ومعقولة ومعتمدة من قبل المستوى المعني من اإلدارة، ومسجلة بشكل دقیق في دفاترنا 
 وسجالتنا.

 
 سل نفسك:ف ال مأاألشیاء مقبولة  تإذا كان إذا لم تكن متأكدًا ما

 
 مع معاییر العمل المطلوبة؟ هل تتوافق •
 هل ستتسبب في إحراج أي طرف إذا أصبحت علنیة؟ •
 هل هي قانونیة ومقبولة من الناحیة األخالقیة؟ •
 ومعقولة؟هل هي غیر زائفة  •
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 :االمتثال للعقوبات
لصادرة عن وزارة الخزانة األمریكیة والكندیة، وتحظر هذه القوانین جمیع المعامالت إننا نمتثل لقوانین ولوائح العقوبات االقتصادیة ا

التجاریة والعملیات االقتصادیة تقریبًا مع األشخاص أو الكیانات في دول بعینها، كما هو محدد من قبل السلطات المعنیة. وعالوة على 
زاولة األعمال التجاریة مع أفراد أو كیانات معینة. یرجى الرجوع إلى تفرض هذه البرامج الخاصة بعقوبات الدول قیودًا على م ؛ذلك

 ) للحصول على مزید من المعلومات.7 -سیاسة العقوبات (سیاسة الشركة 
 

 :مراقبة االستیراد والتصدیر
والمعدات المستخدمة في أعمالنا ونظرًا ألن الشركة تعمل في العدید من األسواق الدولیة، فإننا كثیرًا ما نقوم بنقل المنتجات والتجهیزات 

الخاصة باالستیراد والتصدیر والقواعد التجاریة واللوائح والقواعد الخاصة بكل  یتعین علینا االمتثال لكل القوانین ؛بین الدول. ومن ثم
مزید من ) للحصول على 13 -رجى الرجوع إلى سیاسة االمتثال التجاري (سیاسة الشركة دولة ذات صلة بهذه التحركات. یُ 

 المعلومات.
 

 :األنشطة السیاسیة
تعد شركة بریسیشن محایدة سیاسیًا وال تشارك في األنشطة السیاسیة أو تقدم مساهمات سیاسیة. وال یجوز لنا استخدام أموال الشركة أو 

خضع لدرجة عالیة ی أصولها ألغراض سیاسیة. ونسمح بممارسة الضغط بالنیابة عن مصالح بریسیشن، علمًا بأن الضغط السیاسیة
 من التنظیم.

 
 والرئیس التنفیذي اعتماد جمیع الطلبات الخاصة بالدعم المالي للمؤسسات السیاسیة. المدیر العامیتعین على 

 
تأكد أن كبیر مسؤولي االمتثال على درایة تامة بأي اتصاالت مؤسسیة قمت بإجرائها مع المسؤولین الحكومیین، بما في ذلك 

خبین والموظفین البیروقراطیین. ومع ذلك، یتضمن هذا األمر التعامالت مع الجهات الرقابیة بشأن األمور العادیة المسؤولین المنت
(مجلس ألبرتا للمحافظة على الطاقة والموارد، ومسؤولي الصحة والسالمة المهنیة وغیرهم من الجهات الرقابیة في كندا والوالیات 

 یذ األعمال العادیة)، ما لم تطرح أفعالهم تساؤالت بموجب هذه السیاسة.المتحدة الذین یتفاعلون معنا في تنف
 

 إذا كنت مشاركًا في أي من األنشطة السیاسیة الشخصیة، یتعین علیك المشاركة بالنیابة عن نفسك ولیس بالنیابة عن شركة بریسیشن.
 

 :المساهمات الخیریة
 من برنامج التوعیة الخاص بالشركة في المجتمعات التي نزاول أعمالنا فیها، تشارك شركة بریسیشن في األعمال الخیریة بوصفها جزءاً 

 ال یمكن أن تعود التبرعات بالنفع على مسؤول الحكومة أو أسرته.   ؛ونحن فخورون بتقدیم الدعم ورد الجمیل للمجتمع. ومع ذلك
 

شن خارج الوالیات المتحدة وكندا معتمدة بشكل مسبق من یجب أن تكون جمیع المساهمات الخیریة التي تقدم بالنیابة عن شركة بریسی
قبل كبیر مسؤولي االمتثال النائب األول لرئیس دعم العملیات العالمیة. كما یجب أن تكون جمیع المساهمات الخیریة التي تقدم 

مات الشركة. وٕاذا لم تكن متأكدًا بالنیابة عن شركة بریسیشن في أمریكا الشمالیة معتمدة بشكل مسبق من قبل النائب األول لرئیس خد
 اطلب اإلرشاد والنصیحة من خالل االتصال بكبیر مسؤولي االمتثال لشركة بریسیشن قبل تقدیم التبرعات. فمن المساهمة الخیریة 
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 :فرص الشركة

ركة أو یتطلب مصلحة في یتعین علیك دفع مصالح شركتنا لألمام كلما تسنح الفرصة بذلك. وال تشارك في عمل قد یصبح منافسًا للش
 العمل أو األصول األخرى التي من المتوقع أن یكون لدینا مصلحة فیها دون عرض الفرصة علینا أوًال.

 
ال یجب علیك وأسرتك (بما في ذلك زوجتك أو شریكك أو أطفالك) امتالك مصلحة مالیة جوهریة في أي من المؤسسات التجاریة 

منافسینا أو مؤسسات العمل األخرى التي تزاول أعماًال تجاریة معنا أو تسعى لمزاولة أعمال تجاریة معنا  التابعة لموردینا أو مقاولینا أو
رجى االتصال بإدارة االمتثال أو أو السیطرة على حصة فیها. فإذا كان هناك احتمالیة أمامنا إلقامة عالقة عمل مع أحد األقرباء یُ 

 قییم الحقائق وتقدیر ما إذا كان تضارب ملحوظ أو محتمل أو فعلي في المصالح.إدارة الشؤون القانونیة، بحیث یمكنهم ت
 

 :التداول بناًء على معلومات داخلیة
یجوز لك في بعض األحیان الوصول إلى المعلومات الجوهریة المتعلقة بشركة بریسیشن التي لم نقم  ؛واستنادًا إلى دورك ومسؤولیاتك

 بتوفیرها علنًا. 
 

ات الجوهریة المعلومات المهمة التي یرغب المستثمر المعني في معرفتها قبل شراء ورقة مالیة أو بیعها. ویحظر تمامًا تعني المعلوم
مشاركة هذه المعلومات مع أفراد األسرة أو األصدقاء أو أي شخص داخل المؤسسة أو خارجها ما لم یكن هناك مبرر مناسب 

ات داخلیة أو المعلومات السریة التي یستفاد منها في المراهنة نشاطًا غیر مشروع، وقد یؤدي لمعرفتها.  ویعد التداول بناًء على معلوم
 إلى عواقب وخیمة لك ولشركة بریسیشن. 

 
 اً ) لمساعدتك في فهم مسؤولیاتك بوصفك مطلع11 -رجى الرجوع إلى سیاسة التداول بناًء على معلومات داخلیة (سیاسة الشركة یُ 

 یة.على األسرار الداخل
 

 :المواد المحمیة بحقوق طبع ونشر
وال یجوز لنا استخدام األعمال المحمیة  توفر قوانین حقوق الطبع والنشر الحمایة القانونیة لألعمال األدبیة والفنیة والدرامیة والموسیقیة،

ل المحمیة بحقوق الطبع والنشر: بحقوق طبع ونشر وٕاعادة استنساخها إال بما یتوافق مع هذه القوانین. وتتضمن األمثلة على األعما
برامج الحاسب اآللي والمواقع اإللكترونیة والصور والكتب والدالئل والرسومات ومقاالت الصحف ومقاطع الفیدیو. أنت المسؤول عن 
ضمان حصول شركة بریسیشن على التراخیص الالزمة أو التصاریح األخرى من مالك حقوق الطبع والنشر قبل استخدام العمل 

لمحمي بحقوق الطبع والنشر أو إعادة استنساخها، كما أنك مسؤول أیضًا عن ضمان عدم استخدام أو استنساخ هذه األعمال إال بما ا
یتوافق مع شروط الترخیص المقدم من قبل مالك حقوق الطبع والنشر. وقد یؤدي عدم االمتثال لهذه الشروط إلى تعرض بریسیشن 

 وقد یعرضك أیضًا إلى إجراء تأدیبي یصل إلى فصلك من العمل أو إنهاء العقد على الفور. للمطالبات القانونیة األساسیة
 

 :الملكیة الفكریة
تمتلك شركة بریسیشن الحقوق الحصریة ألي ملكیة فكریة تتصورها أو تبتكرها خالل عملك لدى الشركة، والتي (أ) ترتبط بأعمال 

باستخدام الموارد الخاصة بشركة بریسیشن ما لم یتم التأكید صراحة على خالف ذلك  شركة بریسیشن أو (ب) یتم تصورها أو ابتكارها
 :. وتتضمن الملكیة الفكریة االبتكارات واألعمال األدبیة والفنیة التي تم ابتكارها من جانبك (على سبیل المثالخطیاً من قبل بریسیشن 

ملكیة فكریة). ویتعین علیك  هاعد جمیعیأو التصمیمات الصناعیة أو االبتكارات الحاصلة على براءات اختراع  خطیةاألعمال ال
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عملك لشركة بریسیشن، كما یتعین علیك تزوید شركة  مدةاإلفصاح عن أي ابتكارات جدیدة أو أعمال أخرى تقوم بابتكارها خالل 
 عمال بموجب القوانین المعمول بها.بریسیشن بجمیع الدعم الالزمة لتمكینها من طلب الحمایة القانونیة لهذه االبتكارات أو األ

 
 :اإلبالغ عن وجود مشكلة

یتعین علیك اإلبالغ عن أي انتهاك أو مخالفة لمدونة القواعد هذه أو للقانون أو ألي قواعد أو لوائح مطبقة علینا. ولن یكون هناك أي 
 نوع من االنتقام إذا قمت باإلبالغ بحسن نیة.

 
 طرح سؤال من خالل إحدى القنوات التالیة:یمكنك اإلعالن عن وجود مشكلة أو 

 المشرف المباشر للموظف. ·
 مدیر الموارد البشریة. ·
 كبیر مسؤولي االمتثال أو أي عضو في مجموعة االمتثال. ·
للوالیات المتحدة وكندا والشرق األوسط،  8632-292-1866المجهول المصدر على الرقم  EthicsPointالخط الساخن  ·

للمكسیك. یمكن إرسال المخاوف في رسالة عبر البرید اإللكتروني إلى  7907-840-800-1وعلى الرقم 
compliance@precisiondrilling.com 

یزه القانون وتكون مجهولة یتم تصمیم كل قناة من قنوات االتصال الخاصة بنا لضمان التعامل مع التقاریر بطریقة سریة ووفقًا لما یج
 المصدر لتقدیم المخالفات الخاصة بمدونة القواعد هذه.  

mailto:compliance@precisiondrilling.com
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 :تاریخ هذه السیاسة
 

 . 2006دیسمبر  5اعتمد المجلس هذه السیاسة بوصفها ممارسة حوكمة في 
 

 نوع التغییر تاریخ المراجعة رقم المراجعة

 وضع السیاسة. 2006دیسمبر  1
 لومات بشأن الخط الساخنتحدیث المع 2009إبریل  2
 تغییرات بسیطة 2009دیسمبر  3
 تغییرات بسیطة على النطاق الخاص بالسیاسة 2010مایو   4
 تغییرات بسیطة تعكس تحولنا من   2010یونیو  5

 صندوق دخل إلى هیكل مؤسسي
 تحدیث عام 2012سبتمبر  6
 تحدیث عام 2015فبرایر  7
وع ومواقع التواصل االجتماعي وسریة البیانات إضافة أقسام التن 2016إبریل  8

والخصوصیة وتحدیث أقسام معینة، مثل: المواد المحمیة بحقوق طبع 
ونشر ودفع مبالغ للحفاظ على السالمة والرشوة والفساد والمساهمات 

 الخیریة.
 ة توضیح قسم عدم االنتقام، واعتماد المساهمات الخیریة والتحدیثات البسیط 2017فبرایر  9

 
 
 

 االعتماد
 

   مالك السیاسة 
 
 

______________ 
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