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 الرئيس واملدير التنفيذي من رسالة

ركة مواطنة ة لخدمات حقول النفط وشمسئولسمعتنا كشركة  لكسبسنوات عديدة  مدار على  لقد عملنا بجد   
 بريسجنأن الجميع في شركة ولكم أشعر بالفخر إزاء ما حققناه، وأومن ب .دون املساس بنزاهتنا أو معاييرنا ،جيدة

 .هذا الفخر نييشاركون

كيفية تحقيق تلك األهداف ال يقل  ولكن ،أمر بالغ األهمية لنجاحنانا التجارية هو تحقيق أهدافوال شك أن 
  .أهمية

 .دائًما بما هو صحيح في أننا نقومخالقية واأل قرارات الاتخاذ فيما يتعلق ب أصحاب املصلحة لدينانحن محل ثقة 
ًفا عواقًبا وخيمةبسرعةخطأ في الُحكم قد يسفر عن تدمير تلك الثقة أي و 

 
 .، مخل

فضال عن  ،معاييرنا العالية للنزاهة والكفاءة املهنية"( امليثاققواعد السلوك املنهي واألخالقيات )" ميثاق تحدد
ياتنا تجاه شركائنا مسئولوفاء بساعدنا على الكما أنها ت .إرساء األسس التي ندير بها شئوننا وأعمالنا في كل يوم

 .وبعضنا البعض ،واملجتمعات التي نخدمهاالتجاريين 

نطبق باملثل على جميع األطراف الثالثة يعلى جميع املوظفين واملسئولين واملدراء في الشركة، و يسري هذا امليثاق و 
ويتحمل كل منا مسئولية قراءة وفهم املبادئ املتضمنة في  .التي نعمل معها أو التي تضطلع بأعمال باإلنابة عنا

 .هذه الوثيقة، وااللتزام بها

كبير مسئولي  إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى منك التحدث إلى مديرك، أو إلى ممثل املوارد البشرية لديك، أو 
 .، أو أي ممثل من إدارة االمتثال في بريسجناالمتثال

ا مخالًفا الحظت إذا
ً
 .، عليك أن تخبر عن ذلك دون خوف من أن تتعرض ألي انتقاملهذا امليثاق سلوك

 .ملعايير األخالقية العاليةا وحرصنا على املستمر للحفاظ على سمعتنا مالتزامك مكل نشكر 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 

 ]توقيع[

 نيفو  إيهكيفن 
 الرئيس واملدير التنفيذي 

 كوربوريشنبريسجن دريلينغ 
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 في هذه السياسة

إلى بريسجن دريلينغ  "نحن" و"الخاص بنا" و"بريسجن" على شاكلة تشير املفردات والعبارات •
  .كوربوريشن وفروعها والشركات التابعة لها

إلى  "أنتم" و"لكم" و"الخاصة بكم" وموظفي بريسجن"على شاكلة  تشير املفردات والعبارات •
ا  عن الوكالء املتصرفين باإلنابة عن 

ً
 .املوظفين واملسئولين واملدراء لدينا، فضال

 .هو مجلس اإلدارة في الشركة "املجلس" •
 .قواعد السلوك هذه ميثاقهي  "السياسة" •

 

 حول هذه السياسة

، تنطوي على ومساهمينائنا التجاريين زمالئك وشركاتجاه و  بريسجنيات تجاه مسئولتقع على عاتقك 
القرارات ، حيث التي قد تشكل معضالت أخالقية أو قانونيةبتفكير حريص في املواقف ية و مسئولبتصرفك 

بشكل مباشر على سمعتك الشخصية وعلى سمعتنا ومكانتنا في تؤثر واإلجراءات التي تتخذها كل يوم 
  .املجتمع

هل هذا قانوني؟ هل هو أخالقي؟ هو قرار اسأل نفسك هذه األسئلة األساسية: هل  ،قرار أن تتخذ أي قبل
ما هو تأثير هذا ؟ بريسجناألساسية في  هل يتماش ى مع القيمالقيام به؟  هو الش يء الصحيح الذي ينبغي

 بريسجن،وينطبق ذلك على جميع مستويات أشعر أنني أتخذ قراًرا صحيًحا؟  ؟ هلبريسجنالقرار علي  وعلى 
املعامالت التجارية واألنشطة اليومية األخرى التي قد وحتى  جلس اإلدارةالرئيسية واملهمة مل قراراتالمن 

  .تشارك فيها

 يحدد هذا امليثاق ،أو تتوقع كل سؤال أو موقف محتملأن تدرِج  توجد وثيقة واحدة يمكن في حين أنه ال 
وفر ي، فضال عن أنه واملعايير األخالقية بريسجنللحفاظ على سمعة  هايجب علينا اتباع التي السلوكيات

 .في حاالت الشك أو االرتيابمعلومات االتصال واملوارد اإلضافية الستخدامها 

 

 نطاق ال

 .تنطبق هذه السياسة على كل موظف أو مسئول أو عضو في مجلس اإلدارة، وكذلك املقاولين واملوردين
ا للعمل مع الشركة

ً
 .وُيعد االمتثال لها شرط

 .هذه السياسة تقديم بيان باالمتثالفي من جميع األشخاص املشمولين  اسنويً  بريسجنتطلب 

 

 العواقب 

 إلى إبما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية  ،عواقب وخيمةعن  قهذا امليثا انتهاكقد يسفر 
ً
 ،نهاء الخدمةوصوال

تنطبق هذه العقوبات على كما  .بريسجنموقعك في  بغض النظر عن ،ية املدنية والجنائيةسئولوربما امل
 .وفًقا لهذه السياسةقد ُيجرى  املوظفين الذين يعرقلون أو يتدخلون في أي تحقيق

أو أي  امليثاقأن شخًصا ما قد خرق ترتاب في  أو ، ي سلوك غير أخالقي أو غير قانونيإذا كنت على علم بأ
في هذه  من خالل القنوات املوصوفةذلك  يجب عليك اإلبالغ عن ،قانون أو قاعدة أو الئحة تنطبق علينا

التي نقوم بها،  وعملية التحري  والشواغل ملزيد من املعلومات حول كيفية اإلبالغ عن املخاوفو  .الوثيقة
 .هذا امليثاقفي  اإلبالغ عن مخاوفراجع قسم 
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 التنازالت

يكشف عن ذلك  طاملا أنه ،للمجلس استخدام سلطته التقديرية للتنازل عن جوانب من القانون  يجوز 
 .ذات الصلةسوق املال فًقا لقواعد بمقتض ى القانون وو  للمساهمين

ويجب تأكيد أي استثناء أو تنازل خطي من قبل  ،املوظفينبمراجعة طلبات  كبير مسئولي االمتثال يقوم
 .الرئيس واملدير التنفيذي

 ،أو مديرأي مسئول بمراجعة طلبات االستثناءات املقدمة من قبل  تقوم لجنة الحوكمة والترشيح واملخاطر 
كما تراجع اللجنة أي مسائل ذات  .مجلس اإلدارة بل رئيسقِ خطًيا من  وأي استثناء أو تنازل يجب تأكيده

 .أهمية متعلقة بعدم االمتثال، وترفع توصياتها ملجلس اإلدارة ملراجعتها واعتمادها

 

 أسئلة؟ 

الحصول على مزيد كذلك  يمكنك .ث إلى مشرفكتحد   ،إذا لم تكن متأكًدا من ش يء ما وتحتاج إلى مشورة
 .يةالقانونإدارة الشئون االمتثال و إدارة و  املوارد البشريةة من املعلومات واملساعدة من إدار 

 

 ماذا نتوقع

 .ياتك وأن تتصرف دائًما وفًقا ألعلى معايير األخالق والنزاهة واملهنيةمسئولبنتوقع منك االضطالع 

 :هذا يعنى

 االمتثال لجميع القوانين واللوائح املعمول بها •
 واعدنا وسياساتنا وإجراءاتنااالمتثال لقالفهم و  •
 فعالكواملسئولية عن أالصدق  •
 وفق أفضل مصالح الشركةالتصرف  •
 املصالح تعارضتجنب  •
 حماية أصولنا •
 .لهذا امليثاق عن أي خرق مشكوك فيه االمتثال إدارة إبالغ مشرفك أو املوارد البشرية أو  •

 

 مشرفبصفتك مسئولياتك 

يتحمل املشرفون  ،امليثاقهذا معرفة التزاماته بموجب بينما يتحمل كل شخص في بريسجن واجًبا تجاه 
 بما في ذلك: ،يات إضافيةمسئول

 أن يكونوا على دراية بقواعدنا وسياساتنا األساسية •
القوانين لها ولجميع  ويمتثل قواعدنا، يفهم م إنماالتأكد من أن كل شخص يخضع إلشرافه •

 واللوائح املعمول بها
 املناسبةلسلوكيات والنموذج ل القدوةتقديم تعزيز قيمنا من خالل  •
تعزيز التواصل املفتوح والثقة في مكان العمل بحيث يشعر املوظفون باألمان في التعبير عن املخاوف  •

 النتقامالتعرض لدون خوف من 
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من  - عند الضرورة -املخاوف ، وتصعيد تلك االستجابة الفورية عندما يثير املوظفون مخاوفهم •
 خالل القنوات املناسبة

 

 العالقة مع الشركة

 بيئة العمل

عن التأكد من أن بيئة العمل آمنة ومحترمة املسئولية  ين التنفيذيينسئولجميع املوظفين وامليتحمل 
 .واتيةومنظمة وم

 

 حقوق اإلنسان 

أن تتم جميع املمارسات التجارية  -بل ونتطلب  –، ونتوقع باملعايير العاملية لحقوق اإلنسان بريسجنفي نلتزم 
 نحن نؤمن إيمانً  .ا لذلكوفًق 

ً
 ،ل على قدم املساواة بموجب القانون ا بأن لكل فرد الحق في أن يعام  ا راسخ

 .وتتوقع بريسجن األمر ذاته من شركائنا في األعمال .وسوف نحمي تلك الحقوق في مكان العمل

 

 التحرش والتمييز

باعتباره  الذي يمكن تفسيرهال نتغاض ى عن السلوك ، و نعامل الجميع باحترام وكرامة - بريسجنفي  -نحن 
أو النوع سواء كان ذلك يتعلق بالعرق أو األصل القومي أو الدين أو السن أو  ،أو تمييز من أي نوع تحرش

الحالة االجتماعية أو التوجه الجنس ي أو اإلعاقة العقلية أو الجسدية أو الحالة العسكرية أو أي سمة أخرى 
  .لحقوق املدنيةمحمية بموجب قانون حقوق اإلنسان أو ا

السلوك الذي يخلق بيئة عمل معادية أو غير آمنة التحرش أو  مع أي شكل من أشكال بريسجنال تتسامح و 
  .و/أو يخيف أو يس يء إلى موظفينا أو عمالئنا أو موردينا أو شركاء األعمال اآلخرين

 .مزيد من املعلوماتللحصول على الذي تعمل به  بلدالاملطبقة على  التمييز والتحرشراجع سياسة 

 

 التنوع

 .في خلق قوة عاملة عادلة ومتنوعة احاسًم  اويلعب كل منا دوًر  ،ر حقوق اآلخرين واختالفهمنحن نحترم ونقد  
وجهات و فإننا نشجع األفكار  ،كشركة لها عمليات في جميع أنحاء العالم وقاعدة عمالء متنوعة للغايةو 

توفير مكان عمل شامل مع تكافؤ  إلى جاهدة بريسجنتسعى  .ملوظفيناالنظر واملهارات واملعرفة والثقافات 
 .لمزيد من املعلوماتل التنوعيرجى الرجوع إلى سياسة  .فرص التوظيف والتقدم لجميع األفراد

 

 تعاطي الكحول وإساءة استخدام املواد

بضمان بيئة عمل  وتلتزم الشركة .وشركائنا التجاريين هدفنا هو حماية سالمة وصحة وعافية موظفينا
 .خالية من إساءة استخدام املواد بالنسبة لجميع موظفينا

 :يجب عليك االمتناع عن
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أي مواد تعيق قدرتك على الحكم السديد أو االضطالع بمهامك أثناء وجودك في مقر  استهالك •
 الشركةأو تشغيل معدات توفرها  أثناء قيادة سيارةالشركة، أو العمل باإلنابة عنها، أو 

ما لم تحصل على موافقة بذلك بريسجن،  ناول أو توفير أو تقديم الكحول في أي موقع من مواقعت •
 .نائب الرئيس األول لخدمات الشركةمن 

 .أقل من السن القانوني أو  تحت تأثير الشراب توفير الكحول ألي شخص •
قد تعيقك أو تعيق أي شخص آخر أثناء التواجد في أماكن العمل الخاصة  موادوبيع أو توزيع  حيازة •

 .بالشركة

تقع على  ،واجباته بسبب تعاطي مواد مخدرةألداء أو غير الئق غير مناسب في أن شخًصا ما  في حال ارتبت
 .ية اإلبالغ عنه إلى مشرفك أو ممثل املوارد البشريةمسئولعاتقك 

من ذلك  زميل أو عميل أو مورد أو غير ؛ ذ التدابير الالزمة ملنع أي فردية اتخامسئولتقع على عاتقك 
 .تحت تأثير الكحول أو العمل من القيادة ، الضيوف

اإلدارة العليا في أي موقع عمل، يتعين على  أو في أي فعالية تخص شركة بريسجن في حالة تواجد الكحول 
  .بناة وضع إجراءات لالمتثال بالتوجيهات الخاصة سئولامل

 .العمل للحصول على مزيد من املعلومات بلدتبعة في امل سياسة إساءة استخدام املوادُيرجى الرجوع إلى 

 

 الصحيفة الجنائية

 ، والذي سيقوماملباشر مع بريسجن، يتعين عليك إخطار مديرك أثناء عملكبجريمة جنائية  إذا تم اتهامك
عن املشرف املباشر يجب عليك إبالغ ويجب عليك  .وقسم املوارد البشرية املعني رئيسالبإبالغ نائب  بدوره

 .كيفية ترافعك وإذا ثبتت إدانتك

 

 السالمة في مكان العمل

للمساعدة في ضمان سالمة مكان  ذات الصلة، نلتزم بجميع قوانين السالمة، والسياسات واإلجراءاتنحن 
قواعد عدم التعرض ألي أذى دينا، وكذلك ل األساسيةالقيم ية استيعاب مسئولتقع على عاتقك  .العمل

إذا كانت  .واتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان سالمتك وسالمة اآلخرين من حولك، األساسيةواملعتقدات 
 .سياسات الصحة والسالمة املحددة استفساراتـ يرجى مراجعة لديك أية

 

 مطالبات النفقات

االمتثال لسياسة نفقات  ويجبللرقابة،  بطاقات الشركة والنفقات املدفوعة من املال الخاص تخضع
 عن 

ً
الخاصة  مكافحة الرشوة ومكافحة الفسادوسياسة  هذا امليثاقاألعمال والسفر املتبعة لدينا، فضال

 .بنا

 

 ممارسات الشراء

مع وضع السعر والجودة  بريسجن، هاتحققوف يجب أن يستند شراء السلع والخدمات إلى القيمة التي س
 .والخدمة في االعتبار، بما يتفق مع معايير وأهداف األعمال الخاصة بنا
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تفويض سياسة املوضحة في  واإلرشاداتالضوابط الداخلية املوضوعة  يجب أن تتبع جميع عمليات الشراء
 .( لديناCP2) سلطةال

 

 تخفيضاتال

مورد فيما يتعلق بمشترياتك أي ال يمكنك الحصول على خصومات أو تخفيضات أو أي مزايا شخصية من 
 .اآلخرينبريسجن  الشخصية، إال إذا كانت هذه املزايا متاحة لجميع موظفي

 

 مواد االتصال

 سياسات نظممع  يتوافقيجب أال يتعارض االستخدام الشخص ي ألجهزة االتصال مع وظيفتك، ويجب أن 
 .املتبعة لدينا املعلومات واملمارسات القياسية

 

 خالف ذلكالسلوكيات غير الالئقة 

د مثل ؛ال تساوم شخًصا آخر على قيمه قواعد  ميثاقمؤسسة أخرى على مخالفة في حث موظف  تعم 
 .السلوك الخاصة بهم

 

 العالقات في مكان العمل

أي فال يجوز لك إعطاء  .ممارسات إدارية صحيحةيجب أن تستند جميع قرارات املوارد البشرية إلى 
شخص تكون على صلة شخصية وثيقة به، ويجب لأو  ،حد األقاربأل أو  ،اعتبارات توظيف خاصة لصديق
 .عدم تلقي أية معاملة خاصة منه

يك عالقة إشرافية أو عالقة مرؤوس مع أحد األقارب أو شخص ما تكون على صلة شخصية ذإذا كانت لد
املرؤوس أي وُيقصد ب .فيجب عليك إبالغ األمر إلى مديرك وممثل قسم املوارد البشرية على الفور  وثيقة به،

تحديد مهامه  نقل أحدكم أو إعادة قد نعمد إلى .شخص له عالقة مباشرة أو غير مباشرة برفع التقارير
 .املصالحفي الضمني  الفعلي أو  تعارضة في حالة اليالوظيف

 

 تعارض املصالح

مزاولة األعمال التجارية  املصالح عندما تتداخل مصلحة شخصية أو عائلية مع قدرتنا على تعارض يحدث
 .بشكل موضوعي وفعال وبدون تحيزلشركة بريسجن 

"تعارض املصالح" إذا حال قرار أو مصلحة شخصية دون أداء تجد نفسك في موقف ينطوي على  قد
 الشركة. مصالح تعارض معإذا تداخل أو  واجباتك بموضوعية، أو 

 :بما في ذلكملصلحة الشركة املثلى،  تجنب املواقف التي تهدد أو يبدو أنها تهدد قدرتك على التصرف

منفعة شخصية أو من أجل  منصبك،استغالل استغالل املمتلكات أو املعلومات الخاصة بنا، أو  •
 عائلية

 أسرتك مصلحة فيهاوأي مؤسسة قد تكون لك أو ألحد أفراد بريسجن  عقد صفقة بين •
 لنا فيها مصلحة، أو ُيحتمل أن يكون لنا فيها مصلحةمعاملة مهمة لتأثير على قرار يتعلق بعقد أو ا •
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أو العمل بما في ذلك السيطرة على حصة مهمة ، مباشر أو غير مباشرالتنافس مع بريسجن بشكل  •
 منافس مباشر لنايزاول األعمال معنا أو يعتبر كيان يتعامل كمدير أو استشاري في 

ي مسئولأو كبير  املشرف عليك/قم باإلفصاح عن أي تعارض مصالح فعلي أو محتمل أو متصور ملديرك
 ال، EthicsPoint و اتصل بخدمة، أاالمتثال

 
 وقعامليمكنك زيارة  . كماالساخن السري دون تحديد الهوية خط

ي أسفل الصفحة ف" Ethic" والنقر على الرابط اآلمن www.precisiondrilling.com  على شبكة اإلنترنت 
 .الرئيسية

هذا  ونحن نطلب من جميع املوظفين الكشف عن أي تعارض فعلي أو محتمل في املصالح عند مراجعة
بإبالغ مشرفك و/أو ممثل قسم املوارد البشرية بمجرد كما تلتزم كل عام. في واإلقرار بامتثالك ، امليثاق

 .علمك بمثل هذه الحالة

 

 السرقة واالحتيال وسوء االستخدام

ا ملتزمون بحماية أصول الشركة وضمان استخدامها بعناية وبشكل مشروع. تضر السرقة حن جميعً ن
. تماًما وهي محظورةشركة بريسجن،  اتواالستخدام املسرف للموارد واألنشطة االحتيالية بأهداف وغاي

 ة بريسجن.لى األموال أو املمتلكات اململوكة لشركُيحظر عليك السرقة أو االختالس أو االستيالء ع

 

 عدم االنتقام

 .النتقامل التعرض دون خوف من أو الشواغل طلب املشورة أو تصعيد املخاوفعلى الشركة موظفيها تشجع 

يسمح لنا ؛ األمر الذي لشجاعة لإلشارة إلى وجود مشكالتبا يتمتعون  الذيننحن نثني على املوظفين 
ا بسياسة بريسجن  املشكالت وتصحيحها في أقرب وأسرع وقت ممكن. وتلتزمالوقوف على تلك ب

ً
التزاًما راسخ

بحسن  - وتحظر عقاب أي موظف يقوم ،تشجع على الكشف عن مثل تلك املخاوف في الوقت املناسب
 .االدعاء في نهاية املطافتعذر إثبات  باإلبالغ عن مثل تلك املخاوف أو االنتقام منه، حتى وإن - نية

إذا ما أبلغ  ُيعفى أي فرد يخضع لهذه السياسة من عواقب سوء السلوك أو األداء غير املالئم ال ومع ذلك، 
 .عن سوء سلوكه أو أدائه غير املالئمبنفسه 

مخاوف، يجب عليك أي بسبب تصعيد ألي أعمال انتقامية  ن عرضةإذا كنت تعتقد أنك أنت أو آخري
ي االمتثال أو استخدام الخط مسئولالشؤون القانونية أو كبير  إدارةاملوارد البشرية أو  إدارةإخطار ممثل 

 .EthicsPoint. الساخن

 

 عمليات التدقيق والتحقيق

الصحة إدارة الشؤون القانونية و إدارة االمتثال و إدارة مثل خدمات التدقيق و  - يمكن للمجموعات الداخلية
املوارد البشرية إجراء تحقيقات من وقت آلخر. ويلزم عليك التعاون معهم، وحضور إدارة و  والسالمة والبيئة

تأخير إجراء تجنب إعاقة أو  االجتماعات حسب الطلب، واإلجابة على جميع األسئلة بشكل كامل ودقيق.
 .تحقيقأي 

ل الحقيقة
ُ
رحت عليك أسئلة في التحقيقات أو  ق

ُ
اإلجراءات القانونية التي تشملنا، أو تشمل  خالل إذا ط
ع أي يأو تشج ،بيانات غير صحيحة أو مضللةشركائنا في األعمال. تجنب اإلدالء بأي  أًيا من موظفينا أو 

http://www.precisiondrilling.com/


 
 

 CP1 – 8          ميثاق قواعد السلوك املنهي واألخالقيات 

 
 

ل محقق  االتصال بكفي حالة الشؤون القانونية إدارة شخص آخر على القيام بذلك. وقم بإخطار  من ِقب 
 .خارجي أو سلطة أو محاِم 

 .نحن نحافظ على سرية جميع التحقيقات بما يتماش ى مع القانون 

 

 حماية أصولنا

وحمايتها من السرقة أو الخسارة أو  بها، ألعمال الخاصةا ألغراض نحن نؤمن باستخدام أصول الشركة
 ؛الضرر أو إساءة االستخدام أو الهدر أو االحتيال أو االستعمال الخاطئ. ويمكن أن تكون األصول )أ( مادية

بريد وال برمجياتالمثل  ؛ركبات؛ )ب( إلكترونيةواألجهزة وامل كتبيةواللوازم امل عداتوامل رافقاملمثل 
رسومات أو تصميمات و  بياناتالمثل  ؛تكنولوجيا معلومات؛ )ج( معلوماتو صوتي البريد وال لكترونياإل
 تجاريةالعالمات وال ختراعاال مثل براءات  ؛عقود؛ )د( فكريةوالتكاليف، والعمالء، القوائم و نتجات، امل

 .تأليفالنشر و الحقوق و  تجاريةالسرار واأل 

، الخسارة أو االستعمال الخاطئأو  توفير الحماية ملمتلكات وأصول الشركة ضد الضرر  ل عنسئو أنت م
السيولة النقدية بالشركة والوقت واملواد واإلمدادات واملباني واملعدات والسجالت ومعلومات بما في ذلك 

 .ونظم املعلوماتالحاسوب  املوظفين وموارد

لرقابة الداخلية املالئمة واملحافظة عليها لحماية األصول نظم اإلنشاء  وليات محددةئمسراء يتحمل املد
من الضياع واالستخدام غير املصرح به أو تحويل امللكية. إذا كنت على علم بأي ضرر أو خسارة أو استخدام 

 .على الفور املوارد البشرية  خاطئ فعلي أو محتمل ملمتلكاتنا، يجب عليك إخطار مديرك املباشر أو 

 

 علوماتتكنولوجيا امل

اإلنترانت وموقع وشبكة  نظم املراسالتو  ومصادر املعلومات )مثل البريد اإللكترونيالحاسوب  شبكات تعتبر 
 .مخصصة لألعمال التجارية للشركة عناصر الويب العام( 

، أو استرجاع أو إرسال مواد جنسية أو إباحيةأو في مشاهدة الحواسيب الخاص بالشركة استخدام  تجنب
أو رسائل تحرض على التعصب أو أي  ،نصريةأو ع أو رسائل مسيئة ،على العنف أو الكراهيةمواد تحرض 

 .مواد أخرى تتعلق بأنشطة غير مشروعة

أو النظم األخرى من الحواسيب  الخاص بك، أو أيالحاسوب  انتبه إلى أن املعلومات املتوفرة على جهاز 
ركة مراقبة الوصول ومحتوى النظم والشبكات للش، ويحق معلومات شخصيةتعتبر ال  ،التابعة للشركة

جرى على مصادر الحاسوب الخاصة بنا هي ملكية  حماية مصادرنا.بغية  ،اهالتابعة ل
ُ
وجميع األنشطة التي ت

 سياسات تكنولوجيا املعلومات واملمارسات القياسيةخاصة للشركة. ألية استفسارات، يرجى الرجوع إلى 
 .الخاصة بنا

 

 املعلومات  إدارة

بما يتفق مع  - سواء كانت ورقية أو إلكترونية - تتطلب ممارسات األعمال الجيدة أن نحتفظ بالسجالت
عن  مسئول كل موظف و  .سياسة إدارة املعلومات الخاصة بنا واملحددة في جدول االحتفاظ بالسجالت

 إدارة املعلوماتإلى سياسة  لرجوعاالكائنة تحت سيطرته وفق السياسة والجدول. يرجى  إدارة السجالت
 .ملزيد من التفاصيل
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 أمن البيانات والخصوصية

. تهاحمايويتعين  ،لكيةاملمعلومات سرية أو شخصية أو خاصة ب تطلع على قدعملك في شركة بريسجن،  أثناء
نحترم الحق األساس ي لألفراد إذا أننا وتحمي قوانين أمن البيانات والخصوصية املعلومات املتعلقة باألفراد، 

ل موظفينا وعمالئنا، والتي  تم يفي الخصوصية. يجب عليك حماية املعلومات الخاصة املقدمة لنا من ِقب 
يمكن فقط لبعض األشخاص االطالع على تلك  الحصول عليها من أطراف ثالثة أخرى من خالل عملنا.

ب ال املعلومات، "على أساس الحاجة إلى املعرفة" وفي سياق كشف العمل الضروري لتلبية مسئولياتهم. تجن 
إال بعد التشاور مع مديرك املباشر أو إدارة املوارد البشرية أو  ،شخاص غير مصرح لهمألعلومات املعن 

 إدارة الشئون القانونية.

 

 وسائل التواصل االجتماعي

اآلخرين باستخدام وسائل  نحن ندرك أن اإلنترنت يوفر فرًصا فريدة لالستماع والتعلم والتعامل مع
ضع في اعتبارك أن اإلنترنت هو . : فيسبوك وتويتر واملدونات، إلخ(على سبيل املثال) التواصل االجتماعي

لدينا.  مكان عام. ال تنشر تعليقات على مواقع التواصل االجتماعي حول أعمالنا أو العمالء أو شركاء األعمال
 .للحصول على معلومات إضافية االجتماعي وسائل التواصليرجى الرجوع إلى سياسة 

 

 اإلفصاح و الكشف

 فالكشيمكنك فقط الكشف عن املعلومات السرية في حالة الحصول على تصريح بذلك بموجب سياسة 
أو وفًقا ملا يقتضيه القانون. ويجب عليك الحفاظ ، التربح التجاري بناًء على معلومات داخليةأو سياسة 

 .و في حالة إنهاء الشراكة معنابريسجن أ حتى بعد ترك العمل فيعلى سرية املعلومات 

 غيةب - في الوقت املناسب وبشكل عادل ودقيق - اإلفصاح عن جميع املعلومات الجوهريةحرص على نحن ن
لتي نتداول أسهمنا سوق املال ا بشؤوننا. يلزمنا القانون وتلزمنا قواعد علمبقاء املساهمين والجمهور على 

اتًيا و على الفور، سواء كان ذلك مبريسجن  بالكشف عن جميع املعلومات الجوهرية املتعلقة بشركةفيها 
 .أم ال

فإننا نتوقع منك تكريس الوقت واالهتمام الالزم جوهرية،   عن إعداد أو مراجعة معلوماتمسئوال إذا كنت 
 .جميع املعلومات التي نقوم بالكشف عنهااكتمال للتأكد من دقة و 

 

 دقيقةمكتملة و  سجالت

علينا أن نضمن تسجيل املعامالت وفًقا للمبادئ املحاسبية املقبولة على نحو عام، واملبادئ املحلية يتعين 
 .إن وجدت ،أو القانونية األخرى 

 عن سالمة أي من التقارير والسجالت واملراسالت التي تعمل عليها. ويجب أن تكون جميع مسئول أنت 
وأن تكون قابلة للتدقيق العام. العبث بها بأي شكل كان،  ودقيقة، وال يتمصحيحة املدخالت والقيود 

التالعب بأي حسابات داخلية، أو السماح دفاترنا، أو  إعداد أو تشغيل حساب غير صحيح علىيحظر عليك 
 الجداول و  تقارير املصروفاتو  تقارير املبيعاتو  يسري ذلك على أي تقارير مالية. لشخص آخر بالقيام بذلك

 خالف ذلك. الزمنية والتقارير 
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( وسياسة CP12) إدارة املعلومات وضح في سياسةعلى النحو امل يجب االحتفاظ بوثائقنا وسجالتنا
 (.OP1-CP12) التاالحتفاظ بالسج

 

 العالقات مع اآلخرين

 لتنافسل املناهضةالسلوكيات 

بالتنافس بشكل عادل والفوز باألعمال بطريقة أخالقية وقانونية من خالل تقديم شركة بريسجن  تلتزم
متنع عن التعاون مع املنافسين لتحديد األسعار حن نعالية القيمة. وإلى هذا الحد، نو خدمات عالية األداء 
تفاقيات أو يحظر إبرام أي نوع من االو أو الحد من املنافسة بأي شكل من األشكال.  ،والتالعب بالعطاءات

ولو مجرد تجنب إنشاء األهمية بمكان  التفاهمات مع منافسينا للحد من املنافسة الكاملة والعادلة. ومن
 .تصور بأننا نتآمر مع منافسينا

الشؤون القانونية  إدارةقوانين املنافسة بالغة التعقيد وتختلف حسب االختصاص القضائي. تحدث إلى 
 .تعتقد أنها مناهضة للمنافسةللحصول على مشورة حول أي حالة 

 

 التعامل العادل

حالة عمل عن طريق إساءة استخدام معلومات سرية أو االستغالل غير العادل ألي  تجنب عليناتعين ي
وشركائنا التجاريين التعامل بنزاهة مع العمالء واملوردين واملنافسين  ايجب على موظفينو تزييف الحقائق. 

غير أمين أو مخالف للمعايير التجارية املعقولة تجنب اتخاذ أي سلوك  واملوظفين واملساهمين اآلخرين.
 .للتعامل العادل

 

 الرشاوى والفساد

تم بشكل مباشر أو من خالل نت تكارشاوى والعموالت والدفعات التيسيرية، سواء الشركة بريسجن  تحظر 
أي أطراف ثالثة مثل الوكالء وشركاء املشروعات املشتركة. يجب علينا عدم تقديم أو دفع أو طلب أو قبول 

 .شخصية أو تقديم هدية أو مصلحة للحصول على أي ميزة تجاريةمدفوعات 

للتأثير على نتائج األعمال. أي عمل من الرشوة هي أي ش يء ذي قيمة يعطى مقابل ميزة تجارية غير الئقة أو 
هو ضد للقانون، وقد يكون له عواقب قانونية  - ن لم يكن مقصوًداإو حتى  – أعمال الرشوة أو الفساد

 .وخيمة، بما في ذلك إجراءات اإلنفاذ وتوجيه اتهامات جنائية

مخاطر وتحديات. عن  – انبالحكوميون األج املوظفينبما في ذلك  - املوظفين الحكوميينالتعامل مع  يسفر 
على جميع موظفينا وشركائنا التجاريين،  املوظفين الحكوميينتنطبق سياساتنا التي تحكم التعامل مع 

 .بغض النظر عن املوقع الشخص ي أو مكان العمل أو األصل القومي

 ئهموأصدقا هموأزواجهم، وأفراد أسر  الحكوميين املوظفينعند التعامل مع  التالية اتبع القواعد
ً

، فضال
 :عن أي كيانات قد تؤثر على القرارات الحكومية أو تقدم ميزة تجارية

تعامل بشكل منصف وواضح مع املوظفين الحكوميين، بغض النظر عن مراكزهم أو مناصبهم أو  •
 .يستوى الحكومامل

 .ال تقبل الرشوة أو التحريض من أي نوع •
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قروض أو أي رحالت سفر أو سبل ترفيه باهظة أو  هدايا أو وال تِعد بتقديم أي رشاوي أو  ال تقدم •
 .بشكل مباشر أو غير مباشراالستمالة، سواء  شكل آخر من أشكال

 .ال تعرض أو تقدم معاملة خاصة ألفراد الشرطة أو الجيش •

 فهي جزء من امليثاق واالمتثال ،ملزيد من التفاصيل  (CP 6)مكافحة الرشوة ومكافحة الفسادراجع سياسة 
لسياسة مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد صلة وثيقة ببعض وحدات األعمال واملوظفين و إليها إلزامي. 

القضايا األخالقية، بما حول  اسنويً  اإضافيً  اياتهم، وتقدم إدارة االمتثال تدريبً مسئوللدينا تبًعا ألدوارهم و 
تلقي هذا التدريب ، ويتعين عليك املوظفينفي ذلك مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد ملجموعات معينة من 

 إدارة االمتثال.كجزء من ممارسات 

 إدارةي االمتثال أو مسئولتعهد االمتثال أو كبير ساعد املراقب املالي في مواقعنا الدولية، وهو أيًضا اتصل بم
 مسألة ما.  متأكًدا من، في حال لم تكن االمتثالإدارة  الشؤون القانونية أو 

 

 والترفيه والسفرالهدايا 

ترويجية وذات قيمة بسيطة، طاملا أنه ال يمكن اعتبارها رشوة أو تعتبر  التي الهداياأو تلقي يمكنك تقديم 
 أن تؤثر على نتيجة معاملة تجارية.

 تقديم الهدايا

ملوظف حكومي أو عمالء تجاريين أو شركاء في األعمال أو أي  ترفيه أو ضيافة مفرطة أو فخمة قدم سبلال ت
 نزاول معه أعماال تجارية. طرف ثالث

عطى لطرف حتى الظهور بشكل غير الئق، إن أي  لتفادي
ُ
هدايا أو فرص ترفيه مقبولة من طرف ثالث أو ت

 املعايير التالية: يجب أن تستوفي ثالث

 أو التأثير بطريقة غير مالئمة على املتلقي ميزة غير الئقةمنها الحصول على ال يقصد  •
 مسموحة بمقتض ى القانون  •
 سياساتنا تسمح بها •
 املتلقي سياساتتسمح بها  •
 في ظل الظروفة من حيث القيمة ومالئمة معقول •

هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في االعتبار عند التفكير في هدية أو ترفيه قد ترغب في تقديمه 
 أو تلقيه: 

 مؤسسةحقيقية قائمة مع  هناك مناقشة حول عرض أو عطاء أو عقد حالي أو محتمل أو فرصة •
 املتلقي

 املتلقي هو صانع القرار أو قد يؤثر على فرصة العمل الحالية أو املحتملة •
لشركة ا عن انطباع سلبيعن مخاوف تتعلق بالسمعة، أو إعطاء  الهدية أو الترفيهُيحتمل أن تسفر  •

 أو موظفيها
 جب التعامل مع أي هدية أو ترفيه يتم تقديمه لزوجتك أو أفراد أسرتك كما لو أنها مقدمة لكي •

لتحديد ما إذا  إدارة الشئون القانونية أو إدارة االمتثال يجب عليك التشاور مع ،في الحاالت املذكورة أعاله
 .في باملعايير الخمسةاملقترح يكانت الهدية أو الترفيه 

الهدايا أو سبل الترفيه ملوظف حكومي في الحاالت التالية: )أ( إذا كانت الهدية أو الترفيه ُيسمح بتقديم 
اسة مكافحة الرشوة ومكافحة يتستوفي املعايير املذكورة أعاله و)ب( إذا كانت متوافقة مع هذه السياسة وس
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أن يتشاوروا مع  ملوظف حكومي يجب على املوظفين الذين يسعون إلى تقديم هدية أو ترفيهالفساد. و 
 .غير متأكدين انوامجموعة االمتثال قبل تقديم الهدايا أو الترفيه إذا ك

 

 تلقي الهدايا

إذا كان ذلك قد يسبب تعارًضا  ،بشكل مباشر أو غير مباشرسواء  ،ال يجوز لك تلقي أي ش يء ذي قيمة
هدايا الال تتطلب و ، أو إعطاء انطباع بوجود مثل ذلك التعارض. بين املصالح الشخصية والواجبات املهنية

الحصول  الترفيه املقبولة من أولئك الذين يقومون أو يرغبون في القيام بأعمال تجارية مع الشركةوسبل 
الترفيه محدودة وأن  سبل الهدايا أو  تلك يجب أن تكون  ،ومع ذلك .موافقة بموجب هذه السياسة على

فقط عندما يتم سبل الترفيع يمكنك قبول الهدايا و  .لتقديم الهدايااملحددة ير الخمسة تستوفي املعاي
تكون شريطة أن  ،ةمشروعأغراض تجارية حسن النية و ومتى كان الهدف منها هو  ،تقديمها بحسن نية
ال و  .حثك أو مكافأتك على التصرف بشكل غير صحيحأال ُيقصد منها و  ،املبلغ من حيثمعقولة ومتناسبة 

 ذات صلة بموقعك في بريسجن. يجوز لك طلب هدايا أو خدمات

بإدارة  يرجى االتصال ،إذا كانت لديك أسئلة حول ما إذا كان يجب عليك تقديم أو قبول هدية معينة
 االمتثال أو إدارة الشئون القانونية.

حظر تماًما 
ُ
، وال يكات أو الحواالت املاليةمثل بطاقات الهدايا أو الش ؛الهدايا النقدية أو ما في حكم النقدت

 تعتبر الئقة أبًدا.

أو أغراض  ،لغرض تسويق بضائعنا وخدماتنابالنسبة لرحالت السفر التي ترعاها بريسجن، ينبغي أن تكون 
 يجب أن يكون السفر مناسًبا ومعقو  ،الترفيهسبل على غرار الهدايا و و  .مشابهة

ً
 مستوى  ومعتمًدا من ال

 دفاترنا.تسجيله بدقة في سجالتنا و ، وأن يتم املناسب اإلدارة

 

 االمتثال للعقوبات

جميع ، والتي تكاد تحظر نحن نمتثل لقوانين ولوائح العقوبات االقتصادية لوزارة املالية الكندية واألمريكية
املعامالت التجارية واالقتصادية التجارية مع أشخاص أو كيانات في بلدان معينة على النحو الذي تحدده 

تفرض برامج العقوبات القطرية هذه أيًضا قيوًدا على التعامل التجاري مع أفراد أو و السلطات املعنية. 
 .بنا الخاصة العقوباتكيانات بعينها. ملزيد من املعلومات، راجع سياسة 

 

 ضوابط االستيراد والتصدير

وغيرها،  املعداتو  اللوازمو  بصفتنا شركة تعمل في العديد من األسواق الدولية، فإننا كثيًرا ما ننقل املنتجات
املستخدمة في أعمالنا بين البلدان. ويجب أن نمتثل لجميع قوانين ضوابط االستيراد والتصدير وقواعد 

امتثال سياسة التحركات. يرجى مراجعة  واعد كل بلد فيما يتعلق بهذهالتعامالت التجارية ولوائح وق
 .الخاصة بنا التعامالت التجارية

 

 األنشطة السياسية

فنحن سياسًيا وال تشارك في أنشطة سياسية أو تقدم مساهمات سياسية.  امحايًد تنتهج بريسجن موقًفا 
 ملصلحة فقط سياسية. ونسمح بممارسة الضغطال يجوز لنا استخدام أموال الشركة أو أصولها ألغراض 
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تشاور مع إدارة الشئون القانونية  .الضغط السياس ي يخضع لدرجة عالية من التنظيمبريسجن، بيد أن 
 إذا كانت لديك أية استفسارات بشأن الضغط السياس ي لصالح بريسجن.

الدعم املالي من منظمات  يجب على الرئيس واملدير التنفيذي املوافقة على جميع طلبات الحصول على
 .سياسية

، بما في نموظفين حكومييالشركة تقوم به مع يخص  ي االمتثال بأي اتصالمسئولكبير إخطار  تأكد من
التعامل مع الهيئات التنظيمية  ال يشتمل ذلك على البيروقراطيون. ومع ذلك،املوظفين املختارين و  ذلك

ي الصحة والسالمة املهنية، مسئولبشأن املسائل العادية )مجلس الحفاظ على املوارد والطاقة في ألبرتا، 
وغيرها من الهيئات التنظيمية في كندا والواليات املتحدة التي تتفاعل معنا في سياق العمل املعتاد(، وذلك 

 .إطار هذه السياسةر أفعالهم تساؤالت في ما لم تثِ 

ا في أية أنشطة سياسية شخصية،
ً
 عليك القيام بذلك على نحو شخص ي وليسيتعين  إذا كنت مشارك

 باإلنابة عن بريسجن.

 

 املساهمات الخيرية

نزاول  في املجتمعات التية شركالفي العطاء الخيري كجزء من برنامج التوعية الخاص ببريسجن  تشارك
أن تنطوي التبرعات  ه ال يجوز لهذهغير أن، ونحن فخورون بتقديم الدعم والعطاءفيها أعمالنا التجارية. 

 .أو أسرتهملوظف حكومي  نفعةعلى م

خارج باإلنابة عن بريسجن  جميع املساهمات الخيرية التي تتمينبغي الحصول على موافقة مسبقة على 
ل كبير  كما  رئيس األول لدعم العمليات العاملية.ي االمتثال ونائب المسئولالواليات املتحدة وكندا من ِقب 
في أمريكا  باإلنابة عن بريسجن على جميع املساهمات الخيرية التي تتمينبغي الحصول على موافقة مسبقة 

ل نائب الرئيس األول لخدمات الشركة.  مساهمة خيرية وقبل أي إذا لم تكن متأكًدا بشأن و الشمالية من ِقب 
 بريسجن. ي االمتثال التابع لشركةمسئولتقديم تبرعات، اطلب التوجيه عن طريق االتصال بكبير 

 

 فرص الشركات

ال تشارك في أعمال تجارية قد تجعلك سنحت الفرصة بذلك.  يجب عليك تعزيز مصالحنا التجارية كلما
خرى من املتوقع على نحو معقول أن تكون لنا حصة في عمل تجاري أو أصول أوال تحصل على منافس لنا، 

 
ً

 .حصة فيها دون أن تعرض الفرصة علينا أوال

أو السيطرة، أو الحصول  عن امتالك،األبناء(  الزوجة أو /)بما في ذلك الزوج وأسرتكيجب أن تمتنع أنت 
تزاول  مشروعات تجاريةأي من موردينا، أو مقاولينا أو منافسينا، أو في أي جوهرية لدى  حصة ماليةعلى 

 عالقة تجارية مع أحد أقاربك، اتصل الشركة إذا كان هناك احتمال إلقامةاألعمال معنا أو تسعى إلى ذلك. 
 هناك تقييم الوقائع والفصل فيما إذا كانحتى يتسنى لهم  الشؤون القانونيةإدارة االمتثال أو بإدارة 

 أ و تعارض مصالح متصوًرا أ
ً

 .فعلًيا و محتمال

 

 التربح التجاري بناًء على معلومات داخلية

يات التي تضطلع بها، قد تتوافر لديك أحياًنا إمكانية الوصول إلى معلومات سئولاستناًدا إلى الدور وامل
 بريسجن، ول جوهرية حول 

ُ
 .ح بعد للجمهور ت  م ت
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مستثمر معقول قبل شراء أو بيع سند في معرفتها  معلومات مهمة قد يرغبأي  املعلومات الجوهريةُيقصد ب
املعلومات مع أفراد األسرة أو األصدقاء أو أي شخص داخل املؤسسة أو تلك  يحظر بشدة مشاركةو مالي. 

التربح التجاري بناًء على معلومات داخلية أو إفشاء صحيح للمعرفة.  خارجها ما لم يكن لديه سبب تجاري 
 بريسجن. أن يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لك ولشركة معلومات سرية هو أمر غير قانوني ويمكن

ياتك كشخص مطلع مسئولملساعدتك على فهم  التربح التجاري بناًء على معلومات داخليةاجع سياسة ر 
 .على معلومات داخلية

 

 املواد املحمية بموجب حقوق النشر

األدبية والفنية والدرامية واملوسيقية، توفر قوانين حقوق النشر والتأليف الحماية القانونية لألعمال 
. ومن بين القوانين لتلك بموجب حقوق النشر وفًقا فقط ويمكننا استخدام وإعادة إنتاج األعمال املحمية

واملواقع اإللكترونية والصور الحاسوب  األعمال املحمية بموجب حقوق النشر ما يلي: برمجيات على مثلةاأل 
ضمان أنت مسئول عن  ة والرسومات واملقاالت الصحفية ومقاطع الفيديو.الفوتوغرافية والكتب واألدل

على التراخيص أو األذونات األخرى املالئمة من مالكي حقوق النشر قبل استخدام أو إعادة بريسجن  حصول 
وضمان أن يتم هذا االستخدام أو إعادة اإلنتاج وفًقا ألحكام  ،إنتاج عمل محمي بموجب حقوق النشر

ل مالكي حقوق النشر فقط. قدالترخيص  عن تعريض  عدم االلتزام بهذه املتطلباتيسفر  املمنوح من ِقب 
قانونية ضخمة، وقد يعرضك إلجراءات تأديبية تصل إلى إنهاء الخدمة أو عقد  ودعاوى  ملطالباتبريسجن 

 التوظيف على الفور.

 

 امللكية الفكرية

ل الحقوق الحصرية ألي  بريسجن ، تمتلكخطًيا بريسجن ما لم ينص على خالف ذلك بشكل صريح من ِقب 
، أو )ب( يتم بريسجن والتي )أ( تتعلق بأعمال بريسجن ملكية فكرية تتصورها أو تنشئها أثناء عملك مع

االختراعات واألعمال األدبية  على مل امللكية الفكريةتوتش .بريسجن تصميمها أو إنشاؤها باستخدام موارد
أو االختراعات مستحقة البراءة أو : األعمال الخطية بإنشائها )على سبيل املثال والفنية التي قمت أنت
عن أي اختراعات  بريسجن جميعها ملكية فكرية(. يجب عليك الكشف إلى ؛ تعتبر التصميمات الصناعية

نا بجميع املساعدة الالزمة لتمكن بريسجن جديدة أو أعمال أخرى تقوم بإنشائها أثناء عملك ويجب أن توفر
 .من السعي للحصول على الحماية القانونية لهذه االختراعات أو األعمال وفًقا للقوانين املعمول بها

 

 لشواغلا عن اإلبالغ

ولن يكون  .و قواعد أو لوائح تنطبق عليناامليثاق أو ألي قانون أ انتهاك لهذاأي اإلبالغ عن يتعين عليك 
 هناك أي إجراءات انتقامية إذا قمت باإلبالغ بحسن نية.

 من خالل إحدى القنوات التالية:أية أسئلة طرح عن أية مخاوف أو  اإلبالغ كيمكن

 املشرف املباشر للموظف •
 املوارد البشرية •
 أي عضو في مجموعة االمتثالكبير مسئولي االمتثال أو  •
 اإلفصاح عن الهوية، على النحو التالي:دون  EthicsPointالخط الساخن  •

o :1-866-292-863 كندا والواليات املتحدة 
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o :971-4-3762699 الكويت 
o 866-292-863ثم  1-800-10 السعودية: اطلب 
o شركات االتصال  8000-021)دو( أو  8000-555-66 اإلمارات العربية املتحدة: اطلب(

 866-292-863األخرى( ثم 
o  :1-800-840-7907املكسيك 

 compliance@precisiondrilling.comيمكن كذلك إرسال املخاوف والشواغل إلى البريد اإللكتروني  

حيثما سمح  -و  لضمان التعامل مع التقارير بطريقة سريةاالتصال لدينا  تم تصميم كل قناة من قنوات
 عن أي انتهاكات لهذا امليثاق. دون اإلفصاح عن هوية املبلغ – نون بذلكالقا

 

  

mailto:compliance@precisiondrilling.com
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 تاريخ هذه السياسة

 2006ديسمبر  5 تاريخ افق املجلس على هذه السياسة كممارسة للحوكمة فيو 

 

 الوصف تاريخ املراجعة إصدار رقم

 إنشاء السياسة 2006سبتمبر  1

 الساخنتحديث املعلومات عن الخط  2009أبريل  2

 تغييرات طفيفة 2009ديسمبر  3

 تغييرات طفيفة في نطاق السياسة 2010مايو  4

تغييرات طفيفة لبيان تحولنا من صندوق الدخل إلى الهيكل  2010يونيو  5
 املؤسس ي

 تحديث عام 2012سبتمبر  6

 تحديث عام 2014فبراير  7

أمن البيانات  ،االجتماعيالتواصل  وسائل ،التنوعأقسام إضافة  2016أبريل  8
مثل املواد املحمية بحقوق  :وتحديث أقسام معينة ،والخصوصية

ساهمات وامل ،الرشوة والفسادو  .مدفوعات السالمةو  ،النشر
 .خيريةال

 ،املوافقة على املساهمات الخيريةو  ،عدم االنتقام املوضحقسم  2017فبراير  9
 التحديثات الطفيفةبعض و 

، يات املشرفمسئولإضافة و  ،رسالة الرئيس التنفيذيديث تح 2018فبراير  10
وحقوق اإلنسان، وإدارة املعلومات، وتوضيح قسم الهدايا 

 والترفيه، وبعض التحديثات الطفيفة.
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