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املستدام للنمو  املهنية  املبادئ 

 املبادئ املهنية للنمو املستدام
Sembcorp Industries Ltd بشركة  اخلاصة  األساسية  والتكامل  والنزاهة  البصيرة   مبادئ 

للشركة:ك املهنية  للمبادئ  األساس  وتشكل  املستدام  النمو  حتقيق  يف  نتبعه  الذي  النهج  حتدد  )سيمبكورب( 
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مدعومة مستدامة  أعمال  بناء  على  سيمبكورب  تعمل   : البصيرة  على  القائمة  للطرفني  املفيدة   الشراكات 

البصيرة على  القائمة  للطرفني  املفيدة  بالشراكات 

حتقيق إلى  وتسعى   . الطويل املدى  على  للمساهمني  والنمو  القيمة  حتقق  مستدامة  أعمال  ببناء  سيمبكورب   تؤمن 
والبيئية واالجتماعية  االقتصادية  االعتبارات  يشمل  ومسؤول  منضبط  نهج  من خالل  ذلك 

واملوردين واملوظفني  العمالء  مع  للطرفني  مفيدة  شراكات  لبناء  والفهم  البصيرة  بني  باملوازنة  سيمبكورب   تؤمن 
التجاريني والشركاء 

أو أفضل  بشكل  أعمالهم  ألداء  لهم  األساسية  احللول  لتقدمي  البصيرة  مبدأ  سيمبكورب  تطبق  لعمالئنا،   كشريك 
حياتهم نوعية  لتحسني 

لهم وآمن  وشامل  عادل  عمل  مكان  توفير  إلى  وتهدف  باحترام  معهم سيمبكورب  تتعامل  ملوظفينا،  حيوي   كشريك 
نفسه من  التطوير  فرصة  موظفينا  من  موظف  لكل  تتاح  حتى 

مفيدة تكون  أن  أي عالقة يجب  بأن  تؤمن سيمبكورب  لنا،  التابعني  األعمال  وشركاء  للموردين   كشريك حيوي 
العالقات بها يف كل  اخلاصة  املهنية  املبادئ  هذه  تطبيق  تعزيز  إلى  وتسعى  للطرفني، 
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والنزاهة يف للسلوك  العالية  باملعايير  تلتزم سيمبكورب  به:  تعمل  مكان  ويف كل  تفعله سيمبكورب  ما   النزاهة يف كل 

كل ما تفعله ويف أي مكان تعمل به

به تعمل  مكان  واللوائح يف كل  القوانني  لكل  باالمتثال  تؤمن سيمبكورب 
الذين من  الشيء  نفس  وتتوقع  ونزيه.  وأمني  وعادل  قانوني  بأسلوب  األعمال  ممارسة  بضرورة   تؤمن سيمبكورب 

معها يعملون 
أفعالنا عن  املسؤولية  وحتمل  واملشاركة  الصحيح  بالشيء  للقيام  الشجاعة  تتوفر  أن  بضرورة  سيمبكورب   تؤمن 

الشخصي املستوى  وعلى  الشركة  مستوى  على  وقراراتنا، 
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واجتماعًيا، بيئًيا  مسؤولة  بأساليب  األعمال  إجراء  يجب  بأنه  سيمبكورب  تؤمن  والبيئة:  املجتمعات  مع   التكامل 

بها تعمل  التي  احمللية  املجتمعات  إيجابي يف  بشكل  واملساهمة  والبيئة،  املجتمعات  من  يتجزأ  ال  كجزء 

بها تعمل  التي  احمللية  املجتمعات  يف  املباشرة،  غير  أو  املباشرة  اإليجابية،  باملساهمة  سيمبكورب  تؤمن 
ثقافة تعزيز  نحو  اخلطوات  اتخاذ  من خالل  عاتقنا  على  امللقى  اخلاص  العناية  واجب  بأداء   تتؤمن سيمبكورب 

العمل مكان  يف  والسالمة  للصحة  إيجابية 
املستمر ألدائها بالتحسني  وتتعهد  والسالمة  والصحة  البيئة  للمسؤوليات يف مجال  األولوية  تكون  بأن   تؤمن سيمبكورب 

وخدماتها ومنتجاتها  املصاحبة ألنشطتها  والسالمة  والصحة  البيئة  مخاطر  وإدارة  والسالمة  والصحة  البيئة  مجال  يف 
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مقدمة املهني  السلوك  قواعد  مدونة 

مدونة قواعد السلوك املهني
 مقدمة

تغطيه موضوع  وكل  األعمال،  ومبادئ  األساسية  قيم سيمبكورب  على  بناًء  القواعد  مدونة   تؤسس 
توقعات يحدد  التالية  املوضوعات  من  موضوع  األساسية.كل  القيم  من  واحدة  مع  يتسق  القواعد   مدونة 

والعمل السلوك  مبعايير  يتعلق  فيما  املوظفني  من  سيمبكورب 
  

األعمال وشركاء  املوظفني  فيهم  مبن  سيمبكورب  املصلحة يف  أصحاب  مع  للطرفني  املفيدة  الشراكات  – البصيرة  .1

الفرص وتكافؤ  العدالة 
املوظفني  لكل  واملساواة  العدالة  على  قائمة  بيئة  سيمبكورب  توفر 

التحرش  / املضايقة 
واحترام  بكرامة  البعض  بعضهم  مع  سيمبكورب  موظفو   يتعامل 

داخلية معلومات  على  بناًء  والتداول  املعلومات  حماية 
هذه  استخدام  عليهم  ويحظر  اخلاصة  واملعلومات  السرية  على  باحلفاظ  يلتزموا  أن  موظفي سيمبكورب  من   نتوقع 

شخصية مكاسب  لتحقيق  املعلومات 
الشركة أصول  حماية 

مالئم  بشكل  واستخدامها  سيمبكورب  أصول  حماية  يجب 
  

تفعله سيمبكورب ويف كل مكان تعمل به ما  النزاهة يف كل   .2

املعلومات سالمة 
وكاملة  ودقيقة  صاحلة  معلومات  وتقدمي  بتسجيل  سيمبكورب  موظفو  يقوم 
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مقدمة املهني  السلوك  قواعد  مدونة 

والترفيه الهدايا 
استفادة  لتحقيق  التفضيلية  الشروط  أو  املجامالت  طلب  أو  الترفيهية  اخلدمات  أو  بالهدايا  اإلغراء  سيمبكورب   حتظر 

نقدية وعرضها قبول أي هدايا  شخصية من أي شركاء يف األعمال. كما يحظر 
املصالح تعارض 

تتعارض مع أنها  يبدو  أو  تتعارض  التي  األنشطة  دائًما على جتنب  يحرصوا  أن  موظفي سيمبكورب   يجب على 
املجموعة مصالح 
والرشوة الفساد 

أو تقبل أي رشاوى  ال تقدم سيمبكورب 
التسهيل مدفوعات 

الرشاوى  من  نوُعُ  أنها  على  تصنيفها  ميكن  تسهيل  مدفوعات  بأي  تسمح سيمبكورب  ال 
االحتكار ومكافحة  املنافسة  قوانني 

عملياتها به  جتري  الذي  البلد  يف  االحتكار  مكافحة  قوانني  مخالفة  املوظفني  على  سيمبكورب  حتظر 
األموال غسيل  مكافحة 

اإلرهاب متويل  مكافحة  وقوانني  األموال  غسيل  مكافحة  لقوانني  ميتثلوا  أن  سيمبكورب  موظفي  على  يجب 
السياسية املساهمة 

السياسية  باألمور  يتعلق  فيما  احلياد  تلتزم  تزال  وال  كانت  شركة سيمبكورب 
  

والبيئة سيمبكورب  مجتمعات  مع  التكامل   .3

مجتمعاتنا يف  املساهمة 
بها  تعمل  التي  املجتمعات  يف  اإليجابية  باملساهمة  سيمبكورب  تلتزم 

والبيئة والسالمة  الصحة 
أولوياتها  مقدمة  يف  والبيئة  والسالمة  بالصحة  املتعلقة  املسؤوليات  سيمبكورب  تضع 

 
مع وتعامالتنا  اليومية  أنشطتنا  سياق  القواعد يف  مدونة  احملددة يف  باملعايير  االلتزام  منا  يتوقع  وكموظفني يف سيمبكورب، 

واخلارجي. الداخلي  املستويني  على  اآلخرين، 

املجتمع. يف  إيجابي  بشكل  وتسهم  واللوائح  القوانني  بكل  سيمبكورب  تلتزم  مسؤولة،  مواطنة  شركة  وبوصفها 
للشركة. األساسية  واملبادئ  القيم  بدعم  بااللتزام  املوظفني  كل  القواعد  مدونة  تطالب 

تهدف يف لكنها  واجباتنا،  وأداء  وظيفتنا  نواجهه يف سياق  أن  التنبؤ بكل موقف ميكن  هو  القواعد  الغرض من مدونة   ليس 
لشركة األساسية  واملبادئ  القيم  مع  يتسق  مبا  القرارات  اتخاذ  ملساعدتنا يف  احملددة  التوجيهية  املبادئ  إلى حتديد   األساس 

لالطالع اإلنترانت  على  املتاح  املهني  السلوك  قواعد  مدونة  دليل  إلى  الرجوع  موظفي سيمبكورب  على  يجب  سيمبكورب. 
القواعد. مدونة  لتطبيق  التفصيلي  الدليل  على 

احملددة. التفاصيل  من  مزيد  على  التي حتتوي  للشركة  األخرى  السياسات  مع  باالرتباط  قراءتها  يجب  هذه  القواعد  مدونة 
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مقدمة املهني  السلوك  قواعد  مدونة 

 من الذي تنطبق عليه مدونة القواعد؟
تكون التي  املشتركة  املشروعات  وعلى كل  املسجلة،  غير  فروع سيمبكورب  املوظفني يف كل  على كل  القواعد  مدونة   تنطبق 
من املعارين  على  املدونة  تنطبق  كما  بها.  اإلدارية  الرقابة  املشتركة secondees لشركة سيمبكورب سلطة  املشروعات   يف 

بها secondees التي ال تكون لشركة.١ اإلدارية  الرقابة  سلطة 

مدونة تشملها  التي  باملبادئ  متاًما  يلتزموا  أن  ووظائفهم،  مناصبهم  عن  النظر  بغض  سيمبكورب،  موظفي  كل  من   يتوقع 
إلى التي ستؤدي  اخلطرة،  السلوك  القواعد هذه سيعتبر من حاالت سوء  احملددة يف مدونة  باملتطلبات  االلتزام   القواعد. وعدم 

القصوى.١ العمل يف احلاالت  الفصل من  أو حتى  تأديبية،   التعرض إلجراءات 

على شركاء باستمرار  للتأثير  اجلهود  تبذل  أن  فيجب  املشتركة،  الشركة  كيان  على  أي سلطة  لشركة سيمبكورب  تكن  لم   إذا 
للشركة مطبقة  أكثر  أو  مشابهة  مدونة شاملة  هناك  تكن  لم  ما  بنا،  اخلاصة  القواعد  مدونة  املشتركة إلقرار   املشروعات 

١ املشتركة.. 
 

العقد تنفيذ  يف  بها  وااللتزام  القواعد  مدونة  احترام  منهم  سيتوقع  سيمبكورب،  مع  العاملني  واملقاولني  للموردين   بالنسبة 
مع سيمبكورب.١ إبرامه  يتم    الذي 

7



الشراكة املفيدة للطرفني القامئة على البصيرة

مدونة قواعد السلوك املهني



البصيرة على  القامئة  للطرفني  املفيدة  الشراكة 

9

العدالة وتكافؤ الفرص
املوظفني.١ لكل  واملساواة  العدالة  على  قائمة  بيئة  سيمبكورب  توفر 

 يجب علينا كموظفني يف سيمبكورب أن نحافظ على حقوق اإلنسان ونحترمها يف مكان عملنا. كما يجب أن نتأكد من عدم
وجود ممارسات مثل تشغيل األطفال أو العمل القهري أو اإلجتار بالبشر أو العبودية بأي شكل من األشكال يف مكان عملنا. ١

 

موظف من لكل  تتاح  لهم حتى  وآمن  وشامل  عادل  توفير مكان عمل  إلى  تهدف سيمبكورب  ملوظفينا،   كشريك حيوي 
تضمن عمل  بيئة  وخلق  عليها  واحلفاظ  متنوعة  عاملة  أيدي  بتطوير  سيمبكورب  تتعهد  كما  نفسه.  من  التطوير  فرصة   موظفينا 

فإننا: ١ الغاية  لهذه  وحتقيًقا  واحترام.  بإنصاف  موظف  كل  معاملة 

أو السن  النظر عن  والقدرة، بغض  واخلبرة  واملهارات  املؤهالت  مثل  أساس االستحقاق،  املوظفني على  ونختار   نوظف 
أو احلالة االجتماعية العائلة  أو  الديانة  أو  التوجه اجلنسي  أو  أنثى(  النوع )ذكر /  أو  العرق 

بإنصاف واحتراف يف كل األوقات نعامل كل موظف 
الكاملة إمكاناته  لتحقيق  وقدراته  املوظف  احتياجات  على  بناًء  الشخصي  والتطوير  للتدريب  الفرص  نتيح 

واملساهمة األداء  على  بناًء  بإنصاف  املكافآت  نقدم 



البصيرة على  القامئة  للطرفني  املفيدة  الشراكة 
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يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

واعتبارات االستحقاق  على  بناًء  للموظفني  الوظيفي  والتدرج  والتطوير  واالختيار  بالتوظيف  املتعلقة  القرارات   اتخاذ 
املؤهالت االعتبار  بعني  وتأخذ  املرشح  أمام  بالشفافية  القرارات  هذه  اتخاذ  املتبعة يف  املعايير  تتسم  أن  يجب   العمل. 

الوقت مبرور  امللموسة  واإلجنازات  واإلمكانات  واخلبرة  واملهارات 
اختصاصنا مناطق  يف  املطبقة  والتوظيف  العمل  قوانني  بكل  االلتزام 

باحترام الناس  كل  مع  التعامل 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

مبوقف سيمبكورب ضد معرفة كل شخص  نتأكد من  وأن  التمييز  أشكال  أو تشجيع أي شكل من  مع   التسامح 
الشأن من وقت آلخر التذكيرات يف هذا  ونشر  التمييز 

أو بالسن  للموظفني  الوظيفي  والتدرج  الشخصي  والتطوير  واالختيار  بالتوظيف  يتعلق  فيما  حكمنا  يتأثر  بأن   السماح 
أو احلالة االجتماعية العائلة  أو  الديانة  أو  التوجه اجلنسي  أو  أنثى(  النوع )ذكر /  أو  العرق 



البصيرة على  القامئة  للطرفني  املفيدة  الشراكة 
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املضايقة / التحرش
واحترام.١ بكرامة  البعض  بعضهم  مع  سيمبكورب  موظفو  يتعامل 

 تدرك سيمبكورب أن املضايقة على أساس السن أو العرق أو النوع )ذكر / أنثى( أو التوجه اجلنسي أو الديانة أو العائلة أو
وتتعهد سيمبكورب بها.  التي تعمل  القوانني يف مختلف مناطق االختصاص  إلى مخالفة  تؤدي  أن   احلالة االجتماعية ميكن 
 بتوفير مكان عمل بال مضايقة وبأنها لن تتسامح مع أي سلوك من هذه السلوكيات من جانب املوظف أو املشرف أو املدير.
البشرية املوارد  إلى مدير  بالتعبير عن مخاوفه  التعهد ينصح  يلتزم بشكل كامل بهذا  العمل ال  بأن مكان   وأي موظف يشعر 

التفاصيل(. ١ املهني" للحصول على مزيد من  السلوك  "دليل مدونة قواعد  التصعيد" يف  "إجراءات  إلى قسم  للمجموعة )ارجع 

أن أو مسيئة. وميكن  أو تخويفية  أنها مهينة  العاقل على  الشخص  إليها  ينظر  التي  التصرفات  أو  السلوكيات  املضايقة من   تعد 
تشمل ما يلي، على سبيل املثال ال احلصر: ١

بها املرغوب  غير  اجلنسية  العروض  أو  والدعوات  واالفتراءات  املهينة  التعليقات  مثل  اللفظي،  السلوك 
أو االعتداء املوظف  إعاقة حركة  أو  املهينة  أو  لها  التي ال مبرر  السلوك اجلسدي، مثل املالمسة 

أو الرسومات  أو  اجلرافيتي  أو  الكاريكاتيرية  الرسوم  أو  البطاقات  أو  امللصقات  أو  الصور  مثل  البصري،   السلوك 
املهينة أو  االزدرائية  اإلمياءات 

من نوع  أي  لتجنب  أو  بوظيفته،  االحتفاظ  ميكنه  حتى  اجلنسية  للطلبات  املوظف  بخضوع  واملطالبات   التهديدات 
اجلنسية املجامالت  مقابل  الوظيفية يف  املزايا  عروض  وكذا  األخرى،  اخلسائر 

املضايقة يسبب  أي تصرف  باإلبالغ عن  التهديد  أو  اإلبالغ  بسبب  املوظف  تتخذ ضد  التي  االنتقامية  اإلجراءات 

يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

للجميع والكرامة  االحترام  طريق ضمان  التحرش عن   / املضايقات  من  خالية  بيئة  خلق 
بالتوقف عن ذلك. به مهني ومطالبته  يقوم  الذي  السلوك  أن اإلجراء /  إذا شعرنا  له  الشخص وتفسير األمر   إبالغ 

أو اتصل أو املدير  النهج يف حل املشكلة، حتدث إلى املشرف  أو إذا فشل هذا  للقيام بذلك   وإذا شعرنا بعدم االرتياح 
تتبعه الذي  للمجموعة  البشرية  املوارد  مبدير 

االستعداد للتغيير من سلوكنا حسب املمارسات احمللية، بحيث ال ميثل هذا السلوك مخالفة لقيم سيمبكورب األساسية

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

العاقل للشخص  مذل  أو  أنه مهني  يبدو  بأسلوب  التصرف 
سيمبكورب بها  تعمل  التي  املختلفة  املناطق  ثقافات  بني  التطابق  افتراض 

أو العائلة  أو  الديانة  أو  التوجه اجلنسي  أو  أنثى(  أو اجلنس )ذكر /  السن  إبداء مالحظات علنية بشأن  أو   السخرية 
االجتماعية احلالة 
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أو عرضها أو مواد مهينة  نشر صور 
أو التمييز  على  قائمة  أو  ازدرائية  مواد  نشر  بشركة سيمبكورب يف  اخلاصة  األنظمة   / األساسية  البنية   استخدام 

توزيعها أو  مسيئة 
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 حماية املعلومات والتداول بناًء على
داخلية معلومات 

استخدام عليهم  ويحظر  اخلاصة  واملعلومات  السرية  على  باحلفاظ  يلتزموا  أن  سيمبكورب  موظفي  من   نتوقع 
شخصية.١ مكاسب  لتحقيق  املعلومات  هذه 

مستقلة مصادر  من خالل  للجمهور  متاحة  غير  تكون  والتي  بواسطتها  أعدت  أو  بشركة سيمبكورب  ذات صلة  معلومات   أي 
وموقع االجتماعية  الوسائط  وصفحة  للشركة  اإللكتروني  واملوقع  الصحف  وملكية SGX )مثل  سرية  تعتبر   اإللكتروني( 

أو اليومية  واجباتنا  عليها يف سياق  نحصل  معلومات  أي  نحمي  أن  كموظفني يف سيمبكورب  علينا  يجب  للشركة.   خاصة 
إلى إحلاق أضرار جسيمة تؤدي  أن  املعلومات ميكن  بها عن هذه  وأي عملية كشف غير مصرح   أثناء اإلعفاء من مسؤولياتنا. 

١ سيمبكورب.  مبصالح 

القوانني بكل  وااللتزام  األعمال  وشركائها يف  ملوظفيها  الشخصية  املعلومات  باحترام خصوصية  تتعهد  فإن سيمبكورب   باملثل 
أن الشخصية، يجب  املعلومات  لنا كموظفني باحلصول على هذه  وإذا كان مصرًحا  البيانات.  املطبقة بشأن حماية   واللوائح 

منارس العناية املعقولة يف كل األوقات للتأكد من أن هذه املعلومات تستخدم فقط يف األغراض املصرح بها. ١

لنا الفرصة كموظفني للحصول على معلومات خاصة وسرية عن سيمبكورب أو أي طرف ثالث ميكن أن تؤثر على  إذا أتيحت 
بناًء على معلومات داخلية حتظر التداول  املتداولة علًنا، يجب علينا تذكر أن قوانني  الثالث  الطرف  الشركة /   قيمة أسهم 

العائلة. األمثلة أفراد  أو الكشف عنها ألطراف خارجية، مبا يف ذلك  املعلومات لتحقيق مكاسب شخصية   االستفادة من هذه 
أو احملتملة  أو  الفعلية  املادية  واملشتريات  اخلاصة بشركة سيمبكورب  املقترحة  واألرباح  النتائج  املعلومات تشمل   على هذه 

الرئيسية يف أي دعوى قضائية كبيرة وما إلى ذلك. ١ التصفيات أو عمليات الدمج أو املشروعات املشتركة والتطورات 
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يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١

ينطبق خالل التعهد  هذا  مطلًقا.  عنها  الكشف  وعدم  أو خاصة عن شركة سيمبكورب  معلومات سرية  أي   حماية 
ذلك بعد  وحتى  سيمبكورب  عملنا يف 

بالوصول مسموح  غير  آمن  مكان  سرية يف  معلومات  على  حتتوي  التي  واإللكترونية  الورقية  وامللفات  املستندات   حفظ 
إليه إال ملن يحق لهم ذلك

تسليم قبل  املعلومات  على  يحصل  الذي  اخلارجي  الطرف  من  املالئمة  الكشف  وعدم  املوافقة  اتفاقات  على   احلصول 
إلى األطراف اخلارجية املواد 

والبائعني( مأخوذة من مصادر العمالء  )مبا يف ذلك  ثالثة  أطراف  يتم احلصول عليها من  التي  املعلومات  أن   التأكد من 
احملددة للشروط  وفًقا  وتستخدم  معتمدة 

أو عليها  احلصول  أو  التدمير  أو  الفقد  مخاطر  من  اخلاصة   / الشخصية  املعلومات  الضرورية حلماية  الضمانات   تطبيق 
تصريح بال  عنها  الكشف  أو  تعديلها  أو  استخدامها 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

املناسبة املوافقات  على  احلصول  دون  أي شخص  إلى  املوظفني  الشخصية عن  املعلومات  إعطاء 
أو أو دون احلصول على تصريح  و /  القانونية  التأكد من اإلجازة  قبل  التفتيش األساسية / األمنية   إجراء عمليات 

الفرد من  مناسبة  موافقة 
بناًء على العائلة واألصدقاء  أفراد  أو من خالل  أو أي شركة أخرى بشكل مباشر   تداول أسهم شركة سيمبكورب 

نعتمد على أننا ال  نرى  كنا  إذا  – حتى  الشركة األخرى  أو  بشركة سيمبكورب  داخلية ذات صلة  مبعلومات   معرفتنا 
داخلية معلومات  بناًء على  تداول  تعتبر  أن  احلالة ميكن  املعلومات ألن هذه   هذه 

ذات صلة كيانات  أي  أو  لشركة سيمبكورب  علًنا  املتداولة  األسهم  بأسعار  للتالعب  أنشطة  أي  املشاركة يف 
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حماية أصول الشركة
مالئم.١ بشكل  واستخدامها  سيمبكورب  أصول  حماية  يجب 

ونفايات أضرار  أي  منع  يساعد يف  بأسلوب  استخدامها  من  للتأكد  أصول سيمبكورب  مسؤولون عن حماية  املوظفني   كل 
أو املعدات  أو  العقارات  واملعنوية مثل  املادية  بنا األصول  بها. تشمل األصول اخلاصة  واستخدامات غير مصرح   وسرقات 

اخلاصة. ١ املعلومات  أو  الفكرية  امللكية  أو  العمالة 

والتصميمات التجارية  والعالمات  اختراع  براءات  على  احلاصلة  االختراعات  لشركة سيمبكورب  الفكرية  امللكية   تشمل 
واالستدامة. للنمو  الشركة  بالنسبة الستراتيجية  ورئيسية  قّيمة  أصول  وهناك  واإلجراءات  والسياسات  التجارية   والعمليات 

بها. ١ اخلاصة  الفكرية  امللكية  وتأمني حقوق  بحماية  الشركة  تطالب سياسة  تنافسية.  ميزة  بتحقيق  للشركة  وهي تسمح 

يجب أال تستخدم أصول سيمبكورب يف أغراض ليست ذات صلة بأعمال الشركة دون احلصول على موافقة اجلهة املختصة.١

يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١

السرقة ملخاطر  تعريضها  أو  فقدانها  عدم  من  التأكد  مع  األوقات،  بأصول سيمبكورب يف كل  املعقولة  العناية 
ونقلها سيمبكورب  أصول  باستخدام  يتعلق  فيما  املطبقة  والقوانني  واإلجراءات  بالسياسات  االلتزام 

املبادئ  أو  اإلجراءات  أو  بالسياسات  ملتزمة  مع سيمبكورب  العاملة  الثالثة  األطراف  أن  من   التأكد 
الشركة أصول  مع  التعامل  عند  احملددة  املمارسات  أو  التوجيهية 

الشركة منشآت  لهم من دخول  املصرح  غير  منع األشخاص 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

أنشطة شخصية بها يف أي  املعدات اخلاصة  أو  املنشآت  أو  الشركة  استخدام أصول 
الشركة أمنية حلماية أصول  إجراءات  أو  أمنية  جتاهل أي حتذيرات 



مدونة قواعد السلوك املهني

  النزاهة يف كل ما نفعله ويف أي مكان نعمل به
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املعلومات سالمة 
وتقدميها. ١ وكاملة  ودقيقة  صاحلة  معلومات  بتسجيل  سيمبكورب  موظفو  يقوم 

للشركة واإلبالغ عنها بدقة وموضوعية لتحقيق ما يلي: ١ أو غير مالية  من الضروري تسجيل أي معلومات مالية 

للشركة  التجارية  واإلجراءات  للقرارات  والدعم  املعلومات  تقدمي 
وسمعتها الشركة  موثوقية  نحماية 

للشركة التنظيمية  بااللتزامات  الوفاء 
اآلخرين اخلارجيني  املصلحة  وأصحاب  املساهمني  جتاه  سيمبكورب  شركة  مبسؤولية  االلتزام 

 يجب أن تعبر أي معلومات نقوم بإعدادها بدقة عن املعامالت األساسية. هذه املعلومات ميكن أن تكون يف صيغة ورقية أو
وقد تشمل: ١ إلكترونية 

الصلة ذات  املالي  اإلبالغ  معايير  مع  دائًما  تتوافق  أن  التي يجب  احملاسبة  ودفاتر  مثل سجالت  املالية   املعلومات 
سيمبكورب بشركة  اخلاصة  واإلبالغ  احملاسبة  وسياسات 

للمجموعة الصلة  ذات  واإلجراءات  للسياسات  طبًقا  إعدادها  يتم  التي  والكيفية،  الكمية  األخرى،  املعلومات 
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يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

الشركة عن  وكاملة  دقيقة  ووثائق  وحسابات  وتقارير  بسجالت  االحتفاظ 
التجارية  للرخصة  التسجيل  وأرقام  الشركة  اسم  )مثل  للمعامالت  بالنسبة  الضرورية  املعلومات  كل  أن  من   التأكد 

العمالء مثل  األخرى  األطراف  مع  املصرفية...إلخ(  والبيانات  االتصال  وبيانات جهة  البريدي  والعنوان   والضرائب 
قبل بشكل مالئم  عليها  واملوافقة  تدقيقها  يتم  املشتركة  املشروعات  أو شركاء  املستشارين  أو  الوكالء  أو  املوردين   أو 

بالشركة اخلاصة  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  يف  إدخالها 
أو غير مسجلة )"خارج السجالت"(١ يتم الكشف عنها  لم  أو أصول  أو كميات  التأكد من عدم وجود أي مبالغ 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

الوثائق عند قصد أو  التقارير  أو  السجالت  بيانات غير دقيقة / مضللة يف  إدراج  أو  إنشاء 
مادية معلومات / حقائق  أي  الكشف عن  تعمد عدم 

كاذبة نفقات  عن  بالتعويض  املطالبة 
تزوير أو املساعدة يف تزويد أي وثائق أو سجالت، سواء كانت مالية أو غير ذلك

فيها التالعب  أو  الشركة  مستندات  أو  إخفاء سجالت 
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والترفيه الهدايا 
لتحقيق التفضيلية  الشروط  أو  املجامالت  طلب  أو  الترفيهية  اخلدمات  أو  بالهدايا  اإلغراء  سيمبكورب   حتظر 

نقدية وعرضها. ١ قبول أي هدايا  استفادة شخصية من أي شركاء يف األعمال. كما يحظر 

لتحقيق التفضيلية  الشروط  أو  املجامالت  أو  الترفيهية  أو اخلدمات  الهدايا  يطلبوا  أن  باًتا على موظفي سيمبكورب  منًعا   ممنوع 
 استفادة شخصية من أي شركاء جتاريني يرتبطون بتعامالت معهم بصفة رسمية، ألن ذلك ميكن أن يترتب عليه موقف

الشركاء ترفيهية من  نقبل أي هدايا وخدمات  أال  للمصالح. يجب علينا كموظفني يف سيمبكورب  احملتمل  أو  الفعلي   للتعارض 
باألعمال. ١ املتعلقة  القرارات  للتأثير على  أو رشاوى  اعتبارها عموالت  التجاريني ميكن 

الثقافة. ومع ذلك، يجب أو  املعتادة  التجارية  املمارسات  وقبولها متى كانت متسقة مع  الترفيهية  الهدايا واخلدمات  تقدمي   ميكن 
الهدايا لشركة سيمبكورب. ١ دائًما من االلتزام بسياسة  نتأكد  أن 

 
الهدايا يف كل األوقات بال استثناء. يجب علينا النوع من   يجب أال تقدم أي هدايا يف شكل نقدي وأن يتم رفض هذا 

مزايا غير عادلة للحصول على  أو أي شخص آخر  فوائد شخصية ألي مسؤول حكومي  نقدم أي  أال   كموظفني يف سيمبكورب 
يدور حول الذي  القسم  الشركة موضح يف  وموقف  والرشوة  الفساد  قوانني مكافحة  بشدة  تدعم سيمبكورب  األعمال.   يف 

والرشوة. ١ الفساد 
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يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

بالشركة اخلاصة  الهدايا  لسياسة  طبًقا  تلقيها  يتم  التي  الترفيهية  اخلدمات  أو   / و  الهدايا  عن  الكشف 
العرض رفض  احلكوميني، حتى يف حال  املسؤولني  إلى  املقدمة  الترفيهية  واخلدمات  الهدايا  كل  تسجيل 

نرغب يف ترفيهية  / خدمات  هدايا  بالنسبة ألي  بالشركة  اخلاصة  الهدايا  لسياسة  طبًقا  مسبقة  موافقة  على   احلصول 
املهنية أو  التجارية  العالقات  لتعزيز  جتاريني  أي شركاء  إلى  تقدميها 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

التالية: ١ الشروط  تنطبق عليها  ترفيهية  أو خدمات  تلقي أي هدايا  أو  تقدمي  أو   عرض 
أو أي معايير / قانون  باملخالفة ألي  أو تكون  املكافأة  أو  الرشوة  أو  العمولة  نوُعُ من  أنها   ميكن تفسيرها على 

للشركة إرشادات أخرى  ممارسات / سياسات / 
والقسائم  املصرفية  الشيكات  مثل  للنقدية،  مكافئة  أو  نقدية  تكون  أن 
تؤثر عكسًيا أن  أو ميكن  املتبادل  باالحترام  التزام سيمبكورب  تتوافق مع  أو ال  إيحاءات جنسية  أو ذات   غير الئقة 

الشركة سمعة  على 
جتاريني أي شركاء  من  استفادة شخصية  لتحقيق  التفضيلية  الشروط  أو  املجامالت  أو  الهدايا  طلب 

الثالثة عندما نشارك معهم يف عملية عطاء إلى األطراف  ترفيهية من /  أو خدمات  تلقي أي هدايا  أو  أو تقدمي   عرض 
بالشركة اخلاصة  الهدايا  لسياسة  طبًقا  ذلك  على  يوافق  لم  ما  عليها،  التأثير  ميكننا  أو  تنافسية  مناقصة  أو 

-

-

-
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تعارض املصالح
مع مصالح تتعارض  أنها  يبدو  أو  تتعارض  التي  األنشطة  دائًما  يتجنبوا  أن  موظفي سيمبكورب  على   يجب 

١ املجموعة. 

السياسية ال متنعنا بأي حال أو  املالية  أو  أو االجتماعية  التأكد من أن مصاحلنا الشخصية   نتوقع من كل موظفي سيمبكورب 
من األحوال من أداء واجباتنا ومسؤولياتنا جتاه الشركة بشكل مالئم. ١

أو إجراءات تؤثر، أو إلى اتخاذ قرارات  أو األنشطة الشخصية للموظف   ينشأ تعارض املصالح عندما تؤدي املصالح الشخصية 
الشائعة على أن تنشأ حاالت تعارض املصالح بعدة طرق، لكن األمثلة  تؤثر، على مصلحة سيمبكورب. ويكن  أنها   يبدو 

ذلك تشمل: ١

شغل مناصب ذات سلطة لدى الشركاء التجاريني / املنافسني / العمالء / البائعني أثناء العمل يف سيمبكورب 
يكون يف  أو  البائع  أو  للعميل  كمندوب  العائلة  أفراد  أحد  يعمل  عندما  عائالتنا1،  مع  مهنية  بصفة   التعامل 

مباشرة تبعية  عالقة 
بائعيها أو  عمالئها  أو  سيمبكورب  لشركة  املنافسة  واألعمال  الشركات  يف  الكبيرة2  االستثمارات 

اآلخرين التجاريني  الشركاء  أو  البائعني  من  والترفيه  الضيافة  وخدمات  الهدايا  قبول 
بشركة سيمبكورب اخلاصة  االتصاالت   / األعمال  فرص  من  مكاسب شخصية  إلى حتقيق  السعي 

يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

أو مناصب يف مجالس اإلدارة اخلارجية أو مواعيد  املالئمة على أي مشاركة  املوافقات  احلصول على 
أنها يتصور  التي  أو  املصالح  تعارض  أن تسبب  التي ميكن  العالقات  أو  املالية  املصالح  أو   الكشف عن كل األنشطة 

املصالح تعارض  يف   تتسبب 
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الذي املباشر  التنفيذي  املدير   / للمشرف  البائعني  أو  العمالء  أو  املنافسني  مع  وارتباطات  أي مشاركات   الكشف عن 
خطية موافقة  على  واحلصول  نتبعه 

قرارات اتخاذ  تؤثر يف، قدرتنا على  أنها  أو يتصور  تؤثر يف،  لنا فيه مصلحة  قرار تكون  اتخاذ أي   االمتناع عن 
جتاه سيمبكورب مبسؤولياتنا  الوفاء  أو   / و  موضوعية 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

البائعني أو  العمالء  أو  املنافسني  )مبا يف ذلك  لها معامالت جتارية مع سيمبكورب  التي  املؤسسات  املواعيد يف   حضور 
كانت إذا  أو  املعامالت  على  التأثير  لنا  يتيح  منصًبا  نشغل  بعائلتنا( حيثما  أو  بنا  اخلاصة  الشركة  أو  املقاولني،   أو 

املصالح أو متصور يف  أو محتمل  فعلي  تعارض  إلى  تؤدي  نفسها  العالقة 
التحديد يوافق مسبًقا على ذلك على وجه  لم  ما  العائلة،  أفراد  أحد  املباشر على  أو اإلشراف  استخدام 

أو مناقصة مع سيمبكورب فرد مشارك يف عطاء  أو  الترفيه من مؤسسة  أو  الضيافة  أو خدمات  الهدايا  قبول 
االستثمار يف أحد العمالء إذا كنا مسؤولني عن املعامالت مع هذا العميل أو اإلشراف على أي شخص له معامالت معنا

املفاوضات باملشاركة يف  أو كنا مطالبني  تقييمه  أو  اختياره  إذا كنا مشاركني يف  متوقع  أو  بائع حالي   االستثمار يف 
معه التجارية 

إذا كان قد مت حتديد أو  فيها  أن تكون لشركة سيمبكورب مصلحة  أو استغالل أي فرص ميكن   السعي بصفة شخصية 
الشركة أو من خالل استخدام منشآت / أصول  إلى منصبنا يف  الفرص استناًدا  هذه 

أبناءه وزوجاتهم أو إخوته / أخواته وزوجاتهم /  العائلة" فيما يتعلق بالشخص، تشمل على سبيل املثال ال احلصر، زوجة الشخص أو 
 أزواجهم أو األبناء بالتبني أو ابن / بنت الزوج / الزوجة أو اآلباء أو والد / والدة الزوجة / الزوجة أو األجداد أو جد / جدة الزوجة / الزوجة

  أو أي شخص آخر يعيش يف نفس املسكن.١

"االستثمارات الكبيرة" يقصد بها املصلحة أو املصالح يف واحد أو أكثر من األسهم التي لها حق التصويت يف الشركة وإجمالي
األصوات املصاحبة للسهم، أو األسهم التي متثل ما ال يقل عن 10% من إجمالي األصوات املصاحبة لكل األسهم التي لها

10% يف الكود السنغافوري إلدارة الشركات لعام 2011(.١  ل من تعريف املساهمني بنسبة  حق التصويت يف الشركة )معدَّ

1

2
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الفساد والرشوة
أو تقبل أي رشاوى. ١ ال تقدم سيمبكورب 

بها، بشكل مباشر الوعد  أو  أو عرضها  تقدميها  أو  بالرشاوى  التصريح  واللوائح وحتظر  القوانني  بااللتزام بكل   تتعهد سيمبكورب 
 أو غير مباشر )من خالل طرف ثالث(، إلى أي مسؤول حكومي أو أي شخص آخر حلثه على أداء عمله بشكل غير أمني أو

بطريقة أخرى بشكل غير مالئم. ١

الفوائد العينية أو أي مزايا النقود أو ما يكافئها أو القروض أو العموالت أو   العناصر التي ميكن اعتبارها من الرشاوى تشمل 
 أخرى. وال تشمل الرشوة أي هدايا ذات قيمة اسمية يتم منحها خالل مواسم األعياد بحسن نية، أو بغرض تعزيز العالقات

التقاليد احمللية. ١ أو كجزء من  التجارية احلالية 

 حتظر قواعد السلوك دفع أو تقدمي أو طلب أو اقتراح أو قبول الرشاوى بشكل مباشر أو مبساعدة أي مؤسسة أو فرد. وممنوع علينا
باًتا مناقشة شروط األعمال مع أي أشخاص يطلبون احلصول على رشاوى أو يعرضونها. ١ منًعا 

مباشرًة. فيه  املشاركة  ميكنها  أي سلوك ال  باملشاركة يف  الشركة  عن  بالنيابة  العاملة  الثالثة  لألطراف  تصرح سيمبكورب   ال 
بالرشوة املتعلقة  لسياستها  الصارمة  باملتطلبات  التجاريني  شركائها  بني  الوعي  خلق  الضروري  من  أنه  سيمبكورب  ترى   كما 

والفساد.١

أو موظفيها الغرامات على سيمبكورب  التي ميكن أن تؤدي إلى فرض  الفساد من اجلرائم اخلطرة   تعد مخالفة قوانني مكافحة 
أن تلحق والفساد ميكن  بالرشوة  الصلة  للقوانني ذات  الظاهرية حتى  املخالفة  أن  املعنيني. كما  املوظفني   أو كليهما وحتى سجن 
إذا كان هذا االلتزام ميكن أن القواعد حتى   أضراًرا جسيمة بسمعة سيمبكورب. ولن تتم معاقبة املوظفني على االلتزام مبدونة 

الشركة.١ أهداف  يؤثر عكسًيا على حتقيق 

 أي موظف يف سيمبكورب يتلقى عرًضا بالرشوة يجب أن يقوم فوًرا بإبالغ املدير الذي يتبعه أو اإلبالغ عبر قناة الكشف عن
املهني(.١ السلوك  التصعيد" يف دليل مدونة قواعد  "إجراءات  إلى قسم  التفاصيل، ارجع   املخالفات )ملزيد من 

يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

الوعد أو  أو خدمات شخصية ذات قيمة جتارية عالية  أو مواد  املوافقات املالئمة قبل عرض أي هدايا   احلصول على 
بينه وبني سيمبكورب أن تكون هناك عالقة جتارية حالية  الشركة ميكن  إلى أي شخص من خارج  تقدميها  أو   بها 

اجليدة التجارية  العالقات  على  احلفاظ  بغرض 
التجاريني ال أنشطة شركائنا  أن  من  والتأكد  والفساد  الرشوة  جتاه  الصارم  مبوقف سيمبكورب  التجاريني  الشركاء   إبالغ 

القواعد مدونة  متطلبات  مع   تتعارض 
املالئمة بدء االستجابة  به حتى ميكن  بالفساد مبجرد علمنا  اإلبالغ عن أي نشاط ذي صلة 
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يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

املقدمة اخلدمة  مع  متناسبة  غير  أنها  يبدو  التجاريني  الشركاء  إلى  مدفوعات  أي  تقدمي 
باملعاملة إلى أي طرف غير ذي صلة  للشكوك  مثير  أنه  يبدو  للدفع  قبول أي طلب 
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التسهيل مدفوعات 
الرشاوى. ١ من  نوُعُ  أنها  على  تصنيفها  ميكن  تسهيل  مدفوعات  بأي  تسمح سيمبكورب  ال 

أو املنتجات  تقدمي  أو ضمان  املسؤولني احلكوميني بهدف تعجيل  إلى  التسهيل  بتقدمي مدفوعات  أيًضا   ال تسمح سيمبكورب 
قانوًنا احلصول عليها. ١ للشركة  التي يحق  اخلدمات 

 يجب على موظفي أن يتذكروا دائًما أنه يجب علينا كموظفني يف الشركة أال نشارك يف أي نشاط يعتبر غير قانوني يف نطاق
لقوانني سنغافورة. ١ أو طبًقا  فيه  الذي ميارس  التنظيمي  االختصاص 

يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة مخاطر االحتيال اخلاصة باملجموعة للحصول على مزيد من املعلومات عن مدفوعات التسهيل.١
 

يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

املناسب الوقت  املالئمة يف  اتخاذ اإلجراءات  بالفساد يف أسرع وقت ممكن حتى ميكن  اإلبالغ عن أي مخاوف متعلقة 
التجاريني والشركاء  الزمالء  بني  فيما  التسهيل  مدفوعات  من  سيمبكورب  موقف  تعزيز 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

 عرض أو تقدمي أو الوعد بتقدمي أي هدايا أو مدفوعات أو فوائد أخرى ألي شخص أو مؤسسة أو مسؤول يف حكومة
مزايا أو  لشركة سيمبكورب  مالية  مزايا  أو حتقيق  األعمال  على  للحفاظ  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل   أجنبية، 

الشركة ملوظف  شخصية 
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قوانني املنافسة ومكافحة االحتكار
عملياتها. ١ به  الذي جتري  البلد  االحتكار يف  ملكافحة  قوانني  أي  مخالفة  موظفيها  على  حتظر سيمبكورب 

القوانني الدول(. هذه  بقوانني مكافحة االحتكار يف بعض  املنافسة )أو ما يعرف  قوانني  بااللتزام بكل   تتعهد سيمبكورب 
مثل: ١ للمنافسة  املناهض  السلوك  وحتظر  املنافسة  حتمي 

 
الدخول يف اتفاقات مع املنافسني لتثبيت األسعار أو تزوير العطاءات أو فصل األسواق أو التقييد املصطنع من اإلمدادات

املنافسني مع  التنافسية  الناحية  من  احلساسة  املعلومات  تبادل 
فرض القيود / الشروط على العمالء أو البائعني مبا ميكن أن يتعارض مع قوانني املنافسة

السوق على  للهيمنة  واالستحواذ  االندماج  عمليات 
 

والنية الطيبة  السمعة  إلى فقدان  وتؤدي  للغاية  أن تكون صارمة  املنافسة ميكن  قوانني  التي تفرض على مخالفة   العقوبات 
التي تفرض عليه شخصًيا للغرامات   احلسنة لدى العمالء. وأي موظف يتورط يف هذا الشأن من سيمبكورب ميكن أن يتعرض 

املنافسة.١ قوانني  مبوجب  بجرائم خطرة  واتهامه 

تؤثر عكسًيا على سمعتها.١ قد  املنافسني  ترتيبات مع  قانونًيا، لكن سيمبكورب حتظر أي  أن يكون سلوكنا  حتى عندما ميكن 

 يجب أن نبذل كل اجلهود للتأكد من إجراء أعمالنا مبا ال يخالف أي أحكام لقوانني املنافسة يف نطاق اختصاصنا. وإذا كانت
بشأن القرار  اتخاذ  قبل  احمللية  التنظيمية  املتطلبات  بشأن  للمجموعة  القانونية  اإلدارة  استشارة  األسعار، يجب   لنا سلطة وضع 

وضع أسعار مميزة.١
 

يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

القانونية اإلدارة  واستشارة  اختصاصنا  نطاق  يف  األعمال  على  املنافسة  قوانني  تأثير  بكيفية  معرفتنا  من   التأكد 
مالئًما كان  ومتى  كيفما  للمجموعة 

أنفسنا وجدنا  وإذا  املنافسة.  لتجنب  تواطؤ  أنها  على  تفسيرها  يجوز  منافسي سيمبكورب  مع  ترتيبات  أي  إجراء   جتنب 
املناقشات النوع من  نعتبر هذا  أننا  أن نوضح بشكل رسمي  مناقشات محل شك، يجب  فيه  جُترى   يف اجتماع / جتمع 

فوًرا للمجموعة  القانونية  اإلدارة  ونبلغ  ممكنة  فرصة  أقرب  االستمرار يف  نعتذر عن  وأن  غير مالئم 
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يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

بآلية وضع الصلة  األمور ذات  االتفاق على  أو  ثالثة  أطراف  إلى  املقدمة  تثبيت األسعار  املنافسني على   االتفاق مع 
الدفع األسعار أو شروط 

املهتمة املجالت  أو  العمالء  املستقبل، من خالل  املتوقعة يف  األسعار  املنافسني عن  إلى  متعمدة  إشارات   تقدمي 
أو أي وسائل أخرى بالصناعة 

األسواق أو  املناطق  أو  للعمالء  معينة  إنشاء شرائح  املنافسني على  مع  االتفاق 
تنافسي عطاء  على  التواطؤ  أو  املنافسني  مع  التنافسية  العطاءات  مناقشة 

مع عميل معني التعامل  رفض  املنافسني على  أحد  مع  االتفاق 
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مكافحة غسيل األموال
متويل مكافحة  وقوانني   )AML( األموال  غسيل  مكافحة  لقوانني  ميتثلوا  أن  موظفي سيمبكورب  على   يجب 

١ .)CFT(   اإلرهاب

 تؤمن سيمبكورب باالمتثال لكل القوانني واللوائح يف كل مكان تعمل به. ونحن ال نتغاضى عن أو نسهل أو ندعم أي نشاط
 يكون مرتبًطا حتى ولو عن بعد بغسيل األموال أو متويل اإلرهاب. وكموظفني يف سيمبكورب، يجب أن ننتبه دائًما إلى قوانني

التي نعمل بها. كما يجب أن نتخذ كل  ولوائح مكافحة غسيل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب يف مناطق االختصاص 
وتقييمها. ١ التجاريني  نزاهة شركائنا  لتحديد  واملالئمة  املعقولة  اإلجراءات 

 

الواقع. يشمل ذلك إخفاء األصل قانونية على خالف  تبدو  املشروعة وجعلها   يقصد بغسيل األموال عملية إخفاء األموال غير 
التجارية املشروعة. املخاوف – يف األنشطة  – أحياًنا ما يطلق عليها "عائدات اجلرمية"  أو املمتلكات األخرى   اجلنائي لألموال 

 ذات الصلة يف هذا الصدد تشمل متويل اإلرهاب، مبا يف ذلك تقدمي األموال أو جمعها بشكل مباشر أو غير مباشر بنية
النحو.١ بإمكانية استخدامها على هذا  العلم  أو مع  تنفيذ اجلرائم اإلرهابية  استخدام هذه األموال يف 

 

يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

نوع أي  املريبة من  املعامالت  باإلبالغ عن  بالتزام سيمبكورب  أن نكون على علم 
واملوردين والعمالء  التجاريني  الشركاء  نزاهة  لتقييم  واملالئمة  املعقولة  اإلجراءات  اتخاذ 

أو ملكيته  أو  هويته  املعلومات عن  تقدمي  التجاريني  الشركاء  أحد  رفض  إذا  للمجموعة  القانونية  باإلدارة   االتصال 
طلبها عند  املعاملة  تفاصيل 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

 إجراء األعمال مع أي شخص يعرف عنه أو ُيشك يف أنه سيء السلوك، ما لم تكن هذه الشكوك قد متت مراجعتها
مالئم بشكل   وحلها 
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السياسية املساهمات 
السياسية. ١ باألمور  يتعلق  فيما  احلياد  تلتزم  تزال  وال  كانت   شركة سيمبكورب 

املالي أو غير املالي ألي حزب التزام احلياد السياسي وعدم تقدمي أن نوع من الدعم  العامة لشركة سيمبكورب   تقتضي السياسة 
 سياسي أو شخصية سياسية أو مسؤول منتخب أو مرشح ملنصب عام يف أي بلد أو نطاق اختصاص. ومع ذلك، ميكن لشركة

الشركة. ١ تؤثر على مصالح وعمليات  أن  التي ميكن  العامة  بالسياسة  املتعلقة  املسائل  آراءها يف  أن تبدي  سيمبكورب 

الفردية. ومع ذلك، يجب أن تكون السياسية يف بالدنا بصفتنا  العملية  املشاركة يف  نقرر   ميكننا كموظفني يف سيمبكورب أن 
السياسية آرائنا  بالتعبير عن  دائًما  نلتزم  واملال، على حسابنا الشخصي وأن  بالوقت  املساهمات  املشاركة، مبا يف ذلك   هذه 

وليس كموظفني يف سيمبكورب.١ النحو  هذا  الشخصية على 

املساهمات املعلومات عن  للحصول على مزيد من  باملجموعة  إدارة مخاطر االحتيال اخلاصة  إلى سياسة  الرجوع   يرجى 
١  السياسية. 

يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

عند اختصاصنا  نطاق  يف  الفساد  مبكافحة  الصلة  ذات  املطبقة  والقوانني  القواعد  مدونة  ملتطلبات  طبًقا   التصرف 
أو مرشح ملنصب عام أو شخصية سياسية  التعامل مع أي حزب سياسي 

منظم نشاط سياسي  أو  أي حدث  مندوب سيمبكورب، يف  املشاركة، بصفة  قبل  املالئمة  املوافقات   احلصول على 
أو شخصية سياسية أي حزب سياسي  بالنيابة عن  أو  بواسطة 

 

 ميكننا املشاركة يف األحداث أو األنشطة املنظمة بواسطة أي حزب سياسي أو شخصية سياسية أو مرشح ملنصب سياسي يف
احلاالت التالية: ١

 

تقدمي ملخص جتاري فقط إذا كانت مشاركتنا يف احلدث بغرض 
النشاط  كان  وإذا  السياسي  احلزب  بواسطة  منظم  للشركة  االجتماعية  للمسؤولية  عبارة عن حدث  النشاط  كان   إذا 

سيمبكورب لشركة  االجتماعية  املسؤولية  ومبادرات  سياسات  مع  يتوافق 
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يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١

املشاركة يف األنشطة السياسية أو املساهمات التي تشمل: ١ 

املرتبطة  أو  أو شخصية سياسية  بواسطة أي حزب سياسي  املنظمة  أو األحداث  األعمال  استضافة  أو   متويل 
أنها تستخدم يف غرض ال املعروف  التي من  موارد سيمبكورب بهدف صريح جلمع األموال  أو  باستخدام منشآت   بها 

ككل املجتمع  يشمل 
العادية )لكن العمل  أو مرشح خالل ساعات  يعمل لصالح حزب  الرواتب ألحد موظفي سيمبكورب  أو   دفع األجور 

 ال ينطبق ذلك إذا كان املوظف قد أخذ إجازة مدفوعة األجر للعمل مع احلزب أو املرشح( ١
أو مؤسسات أو مرشح سياسي  لصالح حزب سياسي  موارد خاصة بشركة سيمبكورب  أو  أي منشآت   استخدام 

مباشر غير  أو  مباشر  بشكل  بها  مرتبطة 
أو سياسية  أحزاب  أي  لدعم  أو  السياسية  املساهمات  لتقدمي  اآلخرين  على  للتأثير  مناصبنا يف سيمبكورب   استغالل 

سياسية شخصيات 



مدونة قواعد السلوك املهني

التكامل مع مجتمعاتنا والبيئة
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املساهمة يف مجتمعاتنا
بها.١ تعمل  التي  املجتمعات  يف  اإليجابية  باملساهمة  سيمبكورب   تلتزم 

إدارة بأهمية  تؤمن  كما  احمللية.  املجتمعات  إيجابي يف  بشكل  املساهمة  مع  مبسؤولية  األعمال  إجراء  قيمة   تدرك سيمبكورب 
الطويل.١ املدى  على  املستدام  النجاح  لتحقيق  بها  تعمل  التي  املجتمعات  ودعم  عملياتها  عن  الناجمة   اآلثار 

جودة وكذا حتسني  البيئة  رعاية  تعزيز  على  سيمبكورب  تركز  املجتمع،  يف  واالستثمارات  اخليرية  باملساهمات  يتعلق   فيما 
املسؤولية عمل  إطار  يقدم  الصحيحة،  املبادرات  اختيار  احمللية يف  اإلدارة  وملساعدة  بها.  تعمل  التي  للمجتمعات   احلياة 

ألعمال مفيدة  مبادرات  على  وتركيزها  متسق  بأسلوب  املقترحات  تقييم  من  للتأكد  التوجيهية  املبادئ  للشركة   االجتماعية 
ككل.. ١ واملجتمع  الشركة 
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يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

املجتمع على  أعمالنا  حتدثه  الذي  لألثر  املسؤولة  واإلدارة  التقييم 
بها نعمل  التي  املجتمعات  املفتوح يف  االتصال  ورعاية  املساهمني  إشراك  إلى  السعي 

التالية: ١ الشروط  عليها  تنطبق  املجتمع  واستثمارات  اخليرية  املساهمات  كل  أن  من  التأكد 
مالئمة غير  ميزة  أي  منها ضمان حتقيق  الغرض  وليس  قانونية 

الشركة دفاتر  يف  مالئم  بشكل  مسجلة 
أعمالنا  لنجاح  املهمني  وباملساهمني  بأعمالنا  الصلة  الوثيقة  والفرص  املسائل  على  تركز 
حقيقًيا  تقدًما  تفرز  أو  حقيقية  نتائج  وحتقق  حقيقًيا  اختالًفا  حتدث 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

التالية: ١ الشروط  عليها  تنطبق  مجتمعية  استثمارات  أو  أو جماعية  فردية  خيرية  مساهمات  أي  البدء يف 
اللوائح أو  القانون  مبوجب  محظورة 

سيمبكورب  بشركة  اخلاصة  والقيم  املعتقدات  عن  مختلفة  وقيم  معتقدات  ذات  مؤسسات  من  مدعومة 
أو تعمل يف صالح ديانة  أو معتقد معني  إلى نشر عقيدة   تدعم مؤسسة دينية تهدف يف األساس 

فقط واحدة 

-

-

-

-

-

-

-
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الصحة والسالمة والبيئة
أولوياتها.١ مقدمة  يف  والبيئة  والسالمة  بالصحة  املتعلقة  املسؤوليات  سيمبكورب   تضع 

والسالمة والصحة  البيئة  مخاطر  وإدارة  والسالمة  والصحة  البيئة  مجال  يف  ألدائها  املستمر  بالتحسني  سيمبكورب   تلتزم 
املجتمعات يف  متسق  بأسلوب  البيئية  املعايير  تلبية  إلى  سيمبكورب  تهدف  كما  وخدماتها.  ومنتجاتها  ألنشطتها   املصاحبة 
االنبعاثات يف تقليل  طريق  عن  البيئة  يساعد يف حماية  مسؤول  بأسلوب  منشآتها  تشغيل  بضرورة  وتؤمن  بها.  تعمل   التي 

بيئًيا.١ املناسبة  النفايات  إدارة  ممارسات  تعزيز  إلى  باإلضافة  النفايات،  تقليل  إلى  ويؤدي  الضوضاء  وانبعاثات  واملياه   الهواء 

التجارية عملياتها  جوانب  كل  يف  متكامل  بأسلوب  والسالمة  والصحة  البيئة  مسائل  االعتبار  بعني  سيمبكورب  شركة   تأخذ 
١ والسالمة:.  والصحة  للبيئة  أصفار   4 الهدف  مبادئ  تلبية  بهدف 

 

امتثال عدم  صفر 
بالبيئة إضرار  صفر 

باألصول  إضرار  صفر 
بالناس إضرار  صفر 
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باملجموعة. اخلاصة  والسالمة  والصحة  للبيئة  التوجيهية  واملبادئ  بالسياسات  نلتزم  أن  سيمبكورب  يف  كموظفني  علينا   يجب 
ومع تعارض.  أي  التوجيهية يف حال حدوث  املبادئ  والسالمة ستحل محل هذه  والصحة  البيئة  بشأن  قوانني محلية   أي 

أن تكون األنشطة والسالمة، يجب  والصحة  البيئة  تتطلب مستوى كاٍف لألداء يف مجال  احمللية ال  القوانني  إذا كانت   ذلك، 
واملبادئ واملمارسات  واملعايير  باملجموعة  اخلاصة  والسالمة  والصحة  للبيئة  التوجيهية  واملبادئ  السياسات  مع   متسقة 

والسالمة.١ والصحة  بالبيئة  يتعلق  فيما  األخرى  الصلة  الوثيقة  الدولية    التوجيهية 

بالقواعد. يجب على كل االلتزام  أكثر من مجرد  ميثل  والسالمة  والصحة  البيئة  االمتثال يف مجال  أن  وتقدير  فهم  علينا   يجب 
وممارستها. ١ اإليجابي  والتدخل  السلوكية  املالحظات  تبني  من خالل  اخلطرة  املواقف  تقليل حدوث  على  يعملوا  أن  املوظفني 

يجب أن نلتزم دائًما مبا يلي:١
 

باملجموعة اخلاصة  والسالمة  والصحة  البيئة  وممارسات  ومعايير  بسياسات  االلتزام 
التلوث لتجنب  وممارسات  عامة  سليمة  إدارية  تدابير  على  احلفاظ 

الشخصية الوقاية  معدات  أو  األجهزة  استخدام  من خالل  العمل  أثناء  ورفاهيتنا  وصحتنا  عن سالمتنا   املسؤولية 
املطبقة التوجيهية  واملبادئ  املتطلبات  مع  يتفق  مبا  املناسبة 

 عدم التدخل عن قصد أو بتهور أو إساءة استعمال أي أجهزة أو معدات وقاية شخصية أو أي وسائل أخرى مزودة
العمل نحن( خالل  فيهم  )مبن  األشخاص  ورفاهية  لضمان سالمة وصحة 

بيئة عمل غير العمل يف  أو رفض  للبيئة والصحة والسالمة،  آمنة  أو ظروف غير  إيقاف أي تصرف و /   املسؤولية عن 
أو اآلخرين آمنة ميكن أن تؤدي إلى مخاطر وشيكة ألنفسنا و / 

للبيئة العامة  اإلدارة  ونظام  ملتطلبات  وفًقا  االمتثال  عدم  وحاالت  والسالمة  والصحة  البيئة  حوادث  على   التعليق 
والسالمة والصحة 

يجب علينا أال نقوم مطلًقا مبا يلي:١
 

أو الكحوليات  تعاطي  التحكم يف حركتنا بسبب  قادرين على  غير  كنا  إذا  بأي شكل من األشكال  العمل   بدء 
الطبيب(١ قبل  من  موصوفة  أو  أو مشروعة  غير مشروعة  كانت   العقاقير )سواء 

أو أي وسائل أخرى مزودة لضمان سالمة وصحة أو معدات وقاية شخصية  أو إساءة استعمال أي أجهزة   التدخل 
العمل األشخاص خالل  ورفاهية 

أو تعرض اآلخرين ملخاطر وشيكة إلى تعرضنا  يؤدي  أن  آمن ميكن  بأسلوب غير  أو  آمنة  بيئة عمل غير  العمل يف 
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شرح مدونة القواعد
الدليل املتاح على اإلنترانت لالطالع على  املهني  السلوك  قواعد  إلى دليل مدونة  الرجوع   يجب على موظفي سيمبكورب 

وتطبيقها. ١ القواعد  مدونة  لشرح  التفصيلي 

احلصول على اإليضاح والتوجيه
إلى:. ١ الرجوع  ميكننا  السلوك،  قواعد  تفسير  بشأن  لإليضاح 

 

نتبعه  الذي  املدير  أو  املشرف 
املجموعة  البشرية يف  املوارد  قسم  أو  البشرية  املوارد  ممثلي 
املجموعة   إدارة  أو قسم  واإلدارة  املخاطر  ممثلي 

األشياء قانونية  مدى  بشأن  للمجموعة،  القانوني  اخلبير  مثل  متخصص،  خبير 

املساعدة. اإللكتروني scibizconduct@sembcorp.com لطلب  البريد  عبر  التواصل  أو 
 

 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال / مخالفة
مدونة القواعد

 كل شخص يف سيمبكورب مسؤول ضمًنا عن التحدث يف حال وجود أي مخاوف من أن أي إجراء نقوم به ميكن أن يؤدي
منى وإذا  الصحيح.  الشيء  إلى عمل  بجدية  والسعي  للتحدث  الشجاعة  لدينا  تتوافر  أن  ويجب  القواعد.  مدونة  مخالفة   إلى 
أو نتبعه  الذي  باملدير  أو  بنا  مرتبطة  بنا، سواًء كانت  اخلاصة  القواعد  ملدونة  أو محتملة  فعلية  أي مخالفة  علمنا حدوث   إلى 

بأي شخص آخر، يجب أن نقوم باإلبالغ عنها فوًرا. ١

التالية:١ القنوات  عبر  للمجموعة  الداخلي  التدقيق  إدارة  رئيس  إلى  عنها  اإلبالغ  يجب  احلاالت  هذه 

  gia.cases@sembcorp.com :اإللكتروني البريد 
اإلنترنت  عبر  املخالفات  عن  الكشف  :صفحة 

http://intranet.sembcorp.net/gia/Whistle%20Blowing/default.aspx 

   هاتف - 2182 6822 )65(1 

فاكس - 2182 6822 )65(1 

mailto:scibizconduct%40sembcorp.com?subject=
mailto:gia.cases%40sembcorp.com?subject=
http://intranet.sembcorp.net/gia/Whistle%20Blowing/default.aspx 


أو جزئًيا، بأي وسيلة، كلًيا  أو  بأي شكل من األشكال  نقله  أو  أو نسخه  املستند  الكشف عن  Sembcorp Industries Ltd. ال يجوز  املستند ملكية خاصة لشركة   هذا 
املالك. من  مسبقة  موافقة خطية  على  احلصول  دون 


