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  رسالة
   رئيس المجموعة والعضو المنتدب

 

 

  زمالئي األعزاء،

نحن  ل تصرفاتنا وقراراتنا وتفاعالتنا.كل فرد منا يلعب دوًرا مهًما في تشكيل ثقافة الشركة من خال
كما نعمل على  نتعهد بالتصرف بنزاهة وبناء ثقافة متنوعة وأخالقية تعزز الثقة. Sembcorpفي 

كسب والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة، مثل الزمالء والشركاء والمساهمين والمجتمعات، عن 
لكم على اإلطالق أن تخلوا بمبدأ النزاهة ال يجوز  طريق اتخاذ قرارات جيدة واختيارات أخالقية.

   أو تؤثروا على سمعة الشركة ألجل تحقيق أي مكاسب قصيرة المدى.

قمنا بتحسين مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا لمساعدتكم في اتخاذ اختيارات أخالقية مبنية على 
يتعلق بالمسائل القانونية وقد صممت هذه المدونة إلرشادكم فيما  مبادئ النزاهة واألمانة وااللتزام.

واألخالقية والمخاطر التي يمكن أن تواجهكم خالل العمل، ولمساعدتكم في مراعاة األثر الذي يمكن أن تحدثه تصرفاتكم على مصالح 
   أصحاب المصلحة األوسع.

سار الصحيح ق وقد ال يكون الممع االستمرار في طريقنا نحو النمو المستدام، ما من شك أن هناك مخاطر وفرص جديدة ستلوح في األف
توجيه أو إذا واجهتكم يجب أن تتحدثوا عندما تحتاجوا إلى ال تذكروا دائًما أنكم لستوا وحدكم على اإلطالق. للعمل واضًحا في كل األوقات.

لتنظيمي في االتطوير كل ما عليك هو التحدث إلى المتخصصين من أقسام األخالقيات واالمتثال أو الموارد البشرية و أي مواقف صعبة.
التعبير عن مخاوفهم أتوقع من قادتنا ومديرينا أن يدعموا ثقافة تتيح للموظفين طرح األسئلة و المجموعة، أو التحدث إلى مديرك مباشرةً.

د أي موظف ة ضكما أود أن أؤكد لكم على أن الشركة لن تتسامح مع أعمال انتقامي بحرية إذا كان هناك أي شيء ال يبدو على ما يرام.
   نتيجة للتعبير عن مخاوفه بحسن نية.

ايير السلوك غير وهي تحدد مع الجدير بالذكر أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا عبارة عن بيان لاللتزام بالنزاهة، والوفاء بالوعود.
لخاصة بنا واالعتماد عليها مدونة قواعد السلوك اوبهذه المناسبة أدعوكم إلى قراءة وتطبيق  القابلة للتفاوض بشأنها التي تنطبق علينا جميعًا.

ة قواعد السلوك في أتطلع إلى االستمرار في العمل معكم على دعم مبادئ مدون كأداة قوية لضمان نجاحكم ونجاح الشركة على المدى البعيد.
   السنوات القادمة.

   شكرا على التزامكم.

 
 
 
 

  نيل ماكجريجور
   رئيس المجموعة والعضو المنتدب

Sembcorp Industries Ltd  
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  رسالتنا
فضل أعمالهم بشكل كشريك حيوي لعمالئنا، نعمل على زيادة قوة المجموعة وخبرتها في المجال لنقدم لهم حلوالً أساسية تمكنهم من أداء أ

 لقيمة لكل العمالءالبعيد وتخلق كما نتشارك مع أصحاب المصلحة في بناء أعماالً مستدامة تحقق النمو على المدى ا أو تحسين جودة حياتهم.
  والموظفين والمساهمين والشركاء والمجتمعات التي نعمل بها.

 

  رؤيتنا
مة عمال المستداأن نكون شركة عالمية رائدة في قطاعات الصناعة التي نعمل بها عن طريق التشغيل بأسلوب مسؤول وتحقيق التميز في األ

  قيمة والنمو على المدى البعيد.لدعم النمو وتحسين جودة الحياة وتحقيق ال

 

  قيمنا

يق ونستطيع أن نحل المشاكل عن طر نتميز كمزودين للحلول وكشركة رائدة ومبتكرة في كل أعمالنا.  البصيرة
  الفهم الحقيقي وتطبيق خبرتنا ومعرفتنا للحصول على أفضل نتائج.

 
 

 نعتمد على ذلك في لى مستوى الشركة.نحافظ على أعلى مستويات النزاهة على المستوى الشخصي وع  النزاهة
  كل أعمالنا. ويمكن الوثوق في قدرتنا على تحقيق الجودة والموثوقية.

 
 

لحلول اونقدم  نحن نعمل في شركة متكاملة ذات عالمة تجارية موحدة تعمل دائًما على الوفاء بالوعود.  التكامل
ك يجعلنا كل ذل أداء أعمالهم على نحو أفضل.األساسية بسالسة لتعزيز جودة الحياة ومساعدة عمالئنا في 

  جزء ال يتجزأ من نجاح عمالئنا.
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  نفي بوعودنا
وبناءا  بة.مسؤول عن التصرف بنزاهة في كل األوقات، السيما عندما يطلب منا اتخاذ خيارات صع Sembcorpكل واحد من العاملين في 

في نقول أننا ن عندما دى نقوم ببناء والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة الرئيسيين.على طريقة استجابتنا لهذه المواقف سيتحدد إلى أي م
ي القرارات بالوعود فإن ذلك يعني التزامنا بكل القوانين واللوائح المطبقة وتعهدنا بالتصرف بشكل صحيح في أعمالنا اليومية وف

   والتفاعالت القائمة على مجموعة المبادئ المحددة في هذه المدونة.
لكل سياسات  تعد هذه المدونة بمثابة بيان اللتزامنا بالتصرف بنزاهة وتضع معايير السلوك المتوقعة لكل موظف، كما تستخدم كأساس

  وإجراءات وإرشادات الشركة األخرى.

   .نفي بالوعود Sembcorpنحن في 

 

  من الذي يجب عليه أن يلتزم بمدونتنا
  كل أعضاء مجلس إدارةSembcorp Industries Ltd. 
  كل موظفي مجموعة شركاتSembcorp.بما فيها كل الفروع والشركات التابعة والشركات المرتبطة بها ، 
  كل موظفي الشركات المشتركة التي تشارك مجموعةSembcorp .في إدارتها  
  كل الموظفين المعارين إلى شركات ال تشارك مجموعةSembcorp .في إدارتها 

رة على أحد كيانات الشركات المشتركة، يجب أن تبذل الجهود للتأثير باستمرار على شريك الشركة المشتركة إذا لم يكن للشركة أي سيط
عن  Sembcorpلن تتنازل  إلقرار المدونة الخاصة بنا، ما لم يكن لدى هذه الشركة المشتركة مدونة مشابهة أو أكثر شموالً مطبقة بالفعل.

 Sembcorpوال يجوز منح أي إعفاءات من بنود وأحكام المدونة إال من خالل مجلس إدارة  ب وجيهة.أي بند من بنود المدونة بال أي أسبا
Industries وأي موظف يخالف القانون أو هذه المدونة أو سياسة الشركة سيخضع لإلجراءات التأديبية وفقًا للقوانين المحلية وإجراءات .

  الشركة.
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  مسؤولياتك كموظف
  تأكد مما يلي

 .االلتزام بكل القوانين واللوائح المطبقة على العمل الذي تؤديه 
 .فهم وااللتزام بنص وروح هذه المدونة وسياسة الشركة 
 .استكمال كل الدورات التدريبية المطلوبة لفهم مسؤولياتك 
 ة ولسياسة لهذه المدونالتحدث إذا كان لديك أي مخاوف بخصوص السلوكيات ذات الصلة بالعمل يمكن أن تشكل مخالفة للقانون و

  الشركة.
 .التعاون التام مع كل التدقيقات والتحقيقات الداخلية والخارجية  

 

  مسؤوليات القيادة
م مثاالً يحتذى إذا كنت تدير موظفين آخرين، أو في تعمل في وظيفة قيادية، يجب أن تقد .Sembcorpهناك مسؤوليات إضافية لقادة شركة 

   ى معايير السلوك.به وتحافظ دائًما على أعل

  تأكد مما يلي
 .تعريف الزمالء والموظفين بروح ومضمون المدونة 
 .تدريب الموظفين التابعين لك على سياسة وإجراءات الشركة 
 شركاء ون والزمالء لعب دوًرا فاعالً في التأكد من جودة منتج العمل للموظفين والتحلي باألمانة واإلنصاف في اتصاالتهم بالزبائ

  آلخرين.العمل ا
 .االلتزام بالمدونة والسياسة عند تقييم الموظفين والتوصية بالتعويضات التي تمنح لهم  
  ألعمال اتشجيع الموظفين على اإلبالغ عن األخطاء أو حاالت تعارض المصالح، والتعبير عن مخاوفهم أو مناقشة اختيارات

  الصعبة عبر القنوات المتنوعة المتاحة.
 ر وبفعالية إلى المخاوف المثارة أو عند اكتشاف أي أخطاء أو سلوكيات خاطئة.االستجابة على الفو  
 ون حتملة للقانإخطار قسم األخالقيات واالمتثال وقسم التدقيق الداخلي في المجموعة عند االطالع على أي مخالفات مؤكدة أو م

  أو لهذه المدونة أو لسياسة الشركة.
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  لق باألعمالكيف نتخذ قرارات أخالقية فيما يتع
   عند اتخاذ أي قرارات متعلقة باألعمال، اطرح على نفسك األسئلة التالية:

 ما مدى قانونية ذلك؟ 
 هل يتسق مع هذه المدونة ومع سياسة الشركة؟ 
 هل يعتمد على الفهم الشامل للمخاطر ذات الصلة؟ 
 نا والزمالء؟هل سيسهم في الحفاظ على الثقة مع الزبائن والمساهمين والمنظمين ومجتمعات 
 نترنت؟هل سيسهم في الحفاظ على سمعتنا الطيبة في حالة العرض على شاشات التلفزيون أو في صحفات الجرائد أو عبر اإل  

  .توقف وتحدثإذا كانت اإلجابة "ال" على أي سؤال من هذه األسئلة، 

 

  تحدث
ن في نح اء وارد بالنسبة لكل الناسب من حين آلخر.من المتوقع أن تواجهك اختيارات صعبة خالل عملك وندرك أن ارتكاب األخط

Sembcorp .لتوجيه واإلرشاد.يجب أال تتردد في التعبير عن مخاوفك أو طلب ا نتعهد باختيار أفعالنا بعناية وتصحيح األخطاء على الفور 
  سيساعدنا تصرفك السريع في بناء الثقة مع أصحاب المصلحة والحفاظ عليها.

 

  ثكيف يمكننا التحد
   .األخالقيات واالمتثال في المجموعةلطلب التوجيه أو اإلرشاد، تحدث مباشرةً إلى أحد المشرفين أو أحد ممثلي قسم 

   في المجموعة من خالل منصة اإلبالغ: قسم التدقيق الداخليلإلبالغ عن مخاوفك، تحدث مباشرةً إلى رئيس 

 :2182 6822 (65) هاتف 
  gia.cases@sembcorp.comالبريد اإللكتروني:

 Sembcorp Industries Ltd, 30 Hill Street, #05-04, Singapore 179360 العنوان:
   bcorp.net/gia/Whistle%20Blowing/default.aspxhttp://intranet.semصفحة اإلبالغ عبر اإلنترنت:
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  عدم االنتقام
ن خالفة للقانوال نتهاون مع أي إجراءات انتقامية تتخذ ضد أي زميل يقوم باإلبالغ بحسن نية عن مخاوفه بشأن أي م Sembcorpنحن في 

ت الوظيفية والترهيب ألجور والتغيير السلبي في المسؤوليامن أمثلة االنتقام الفصل من العمل وخفض ا أو لهذه المدونة أو لسياسة الشركة.
   وأي تغييرات مادية أخرى في الظروف الوظيفية للزميل.

جراءات ن المحلي واإلومع ذلك فإن أي زميل يقدم أي ادعاءات زافئة يعتبر مخالفًا لهذه المدونة ويخضع لإلجراءات التأديبية وفقًا للقانو
   عن المخاوف ال يعفي الزميل من المحاسبة في حالة إساءة السلوك. كما أن اإلبالغ الداخلية.

 

  ماذا لو كان هناك تعارض بين القوانين؟
ة ع هذه المدونمنعمل في الكثير من البلدان بجميع أنحاء العالم ويمكن أن يحدث في بعض األحيان تعارض للقوانين مع بعضها البعض أو 

عة قبل أن تقرر عارض، ارجع إلى قسم الشؤون القانونية أو قسم األخالقيات واالمتثال في المجموإذا الحظت هذا الت أو سياسة الشركة.
   كيف ستتصرف.
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  الوفاء بالوعود
  مع بعضنا البعض
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   نتعامل مع بعضنا البعض بإنصاف واحترام
مضايقة ولن نتهاون مع أي شكل من أشكال ال واحترام. بالحفاظ على بيئة عمل يعامل فيها كل الموظفين بكرامة Sembcorpتتعهد

ية يماننا بأهمإلموظفينا ألي سبب كان. كما أننا سنحرص على توظيف ومكافئة كل الموظفين على أساس الجدارة واالستحقاق إنطالقًا من 
  إتاحة فرص النمو للموظفين لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

 تأكد مما يلي
 م بكل قوانين العمل والتوظيف المطبقة في كل المناطق التي نعمل بها.االلتزا 
 ق ووفقًا اتخاذ القرارات المتعلقة بتوظيف أو تطوير أو ترقية الموظفين بناءا على الجدارة واالستحقا

 العتبارات العمل، على أن يتم ذلك بأسلوب يتسم بالشفافية واإلنصاف.
 فاظ ع أشكال المضايقة عن طريق ضمان احترام كل األشخاص والحالمساهمة في بيئة عمل خالية من جمي

 على كرامتهم.
 ي ير التنظيماإلبالغ فوًرا عن أي سلوك غير الئق إلى المشرف الذي تتبعه أو قسم الموارد البشرية والتطو

 في المجموعة.
 

 إنتبه إلى
  ة.اآلخرون مهينة أو مسيئالسلوكيات أو التعليقات أو النكات أو المواد التي يمكن أن يعتبرها 
 التهديد بأي إجراءات انتقامية ضد الموظف بسبب اإلبالغ أو التهديد باإلبالغ عن أي مضايقات. 
 أو الحالة ممارسة التمييز على أساس السن أو العرق أو النوع أو التوجه الجنسي أو الديانة أو العائلة 

 االجتماعية.
 

 

  نتعهد بحماية البيانات الشخصية
ض ظيف والتعويرم خصوصية األشخاص ونتعهد بحماية البيانات الشخصية لزمالئنا التي نقوم بجمعها ومعالجتها في إطار عمليات التونحت

  اريين.ركائنا التجشوالتطوير، كما نطبق نفس معيار العناية عند جمع أو استخدام أو بطريقة أخرى معالجة البيانات الشخصية لزبائننا أو 

 يتأكد مما يل
 فاظ بها.االلتزام بالقانون وسياسة الشركة المتعلقة بجمع واستخدام وحماية البيانات الشخصية واالحت 
 .اتخاذ الخطوات الالزمة لحماية البيانات الشخصية من خالل الوسائل المناسبة 
 عه أو تباإلبالغ فوًرا عن أي خسارة للبيانات الشخصية أو الكشف عنها عن دون قصد إلى المشرف الذي ت

 مسؤول حماية البيانات أو قسم األخالقيات واالمتثال في المجموعة.
 

 إنتبه إلى
 ناسبة.محاوالت جمع أو استخدام أو نقل أو احتجاز البيانات الشخصية دون الحصول على الموافقات الم 
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   الوفاء بالوعود
  مع الزبائن والشركاء

 

 

 

 

 

  



 

11 
 

 

  ع عن تقديم الرشاوىنمتن
ر أي شكل نحن ملتزمون بعدم قبول أو تقديم أو أو منح أو الوعد بمنح أي شكل من أشكال الرشوة إلى أي شخص، وألي غرض. كما نحظ

يم الرشاوى وال نفوض أي أطراف خارجية للمشاركة في تقد من أشكال مدفوعات التيسير التي يمكن اعتبارها شكالً من أشكال الرشوة.
إذا كان هذا  ولن تتم معاقبة الموظفين على االلتزام بهذا المطلب وبالمدونة بشكل عام، حتى لنيابة عنا تحت أي ظرف من الظروف.با

   االلتزام يمكن أن يؤثر عكسيًا على تحقيق أهداف الشركة.

 تأكد مما يلي
 ؤول عميل محتمل أو مس عدم قبول أو منح أو تقديم أو الوعد بمنح أي شيء ذو قيمة إلى أي زبون أو

 حكومي، ما لم يكن هذا الشيء قانوني ومعقول وخالي من أي غرض أو داللة أو مظهر يدل على أنه
 سيؤثر أو يمكن أن يؤثر على القرارات المتعلقة باألعمال أو اإلجراءات الحكومية.

 لتي نعمل ف الخارجية االتعريف بموقفنا الصارم تجاه الرشاوى المقدمة إلى الشركاء التجاريين واألطرا
 معها.

 التجاريين اإلبالغ فوًرا عن أي حاالت فعلية أو محتملة للرشوة أو الفساد، وطلب نفس الشيء من الشركاء. 
 

 إنتبه إلى
 وعة أو طلب مدفوعات التيسير، أو المدفوعات التي تبدو مريبة، وغير المرتبطة بأغراض األعمال المشر

 .غير الوثيقة الصلة بالمعاملة
 .طلب الحصول على فوائد أو مصالح من الزبائن أو الشركاء التجاريين 
 

  نتعامل بمسؤولية مع المسؤولين الحكوميين
ومية في جميع لسلطات الحكنتعهد بتلبية أعلى المتطلبات القانونية والتنظيمية والتعاقدية التي تنطبق عندما نعمل أو نتشارك مع الهيئات أو ا

نفيذ لباطن والتوظيف وتان أن تنطبق هذه المتطلبات على ممارسات تقديم العطاءات والمحاسبة وتقديم الفواتير والتعاقد من يمك أنحاء العالم.
   العقود وخدمة الزبون والهدايا والضيافة والسفر وغيرها من المسائل األخرى.

 تأكد مما يلي
 مة.عه عبارة عن كيان ذي صلة بالحكوتحديد ما إذا كان الزبون أو الشريك التجاري الذي تتعامل م 
 ون تنا وكل زبااللتزام بكل القوانين واللوائح والبنود التعاقدية المطبقة على العالقة التجارية بين شرك

 حكومي تتعامل معه.
 هم بتلك تعرف كل الزمالء واألطراف الخارجية المشاركين في العمل بهذه المتطلبات والتأكد من التزام

 القواعد.
 
 تبه إلىإن
 ة القواعد أي إغراءات لتقديم ما هو أكثر من وسائل الترفيه المعقولة إلى الزبائن الحكوميين قبل معرف

سائل الترفيه يطبق بعض الزبائن الحكوميين قواعد تحظر تقديم و الخاصة بهذا الزبون فيما يتعلق بالترفيه.
 أو تحد منها.
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  يرين بالثقةنعمل مع شركاء وممثلين أعمال جد
ركائنا وممثلي كما أننا نختار ونطبق العناية الواجبة مع ش نلتزم بالعمل مع شركاء وممثلين أعمال يتعهدون بالعمل بأسلوب أخالقي.

   األعمال بعناية ألن تصرفاتهم يمكن أن تنعكس على سمعة شركتنا.

 تأكد مما يلي
  لجديدة أو ااتخاذ العناية الواجبة الضرورية بشأن شركاء وممثلي األعمال قبل بداية العمل على المسائل

 المشاركة في خدماتهم.
 .عدم مساعدة أو المشاركة في مساعدة أي شخص آخر يقوم بأعمال غير مسموح لك القيام بها 
 ن قسم الشؤو ل للعقوبات التجارية، وإبالغاالنتباه دائًما إلى إمكانية خضوع أحد شركاء أو ممثلي األعما

أي عالقة  القانونية أو قسم األخالقيات واالمتثال في المجموعة على الفور بهذه الحاالت قبل البدء في
 أعمال.

  اإلبالغ عن كل الحاالت الفعلية أو المحتملة لمشاركة ممثليSembcorp أو غير  في السلوكيات الفاسدة
 لشركة.األخالقية خالل تمثيل ا

 
 إنتبه إلى

 رتكاب أي ممثلو األطراف الخارجية أو الشركاء التجاريين الذين سبق أن خضعوا إلجراءات إنفاذ نتيجة ال
 سلوك غير أخالقي أو جرائم مرتبطة بالفساد.

 

  نتنافس بطريقة أخالقية
ا نلتزم بجميع كم شأنها أن تؤثر عكسيًا على سمعتنا.نتنافس على األعمال بطريقة أخالقية ونحظر إجراء أي ترتيبات مع المنافسين من

   القوانين التي تحمي المنافسة ونحظر أي سلوكيات يمكن أن تؤثر على المنافسة في المواقع التي نعمل بها.

  تأكد مما يلي
 ه هذ اركة فيفهم ما هي السلوكيات المناهضة للمنافسة والتأكد من عدم المشاركة أو السماح للزمالء بالمش

 السلوكيات.
 ثل هذه عدم المشاركة في أي مناقشات رسمية أو غير رسمية بشأن المسائل الحساسة تجاريًا أو تبادل م

 المعلومات أو التوصل إلى أي اتفاقات مع المنافسين بشأن هذه الموضوعات.
 عدم الحصول بشكل غير مالئم على أي معلومات حساسة فيما يتعلق بالمنافسة أو استجدائها. 

 
 إنتبه إلى

 ي ألتعامل مع طلبات الدخول في اتفاقات مع المنافسين لتثبيت األسعار أو شروط الدفع أو التعامل أو عدم ا
 عميل.
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  الوفاء بالوعود
   داخل شركتنا
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  نعمل على تجنب تعارض المصالح
لتك على الحصول على مزايا شخصية لك أو ألصدقائك أو لعائ يقصد بتعارض المصالح عندما يمكن أن تتسبب الوالءات التنافسية في

ظهرت،  ينشأ التعارض في المواقف المختلفة وستكون مسؤوالً عن تجنب هذه المواقف متى أو الشركاء التجاريين. Sembcorpحساب
   بما في ذلك الظروف التي يمكن أن تتسبب بشكل معقول في أي مظهر من مظاهر التعارض.

 يلي تأكد مما
 م تحديد والكشف عن أي حاالت فعلية أو ظاهرية لتعارض المصالح وإبالغ المدير الذي تتبه أو قس

 األخالقيات واالمتثال في المجموعة بهذه الحاالت فوًرا.
 ربك ي تشمل أقاعدم المشاركة في أي عملية لصنع القرار فيما يتعلق بعالقات العمل الحالية أو المحتملة الت

 ئلتك أو األصدقاء المقربين.أو أفراد عا
 ل عدم المشاركة في أي عمل خارجي أو قبول أي فرص عمل يمكن أن تضر بالشركة أو تتداخل مع العم

 الذي تؤديه أو تضع الشركة في موقف محرج.
 .عدم السعي إلى الحصول على فرص أعمال لنفسك تعتبر مناسبة للشركة 

 
 إنتبه إلى

 مكن أن ه أو المجامالت األخرى المقدمة من الموردين أو المقاولين ويعروض الهدايا أو وسائل الترفي
 تتسبب في أي مظهر من مظاهر التأثير غير الالئق.

 
  نتعامل بمسؤولية مع الهدايا ووسائل الترفيه والضيافة

ل وتعزيز اقشة األعماجبات مناسبة لمنيمكن أن تمثل الهدية المتواضعة في الظروف المناسبة لفتة جيدة إلى التقدير، كما يمكن أن تكون الو
 ظهًرا للتأثير غيرمومع ذلك، يمكن أن تتسبب الهدايا ووسائل الترفيه في حالة عدم إعطاءها أو قبولها بحرص في خلق  العالقة مع الزبون.

   المناسب ومخالفة المعايير الخاصة بشركائنا في األعمال وقد تشكل حتى مخالفة للقانون.

 يتأكد مما يل
 ن رض وال يمكعدم منح أو قبول أي شيء ذو قيمة، ما لم يكن هذا الشيء قانونيًا ومعقوالً وخاليًا من أي غ

 فهمه أو يبدو كما لو كان للتأثير على القرارات المتعلقة باألعمال أو اإلجراءات الحكومية.
 لى إالضيافة،  لترفيه أو وسائلعدم منح أو الوعد بمنح أو تقديم أي فوائد، بما في ذلك الهدايا أو وسائل ا

 المسؤولين الحكوميين دون الحصول على الموافقات المسبقة الضرورية.
 .عدم منح أي هدايا نقدية أو ما يكافئها 

 
 إنتبه إلى

 كن غير المواقف التي يمكن أن تسبب اإلحراج لك أو للشركة، بما في ذلك تقديم وسائل الترفيه في أما
 مناسبة.

 ية ويخضعواريين الذين يبدوا أنهم من القطاع الخاص لكنهم يعتبروا في الواقع هيئات حكومالشركاء التجا 
 لقواعد أكثر صرامة.

 



 

15 
 

 

  نعمل على حماية أصول ومعلومات الشركة
رات لسياايمكن أن تشمل أصول الشركة  نتعهد بحماية أصول الشركة ونتحمل المسؤولية بشكل شخصي عن حمايتها واستخدامها بعناية.

ين االعتبار دائًما كما نتعهد بالحفاظ على السرية ونضع بع الخاصة بنا وأموالنا ومنشآتنا والمعدات ونظم المعلومات والملكية الفكرية.
  .طريقة جمع ومعالجة والكشف عن المعلومات التي توجد في حيازتنا أو تحت سيطرتنا، أو بطريقة أخرى نقل هذه المعلومات

 تأكد مما يلي
 ستخدام أصول الشركة فقط في األغراض التجارية المشروعة.ا 
 .التعامل بعناية مع معلومات الشركة في جميع األوقات 
 وق حماية الملكية الفكرية عن طريق مشاركتها فقط مع األطراف المصرح لها واحترام كل قوانين حق

 النشر والقوانين األخرى المتعلقة بالملكية الفكرية.
  موافق  المعلومات السرية إلى أطراف خارجية إال بعد الدخول في اتفاق لعدم اإلفصاحعدم اإلفصاح عن

 عليه من قسم الشؤون القانونية في المجموعة.
 

 إنتبه إلى
 .أصول الشركة التي تترك بال حماية عندما ال تكون مستعملة 
 ابة ومات الشركة لإلصاستخدام اإلنترنت أو االتصاالت التي يمكن تعرض الجدران النارية لنظم معل

 بالفيروسات أو االختراق.
 .محاوالت الوصول إلى المعلومات أو الكشف عنها بال أي أغراض تجارية مشروعة 

 

 
  نعمل مع موردين أخالقيين

ل األخالقي العم ولذلك فإننا نختار موردين يشتركون معنا في االلتزام بممارسات تعد عالقاتنا بالموردين من العوامل المهمة لنجاحنا.
   ويقدمون خدمة فائقة بشروط عادلة ومعقولة وفقًا للقانون.

 تأكد مما يلي
 ات ت أو الخدماتخاذ العناية الواجبة الضرورية واختيار الموردين بناءا على سابقة أعمالهم وجودة المنتجا

 التي يقدمونها ومدى تنافسية أسعارهم والشروط واألحكام األخرى.
 ن أن ذين سبق لهم المشاركة في أي سلوك غير قانوني أو غير أخالقي أو الذين يمكتجنب الموردين ال

 يضروا بسمعتنا.
 .الكشف عن أي تعارض فعلي أو محتمل في المصالح في حالة مشاركتك في اختيار المورد 
  خصيةشتجنب أي مجامالت مقدمة من المورد الفعلي أو المحتمل يمكن أن تفسر بأنك تريد تحقيق مصلحة 

 لنفسك من اختيار هذا المورد.
 

 إنتبه إلى
  الضغوط التي يمكن أن تمارس عليك الختيار مورد ال يعرض منتجات أو خدمات أو أسعار أو شروط

 تنافسية.
 ساد أو ممارسات الموردين التي يمكن أن تعرض سمعتنا للخطر، مثل مخالفة قوانين مكافحة الرشوة والف

 أو اللوائح البيئية. قوانين العمل أو حقوق اإلنسان
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  ال نقوم بالكشف عن المعلومات الداخلية وال نستغلها في تحقيق مصالح شخصية
ومات ، وهي أي معليحظر علينا جميعًا أن نقوم بالكشف عن أو التصرف بناءا على المعلومات الداخلية أو المعلومات المادية غير العلنية

أو  كة أو الزبوني مستثمر قرارات شراء أو بيع األسهم بناءا عليها ويمكن أن تكون مرتبطة بالشرغير منشورة في العلن يمكن أن يتخذ أ
واذ اج أو االستحالمورد، يمكن أن يشمل ذلك األخبار المتعلقة باألداء المالي والخطط االستراتيجية ومبادرات األعمال وحاالت االندم

   والقضايا والتغييرات في اإلدارة.

  يليتأكد مما 
  عدم شراء أو بيع األسهم الخاصة بشركةSembcorp أو أي شركة أخرى متى توافرت لك أي معلومات 

 مادية غير علنية فيما يتعلق بهذه الكيانات.
 .عدم إبالغ أي شخص آخر بالمعلومات المادية غير العلنية 
 ركة عدم المشاركة في أي عمليات بيع مكشوف أو معامالت مقايضة ذات صلة بأسهم شSCI. 

 
 إنتبه إلى

  طلب أفراد العائلة واألصدقاء للمعلومات عن شركةSembcorp ة أو الشركاء التجاريين أو أي شرك
 أخرى نتعامل معها.

 ني.ل غير قانوالمحادثات العارضة التي يمكن أن تعتبر وسيلة للتزويد بالمعلومات المادية غير العلنية بشك 

 
  رائم الماليةال نسهل غسيل األموال أو الج

يجب  إلجرامي.اتستخدم أساليب غسيل األموال إلخفاء مصدر أو طبيعة عائدات النشاط  نتعهد باالمتثال لقوانين مكافحة غسيل األموال.
رات المحتملة اا إلى اإلنذإنتبه دائمً  على كل الموظفين أن يتخذوا اإلجراءات المناسبة والمعقولة لتحديد وتقييم مدى نزاهة شركائنا التجاريين.

   .لغسيل األموال وفي حالة ظهور أي إنذار أثناء المعاملة، تحدث إلى مديرك أو قسم األخالقيات واالمتثال في المجموعة

  تأكد مما يلي
 .اتخاذ اإلجراءات المعقولة والمالئمة لتقييم نزاهة الشركاء التجاريين والعمالء والموردين 
 لمقبولة. اعامل مع األموال، التزم باإلجراءات ذات الصلة بطرق الدفع إذا كنت مشترًكا في تلقي أو الت 
 خالقيات التزم بالقوانين المطبقة الستكمال تقارير النشاط المشبوه عن طريق إخطار المشرف أو قسم األ

 واالمتثال في المجموعة بأي نشاط يمكن أن يدل على غسيل األموال.
 

 إنتبه إلى
 لفعل او إطالعه على أي معلومات حول الشكوك المتعلقة بغسيل األموال، هذا محاوالت إخبار الزبون أ

 يعتبر من الجرائم الجنائية في بعض الدول.
 ضون توثيق الزبائن الذين سبق اتهامهم في إحدى الجرائم المالية أو جرائم غسيل األموال، أو الذين يرف

 المعاملة أو العالقة بشكل مالئم.
 اف.إلى الغرض التجاري أو االتساق مع االستراتيجية التجارية ألحد األطر المعامالت التي تفتقر 
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   نحتفظ بسجالت وعقود دقيقة ونحافظ على الضوابط الداخلية المناسبة
 خرى.الجهات األ نعتمد على سجالت أعمال كاملة ودقيقة للوفاء بمسؤولياتنا تجاه المساهمين والزبائن والموردين والمنظمين وغيرهم من

ات والعروض ونحن نحتفظ بسجالت أعمال، بما فيها السجالت المتعلقة بالسفر والترفيه والعقود ورسائل البريد اإللكتروني والمذكر
   .ة الخاص بناالتقديمية والتقارير وسجالت المحاسبة، تتصف بأنها كاملة ومنصفة ودقيقة، ونقوم بذلك وفقًا لنظام الضوابط الداخلي

 ليتأكد مما ي
  ًا لمتطلباتاالحتفاظ بسجالت محاسبة وتجارية تعبر بدقة عن الحقيقة أو الحدث األساسي أو المعاملة وفق 

 الضوابط الداخلية الخاصة بنا.
 نها قيع وترى أعدم التوقيع على المستندات، بما فيها العقود، إال بعد مراجعتها وفقط إذا كنت مفوًضا للتو

 دقيقة وصادقة.
 ارسات امالت التجارية إال بعد الحصول على التصاريح المناسبة، وتسجيلها وفقًا لممعدم تنفيذ المع

  المحاسبة الخاصة بنا.
 .حفظ وحماية والكشف عن السجالت وفقًا للجداول الزمنية لحفظ السجالت الداخلية  
 .االنتباه إلى الضوابط الداخلية التي تنطبق على عملك وااللتزام بها 

 
 إنتبه إلى

 دام برمجيات إلعداد سجالت األعمال أو االتصاالت دون حفظها.استخ 
  م مكن أن تفهيالتقديرات أو االفتراضات غير المعقولة والمبالغة واللغة المهينة والتعبيرات األخرى التي

 خارج السياق.
  .محاوالت تدمير أو التخلص من السجالت أو تبديلها أو حفظها بشكل خاطئ أو إخفاءها 
 ول في اتفاقات جانبية أو أي ترتيبات أخرى "غير مسجلة".طلبات الدخ 
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  الوفاء بالوعود
  داخل مجتمعاتنا
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  نتصرف كمواطنين صالحين في الشركة
ل بها ات التي نعمننفذ األعمال بطريقة مسؤولة ونتعهد باحترام ودعم حقوق اإلنسان، مع إدارة األثر الناتج عن عملياتنا ودعم المجتمع

وتحسين جودة الحياة  كما نظهر التزامنا بالمسؤولية االجتماعية للشركة وتعزيز إدارة البيئة لتحقيق النجاح المستدام على المدى البعيد.
   للمجتمعات التي نعمل بها من خالل المساهمات الخيرية واالستثمارات المجتمعية.

 تأكد مما يلي
 مجتمعية والمساهمات الخيرية للشركة.االلتزام بإجراءات االستثمارات ال 
 إشراك أصحاب المصلحة ورعاية االتصال المفتوح في المجتمعات التي نعمل بها 
 .التقييم واإلدارة المسؤولة لألثر الذي تحدثه أعمالنا على المجتمع 
 يعدم المشاركة في أي شكل من أشكال العمل القسري أو تشغيل أشخاص دون السن القانونية للعمل ف 

 مناطق االختصاص التي نعمل بها.
 

 إنتبه إلى
 ن.ممثلو األطراف الخارجية أو الشركاء التجاريين الذين يشاركون في مخالفة قوانين حقوق اإلنسا 
 سق مع طلبات أو محاوالت الشروع في أي مساهمات خيرية أو استثمارات مجتمعية فردية أو جماعية ال تت

 مات الخيرية.سياسة الشركة فيما يتعلق بالمساه

 

  نلتزم بالحياد السياسي
ات الضغط، نحن ملتزمون بالحياد السياسي وال نقدم أي أموال أو أي أشكال أخرى للدعم غير النقدي، بما في ذلك مجموع

يمكن أن  إلى أي حزب سياسي أو رجل سياسة أو مسؤول منتخب أو مرشح لمنصب عام في أي بلد أو منطقة اختصاص.
ل أو واعيد العممينا المشاركة في األنشطة السياسية بصفة فردية أو شخصية، لكن ال يجوز لهم القيام بذلك خالل يختار موظف

   باستخدام أصول وموارد الشركة.

 تأكد مما يلي
 حزاب االلتزام بالمدونة والقوانين المطبقة في مناطق االختصاص التي نعمل بها عند التعامل مع األ

 السياسة أو المرشحين للمناصب العامة. السياسية أو رجال
 ل الحصول على الموافقات المناسبة من قسم الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في المجموعة قب

في أي حدث أو نشاط سياسي منظم بواسطة أحد األحزاب  Sembcorpالمشاركة بصفة ممثل لشركة 
 السياسية أو أحد رجال السياسة أو بالنيابة عنه.

  حد أالمشاركة في أي أحداث أو أنشطة ينظمها أحد األحزاب السياسية أو أحد رجال السياسة أو عدم
المرشحين لشغل منصب عام إال إذا كان ذلك ألغراض تجارية مشروعة، أو إذا كان هذا الحدث من 

ة كأحداث المسؤولية االجتماعية للشركة المتسقة مع سياسات ومبادرات المسؤولية االجتماعية لشر
Sembcorp. 

 
 إنتبه إلى

  المشاركة في أي أنشطة سياسية أو المساهمات التي تشمل استخدام منشآت أو مواردSembcorp  في
 أغراض ال تشمل المجتمع بمفهومه الواسع.

  محاوالت استغالل المناصب في شركةSembcorp ة أو للتأثير على اآلخرين لتقديم المساهمات السياسي
  سية أو أي رجال سياسة.لدعم أي أحزاب سيا
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  نضع الصحة والسالمة واألمن والمسؤوليات البيئية في مقدمة أولوياتنا
دارة إلونتصرف بأسلوب احترازي  نتعهد بالحفاظ على مكان عمل آمن وصحي لكل الموظفين وزائري المكاتب والمنشآت الخاصة بنا.

لبيئة عن طريق كما نؤمن بضرورة تشغيل منشآتنا بطريقة مسؤولة وحماية ا ألنشطتنا. مخاطر البيئة والصحة والسالمة واألمن المصاحبة
 النفايات. ئيًا إلدارةالتقليل من االنبعاثات في الهواء والمياه والتقليل من الضوضاء والنفايات، باإلضافة إلى تعزيز ممارسات مناسبة بي

رار عدم امتثال وصفر إضرار بالبيئة وصفر إضرار باألصول وصفر إض صفر " الخاص بنا:هدف األصفار األربعةونتعهد بتحقيق "
  بالناس.

 تأكد مما يلي
 ألمن.االلتزام دائًما بكل السياسات والمعايير والممارسات المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة وا 
 .الحفاظ على تدابير إدارية سليمة وممارسات لتجنب التلوث 
 وقاية ا ورفاهيتنا أثناء العمل من خالل استخدام األجهزة أو معدات الالمسؤولية عن سالمتنا وصحتن

 الشخصية المناسبة بما يتفق مع المتطلبات والمبادئ التوجيهية المطبقة.
  يئة بمنع أي أعمال و/ أو ظروف غير آمنة على البيئة والصحة والسالمة واألمن ، أو رفض العمل في

 يكة على أنفسنا و/ أو اآلخرينغير آمنة يمكن أن تؤدي إلى مخاطر وش
 ألمن.التحدث واإلبالغ عن كل الحوادث وحاالت عدم االمتثال المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة وا 

 
 إنتبه إلى

  لكحوليات االموظفين الذين يمكن أن يكونوا غير قادرين على التحكم في حركتهم أثناء العمل بسبب تعاطي
 مشروعة أو مشروعة أو موصوفة من قبل الطبيب).أو العقاقير (سواءا كانت غير 

 .العمل في بيئة غير آمنة أو بأسلوب غير آمن 
 مة التدخل أو إساءة استعمال أي أجهزة أو معدات وقاية شخصية أو أي وسائل أخرى مزودة لضمان سال

 وصحة ورفاهية األشخاص خالل العمل.
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ضافية إلى إكما أنها ال تكفل أي حقوق  ضمانة للتوظيف في المستقبل. ال يعتد بهذه المدونة كعقد توظيف أو
ة يمكن ذلك مع العلم بأن الشرك أي زميل أو زبون أو مورد أو منافس أو مساهم أو أي شخص أو كيان آخر.

   أن تقوم بإجراء التعديالت على المدونة من وقت آلخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . جميع الحقوق محفوظة.Sembcorp Industries Ltd 2018حقوق النشر ©

  ال يجوز نسخ أي جزء من أجزاء هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال دون الحصول على إذن كتابي من مالك حقوق النشر.

 

 

 

 

 

 

 


