
مدونة قواعد األخالقيات 
وممارسة األعمال



الزمالء األعزاء،

سين لتحسين التكنولوجيا مع توفير أفضل الخدمات والمنتجات لتلبية احتياجات  في Newpark، كنا دائًما وسنظل مكرَّ
عمالئنا. التصرف بنزاهة، بطريقة صادقة وأخالقية، هو عنصر حاسم في استمرار نجاحنا كشركة. النزاهة هي قيمة من 
قيمنا األساسية، وستظل األساس الذي ُبنيت عليه أعمالنا. ُتمثل هذه المدونة التوقع األساسي الذي ُيلِزم به جميع الموظفين 

واألفراد المرتبطين بـ Newpark أنفسهم، منتهى النزاهة في كل ما نقوم به.

لنظل متواجدين في البيئة المتغيرة التي ُنجري فيها أعمالنا، ُنقدم مدونة قواعد األخالقيات وممارسة األعمال لشركة 
Newpark )"المدونة"(. ُتعد المدونة تحديًثا واستبداالً لدليل الشركة لالمتثال وأخالقيات العمل. ونعتقد أن هذا اإلصدار 

ث يتحدث بشكل أكثر وضوًحا ومباشرًة حول جميع قيمنا األساسية والتوقعات. ويدرك أيًضا أن Newpark تزاول  المحدَّ
أعمالها على الصعيد العالمي، وأن موظفينا يخضعون لقوانين العديد من الدول. وباإلضافة إلى ذلك، يواجه موظفونا 
المعضالت األخالقية في العديد من الثقافات المختلفة. وفي حين أن شكل ولغة المدونة قد تكون مختلفة، إال أن المبدأ 

التوجيهي ال يتغير: النزاهة ال ُيضحى بها أبًدا من أجل النتائج.

تؤسس المدونة لمعايير االمتثال العام والمعايير القانونية واألخالقية التي تنطبق على عالقاتنا مع العمالء، والشركاء الخارجيين، 
وزمالئنا في العمل. يوجد في ُصلب المدونة شرط الستخدام حكمك وفعل الشيء الصحيح، بغض النظر عن تغطية أو عدم تغطية 

هذه الحالة المحددة في المدونة. فعلينا أن نعمل مًعا إلعالء سمعة شركتنا في جميع األوقات، في األمور الكبيرة والصغيرة، من 
خالل االلتزام بالمعايير القانونية المعمول بها، والتصرف بطريقة أخالقية، واتخاذ القرارات التجارية التي تنسجم مع سياساتنا 

وقيمنا. في بعض األحيان، في تفاعالت أعمالنا، قد تواجه أوضاًعا صعبة، ويكون اإلجراء الصحيح غير واضح. في هذه 
الحاالت، ُتقدم الموارد اإلضافية — بما فيها هذه المدونة — توجيًها ضرورًيا.

يتقاسم كل منا المسؤولية عن ممارسة األعمال التجارية وفًقا ألعلى المعايير األخالقية لشركة Newpark والقانون. 
أنا شخصًيا أريد التأكيد على مدى األهمية الكبيرة لكل واحٍد منا في التمسك بهذه المعايير األخالقية أثناء ممارسة أعمال 

Newpark التجارية في جميع أنحاء العالم. لضمان استمراريتنا في االرتقاء إلى مستوى المعايير العالية التي وضعناها، 
أطلب من الجميع أن يستغرقوا الوقت الكافي لمراجعة المدونة الجديدة وأن يصبحوا على دراية بها. نحن جميًعا مسؤولون 
عن تفهم المتطلبات المنصوص عليها في المدونة والتقيد بها، وملَزمون بالتحدث واتخاذ اإلجراءات الالزمة إذا رأينا شيًئا 

.Newpark يتعارض مع قيمنا ومبادئنا. سمعتنا بالتصرف أخالقًيا وبنزاهة هي أمٌر بالغ األهمية لنجاح

شكًرا لكم على االلتزام المستمر والتفاني من أجل الحفاظ على أعلى معايير النزاهة واألخالقية.

مع خالص التقدير،

بول هوز، الرئيس والمدير التنفيذي

 رسالة 
من بول هوز
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اختياراتك تقرر نجاحنا 
لم يكن من الممكن أن نتواجد في مجال األعمال التجارية بدونك. أنت أكثر من مجرد موظف؛ أنت عيوننا وآذاننا على األرض. 

أنت تمثلنا مع العمالء، وتطور األفكار الجديدة التي تساعدنا على النمو، وتأخذ في كل يوم الخيارات التي تؤثر بشكل مباشر على 
.Newpark مستقبل

تكون بعض الخيارات أصعب من غيرها. وبغض النظر عن المدة التي مارسنا فيها األعمال التجارية، نحن نعلم أن بعض 
اإلجابات ليست واضحة دائًما. لذلك وضعنا مدونة قواعد األخالقيات وممارسة األعمال )"المدونة"(. فكر فيها كبداية محادثة عن 
اتخاذ القرارات الجيدة. فهي ُتبين العديد من القوانين والمبادئ التي توجه ما يجب أن نفعله، ومن يجب علينا االتصال به إذا كانت 

لدينا في أي وقت أسئلة أو استفسارات حول األخالق أو االمتثال في الشركة.

فنحن نتوقع من موظفينا وشركاء األعمال التصرف بطريقة صادقة وأخالقية في 
جميع األوقات. تحافظ شركتنا على التزاٍم ال يتزعزع بالعمل وفًقا لقيمنا األساسية 
من حيث النزاهة، واالحترام، والتميز، والمسؤولية مما يضمن حصول عمالئنا 
على أفضل المنتجات والخدمات التي يمكن أن نقدمها وأن تتمتع أنت بمكان عمل 

نك من االزدهار.  آمن يمكِّ

كيف تستخدم المدونة
ينبغي أن تستخدم المدونة كمورد إضافي. ونحن ال يمكن أن نضع قاعدة تغطي كل 

القوانين واألنظمة الموجودة، ولذا فإننا نشجعك على استخدام الحكم الصائب عند 
ممارسة األعمال التجارية. إذا ُوجد شيء ال يبدو جيًدا، فهو كذلك غالًبا.

ُتسلط المدونة الضوء على العديد من سياسات الشركة وتتضمن إشارات إلى السياسة 
الكاملة. لمزيد من المعلومات حول السياسات المتضمنة في المدونة، يجب عليك قراءة 

السياسة الكاملة )التي يمكن العثور عليها على Newpark Well )أو اإلنترنت(. 
ألي أسئلة إضافية، يمكنك:

االتصال بالقسم المسؤول عن السياسة؛ أو، •

االتصال بواحد من موارد األخالقيات وااللتزام المذكورين في نهاية هذه الوثيقة. •

إذا كان لديك أسئلة حول مضمون المدونة أو السياسات األساسية، فنحن نشجعك 
على طرح هذه األسئلة على مديرك، ممثل الموارد البشرية المحلي، اإلدارة القانونية، 

أو يمكنك دائًما االتصال بالخط الساخن لألخالقيات.

ونحن على ثقة أنك ستتحدث حتى عند وجود شواغل لديك. أنت العب أساسي في 
نجاحنا، ونحن هنا لدعمك في اتخاذ القرارات األخالقية الجيدة بالنسبة لك وللشركة.

من الذي تنطبق عليه المدونة 
نحن نهتم بالسلوك القانوني واألخالقي بغض النظر عمن يفعله. وهذا هو السبب في 
أن مدونتنا تنطبق على الجميع – جميع الموظفين ومسؤولي الشركة – والشركات 

التابعة لنا، والشركات المنتسبة، والمشاريع المشتركة التي لدينا حصة مسيطرة فيها، 
 Newpark أو "الشركة"(. وتتوقع "Newpark" والتي نشير إليها جميًعا باسم(
أيًضا من جميع الوكالء، واالستشاريين، وغيرهم من الشركاء اآلخرين والممثلين 

الذين يمارسون األعمال التجارية نيابة عن Newpark، التصرف بطريقة تتفق مع 
المعايير المذكورة في المدونة.

ما النتائج المترتبة عن مخالفة المدونة؟
اتباع المدونة إلزامي. نحن نأخذ االمتثال للمدونة بجدية شديدة. سيتم التحقيق بدقة في 

جميع المخالفات المحتملة التي يبلغ عنها. مخالفة المدونة قد تحمل عواقب وخيمة، بما 
في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية، وبما يصل إلى الفصل من العمل، والمسؤولية المدنية 

أو الجنائية المحتملة.
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اتخاذ القرار األخالقي

 هل تشتمل مدونتنا على كل المعايير التي 
أحتاج لمعرفتها؟

تحاول المدونة ذكر العديد من المواقف التي سوف تواجهها في األنشطة التجارية 
الخاصة بك، وتقدم مبادئ توجيهية لتطبيقها باستخدام الحكم الحصيف. ومع ذلك، 

ال يمكن لمدونتنا أن تغطي كل موقف قد تواجهه. Newpark لديها أيًضا سياسات 
وإجراءات ُتقدم المزيد من التفاصيل عن المعايير المحددة المدرجة في مدونتنا. في 
بعض الحاالت، قد تكون هذه السياسات واإلجراءات محددة وفق القوانين واألنظمة 

المحلية وتكون أكثر صرامة من المعايير الواردة في هذه المدونة، ويجب عليك 
اتباع هذه المعايير األكثر صرامة.

 ما الذي أفعله عندما تختلف القوانين 
واألعراف المحلية؟

باعتبارنا مؤسسة عالمية، تخضع Newpark للقوانين واألنظمة المعمول بها في 
الدول التي تعمل فيها. وباعتبارنا شركة مقرها الواليات المتحدة وأسهمها متداولة 
في بورصة نيويورك، فإن موظفينا في جميع أنحاء العالم يخضعون أيًضا في كثير 

من األحيان لقوانين الواليات المتحدة، بغض النظر عن المكان الذي يعملون به. يجب 
عليك وعلى كل من يعمل نيابة عنا االلتزام بالقوانين التي تحكم عملنا والمعايير 

المنصوص عليها في هذه المدونة، حتى عندما قد تسمح القوانين المحلية أو األعراف 
بمعايير أقل. إذا كانت القوانين المحلية أو األعراف تتطلب مستوى أعلى، فيجب أن 

تتبع المستوى األعلى.

إذا واجهت في أي وقت وضًعا قد يكون فيه تعارض بين القوانين المعمول بها في 
بلدين أو أكثر، فمن األهمية بمكان أن تستشير على الفور اإلدارة القانونية لفهم 

كيف يمكنك حل هذا التعارض بشكل مالئم.

إذا كانت اإلجابة "نعم" فال ُتكمل

هل يتعارض مع قيمنا وااللتزام بأخالقيات العمل؟ ؟
هل يمكن أن يؤثر سلًبا على سالمة المنتج أو جودته؟ ؟

هل هو غير قانوني؟ ؟
 هل يمكن أن يؤثر سلًبا على أصحاب المصلحة لدينا 

أو الشركاء التجاريين؟ ؟

قد تنشأ حاالت ال يكون فيها المسار الصحيح لإلجراء واضًحا. عبر سؤال نفسك مجموعة من األسئلة حول هذا اإلجراء، يمكنك الوصول إلى 
القرار الصحيح واألخالقي:

هل سينعكس سلًبا على Newpark وعليك كفرد؟ ؟

باإلضافة إلى االمتثال لهذه المدونة، يجب على الموظفين، 
والوكالء، والمستشارين، والموردين العاملين مع شركة 
Newpark لسوائل الحفر المساهمة والشركات التابعة 

 Newpark Drilling لها أيًضا االلتزام بملحق مدونة
Fluids S.p.A. لقواعد األخالقيات وممارسات األعمال.

تحذير

!
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النزاهة دائًما
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قيُمنا

 ،Newpark النزاهة هي أساس من نكون وما نمثله. إنها تساعدنا على بناء الثقة واالحترام في جميع عالقاتنا التجارية. في 
نحن ال نضحي أبًدا بالنزاهة من أجل النتائج.

التصرف بصدق، 
وأخالقًيا، وبمسؤولية 
في جميع نواحي أعمالنا. 

النزاهة تعني: 

أن نتالفى تضارب المصالح
أثناء إجراء أعمال Newpark، نتوقع من جميع العاملين لدينا العمل بنزاهة 

وأمانة في كل العالقات واتخاذ قرارات األعمال استناًدا إلى ما هو أفضل للشركة. 
فينبغي اتخاذ القرارات التجارية خالية من أي تضارب في المصالح. يجب على أي 

موظف دائًما أال:

يستخدم موقعه أو تأثيره للحصول على منفعة شخصية غير الئقة؛ •

يستخدم معلومات Newpark السرية لتحقيق مكاسب شخصية؛ أو •

يستفيد من المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية للفرد. •

من المهم أن تفهم ما يمكن أن يخلق تضارًبا في المصالح ومعرفة متى تكشف عن 
وجود تضارب في المصالح أو تضارب محتمل في المصالح للمراجعة واتخاذ 

اإلجراءات المناسبة. 

ورغم أن المدونة ال يمكن أن تعالج جميع أنواع تضارب المصالح، إال أن هناك 
عدة أنواع من العالقات التي يمكن أن تخلق والءات متنافسة.

العالقات الشخصية
قد ال تستطيع اإلشراف على أحد األقارب )كموظف( أو اإلشراف على العالقة 
التجارية للشركة مع أحد األقارب أو مع شركة يملكها أحد األقارب أو يديرها 

مثل مستشار، أو وكيل، أو بائع، أو مورد، أو شريك تجاري آخر. وباإلضافة إلى 
ذلك، ال تشارك نيابة عن الشركة في عملية االختيار لتوظيف موظف، أو بائع، 
أو مورد، أو شريك تجاري خارجي آخر، ُيعُد أحد أقاربك، أو في اختيار شركة 

يملكها أحد األقارب أو يديرها. لمزيد من المعلومات حول سياسة الشركة المتعلقة 
بالعالقات الشخصية، راجع سياسة المحسوبية.
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العالقات التجارية
هناك عالقة مالية يمكن أن تخلق تضارًبا في المصالح أو ظهور تضارب في 

المصالح إذا كنت أنت أو أحد األقارب لديك مصلحة مع منافس، أو عميل، أو أي 
شريك تجاري آخر مثل مورد أو موزع لشركة Newpark. إذا كانت لديك أي 

ملكية في شركة خاصة أو إذا كانت لديك مصلحة أكبر من 1٪ في شركة معروفة 
على نطاق واسع ومدرجة في البورصة وُتعد منافًسا، أو عميالً، أو شريًكا تجارًيا 
آخر للشركة، فيجب اإلفصاح عن هذا كتابًة لدى المشرف عليك أو ممثل الموارد 

البشرية للمراجعة.

العمل والنشاطات الخارجية
العمل الخارجي أو تقديم االستشارات أو خدمة أخرى إلى منافس، أو مورد، أو موزع 

لشركة Newpark يصنع دائًما تقريًبا تضارًبا في المصالح. في بعض الظروف، 
أداء عمل خارجي لشخص أو منظمة ال تتعامل مع شركتنا يمكن أيًضا أن يؤدي إلى 

 .Newpark تضارب في المصالح إذا تعارض ذلك مع مسؤوليات وظيفتك في
يجب عليك تحكيم أفضل آرائك والتشاور مع المشرف إذا كانت لديك أي أسئلة حول 

ما إذا كان نشاط توظيف خارجي ُيعتبر تضارًبا محتمالً في المصالح.

خدمات مجلس اإلدارة
على الرغم من أن هناك أوقاًتا تكون فيها الخدمة في مجلس إدارة شركة أخرى 

مناسبة، إال أن هناك أوقاًتا معينة تكون فيها الخدمة في مجلس إدارة شركة أخرى 
خارجية تخلق دائًما تضارًبا في المصالح أو تضارًبا محتمالً في المصالح. على 

سبيل المثال، ال يمكن أن تخدم في مجلس إدارة شركة من منافسينا، أو عمالئنا، أو 
موردينا، أو موزعينا.

الفرص المتاحة للشركات
إذا أصبحت على بينة بفرصة تجارية محتملة تعتقد أن الشركة قد يكون لها مصلحة 

في السعي إليها، فيجب أال تستفيد من هذه الفرصة لتحقيق مكاسب شخصية أو 
لصالح شخص آخر أو شركة أخرى. ومن األمثلة على فرصة الشركة إذا كنت أنت 
أو قريب قدمت عرًضا على مشروع تعرف أن Newpark تنظر في تقديم عرض 

له أو أنك توقع عقد إيجار لقطعة من الممتلكات التي تعرف أن Newpark لها اهتمام 
بالحصول عليها أو تأجيرها. 

ألغراض هذه السياسة، "قريب" تعني الزوج أو الشريك، واآلباء، واألشقاء، واألطفال، 
وأي قريب آخر يقيم في نفس المنزل، وأي عالقة أسرية أخرى يمكن أن تؤدي إلى 

ظهور تضارب.

هل كنت تعلم؟ 

مطلوب منك الكشف عن التضاربات المحتملة في المصالح عندما تلوح. ِفعل 
ذلك يتيح للشركة استعراض الوضع للتأكد من أن مصالحنا محمية بطريقة ال 

ُتقيد بشكل مفرط المصالح أو األنشطة الخارجية الخاصة بك. 
الكشف عن أي صراع محتمل في المصالح ال يعني أنك لن تكون قادًرا على 
فعل ما تعتزم القيام به. الكشف عن صراع محتمل في المصالح يوفر اتصاالً 

مفتوًحا لضمان اتخاذ قرار مستنير حول تضارب محتمل في مصلحة الشركة. 
يجب تجنب األنشطة التي يمكن أن تبدو كتضارب مصالح، سواء كان يوجد تضارب 

فعلي أو ال. عندما تكون في شك، كن دائًما على جانب الحذر عندما يتعلق األمر 
بالكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح لمديرك أو للجهة الداخلية المالئمة في 
الشركة. إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول تضارب المصالح أو كيفية الكشف عنها، 

فاستشر واحًدا من موارد األخالقيات وااللتزام.
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النزاهة تعني: 

أن نتنافس بعدل
نحن نهتم بالممارسات التجارية العادلة. ما ينبغي فعله ليس فقط هو الشيء الصحيح 

فعله، ولكنه أيًضا المطلوب من قبل القانون. وهذا يعني االلتزام بجميع قوانين المنافسة 
التي تنطبق على أعمالنا في جميع أنحاء العالم. على الرغم من اختالف قوانين المنافسة 

في جميع أنحاء العالم، إال أنها تتفق في هدف حماية العملية التنافسية من خالل حظر 
سلوك معين مناٍف للمنافسة.

يتوقع منك أن تفهم قوانين المنافسة التي تنطبق على عملك. النتهاك قوانين المنافسة 
عواقب خطيرة جًدا، يمكن أن تشمل غرامات على الشركة وغرامات وعقوبات بالسجن 

ألي من األفراد المتورطين. 

االتفاقات بين المنافسين
معظم قوانين المنافسة تمنع أنواًعا معينة من االتفاقات، بما في ذلك التفاهمات 

الشفهية أو غير الرسمية بين المتنافسين. لتجنب انتهاك هذه القوانين، فإن أفضل 
مسار للعمل هو تجنب أي نقاش مع المنافسين بشأن األسعار أو أي مسألة تؤثر 

على األسعار أو األسواق. 

إذا كنت ستحضر اجتماعات الجمعيات التجارية: فتأكد من أنك تفهم بوضوح القواعد 
حول المناقشات مع المنافسين التي قد تواجهها أثناء حضور االجتماعات. إذا بدأ أي 

شخص من الحضور في التحدث عن معلومات سرية لألعمال )على سبيل المثال، 
السعر، األسواق، خطط العمل المستقبلية، وما إلى ذلك(، فاترك المحادثة على الفور 

واطلب المشورة من اإلدارة القانونية بشأن ما يجب عليك فعله.

االحتكار
على الرغم من أنه يجب أن نسعى دائًما إلى الحصول على حصة سوقية رائدة من 

خالل بيع منتجات عالية الجودة، وتوفير خدمة أفضل، واستخدام مواردنا بشكل 
فعال، فإنه ال يجوز أبًدا الحصول بصورة غير قانونية أو الحفاظ على وضع مهيمن 

في السوق.

العالقات مع الموردين والعمالء
نحن نتعامل أيًضا بإنصاف مع موردينا وعمالئنا. نحن ال ننشر تعليقات مضللة 

عن منافسينا للعمالء، ويجب أن نتجنب الترتيبات مع الموردين والعمالء التي تقيد 
المنافسة بشكل غير صحيح.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول كيف تنطبق قوانين المنافسة على عملك، فيرجى 
الرجوع إلى سياسة قانون المنافسة ومكافحة االحتكار أو التواصل مع اإلدارة 

القانونية.

هناك أوقات معينة تكون فيها االتفاقيات مع المنافسين 
مشروعة، مثل عندما تشتري الشركة من منافسينا أو تبيع 

لهم. قبل أن ُتجري أي مناقشات مع منافسين بخصوص 
هذا النوع من االتفاقيات أو أي مسألة أخرى، يجب عليك 

االتصال باإلدارة القانونية لالسترشاد بها.

تحذير

!
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النزاهة تعني:

 نحن نحظر 
الرشوة والفساد

نحن نتبع نهج عدم التسامح مطلًقا بخصوص الرشوة والفساد، ونلتزم بجميع 
القوانين المعمول بها في الواليات المتحدة وجميع الدول التي نمارس فيها األعمال 
التجارية. ونحن نتوقع هذا االلتزام نفسه من كل الموزعين، والموردين، والشركاء 

التجاريين اآلخرين، والممثلين. توجد قوانين مكافحة الرشوة في عدة بلدان حيث 
نمارس األعمال التجارية مثل المملكة المتحدة، وإيطاليا، والبرازيل.

باعتبارنا شركة مقرها الواليات المتحدة األمريكية، يحكم القانون األمريكي للممارسات 
األجنبية الفاسدة )"FCPA"( كيفية ممارستنا لألعمال التجارية في جميع أنحاء 
العالم، ويحظر رشاوى المسؤولين األجانب. مصطلح "مسؤول أجنبي" له معنى 

واسع ويشمل أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أو نيابة عن أي حكومة أجنبية 
)خارج الواليات المتحدة(، أو إدارة، أو وكالة. وكذلك أي موظف في شركة مملوكة 

للحكومة والمرشحين للمناصب السياسية )خارج الواليات المتحدة(. يتطلب القانون 
المذكور )FCPA( من الشركات أيًضا الحفاظ على الدفاتر والسجالت التي تعكس دقة 

المعامالت والنزاهة، ويتطلب أن تضع الشركة الضوابط المالية الكافية لدعم االمتثال 
لهذه األحكام.

قانون الرشوة في المملكة المتحدة )"UKBA"( وغيره من القوانين المعمول بها 
تتعدى تفاعالتنا مع المسؤولين األجانب، وتحظر جميع أنواع الرشوة بما في ذلك 

الرشوة في المحيط التجاري.

يجب أال تعرض، أو تقدم، أو تأذن بدفع المال أو أي شيء ذي قيمة لتأمين ميزة 
تجارية. هذا صحيح بغض النظر عن مكان ممارستنا لألعمال وبغض النظر عما 

تُعده الثقافة المحلية أمًرا طبيعًيا أو مقبوالً. وتشمل أمثلة السلوك غير المقبول 
)ولكن ال تقتصر على(:

تقديم رشاوى أو قبولها؛ •

إعطاء أموال أو قبولها؛  •

تقديم الهدايا أو قبولها، أو السفر أو الترفيه فوق القيمة االسمية أو العرفية؛ •

تقدم تبرعات خيرية أو سياسية لمسؤول حكومي لضمان معاملة تفضيلية؛ أو •

توظيف أفراد من عائلة مسؤولين حكوميين بغرض الحصول على ميزة تجارية. •

يجب أال تقدم أو تقبل أي شيء ذي قيمة لتأمين ميزة تجارية مباشرة )بنفسك( أو 
بشكل غير مباشر من خالل أطراف ثالثة )الوكالء، وشركاء األعمال، والمقاولين 

من الباطن، وما إلى ذلك(.

نحن نأخذ الرشوة والفساد على محمل الجد. انتهاك قوانين مكافحة الرشوة يؤدي 
إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، بما يصل إلى الفصل من العمل. وباإلضافة إلى ذلك، قد 

تؤدي مثل هذه االنتهاكات إلى عقوبات جنائية ومدنية على كٍل من الشركة والموظفين 
األفراد. ويمكن أن تشمل هذه العقوبات فرض غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن على 

المعنيين. إذا كان لديك أي شكوك أو أسئلة، فال تعتقد. استشر سياسة مكافحة الرشوة 
والفساد أو دليل مكافحة الرشوة والفساد، أو اتصل باإلدارة القانونية.

ألن قوانين مكافحة الرشوة والفساد تمتد إلى اإلجراءات التي 
يتخذها وكالؤنا واألطراف الثالثة نيابًة عنا، يجب أن تكون 

حذًرا خصوًصا عند التعاقد والعمل مع وكالء وأطراف ثالثة 
ستمثل شركة Newpark. يجب عليك اتباع اإلجراءات 

الداخلية للمصادقة على الوكالء واألطراف الثالثة قبل أن ُتجري 
معهم مناقشات مفتوحة حول التوظيف أو العمل مًعا. توقعاتنا 

المتعلقة بتأمين وإدارة عالقات الطرف الثالث مذكورة بإسهاب 
في قسم الوكالء والممثلون في المدونة )صفحة 14(. إذا كانت 
لديك أسئلة حول سياسات الشركة بشأن التصديق على وكيل أو 

طرف ثالث، فتواصل مع اإلدارة القانونية. 

تحذير

!
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النزاهة تعني: 

 أن نستخدم الحكم الصائب 
فيما يتعلق بالهدايا والترفيه

الهدايا
يكون من المناسب أحياًنا في إطار األعمال التجارية تقديم هدايا أو قبولها من 

العمالء، أو الموردين، أو الموزعين. على سبيل المثال، تذكار تقدير صغير لعالقة 
عمل جيدة )مثل بادرة حسن نية خالل موسم العطالت أو إلحياء مناسبة خاصة( 

غالًبا ما يكون مقبوالً إذا كان يتماشى مع الممارسات التجارية المعقولة. المبدأ 
األكثر أهمية للتذكر عندما يتعلق األمر بإعطاء أو قبول الهدايا هو استخدام الحكم 
الصائب دائًما. على الرغم من أنه سيكون من المستحيل وضع قواعد محددة حول 

كل نوع من الهدايا التي يمكن أن تواجهها، إال أنه يجب عليك اتباع اإلرشادات 
التالية عند النظر في منح أو قبول الهدايا في إطار األعمال التجارية.

بعض الهدايا تكون مقبولة غالًبا

يمكنك إعطاء وقبول الهدايا ذات القيمة الصغيرة أو التي ال ُتذكر. ومن أمثلة  •
الهدايا الصغيرة المالئمة: األقالم، واألقداح، والقمصان، والتقويمات، والمواد 

الترويجية األخرى.

بعض الهدايا تكون غير مقبولة على اإلطالق

ال تمنح نقًدا وال تقبله.  •

ال تمنح هدية أو تقبلها مقابل منح األعمال أو شروط مواتية للبيع أو الشراء.  •
وبعبارة أخرى، ال يمكنك تقديم الهدايا على سبيل الرشوة أو قبول الرشاوى.

يجب أن تحترم دائًما سياسات الهدية لدى عمالئنا والشركاء اآلخرين. تأكد من  •
استعالمك عن سياسة الهدية في شركة العميل أو الشريك التجاري قبل تقديم هدية.

ال تقدم هدية وال تقبلها أبًدا إذا كانت غير مناسبة أو إذا كان يمكن أن تنعكس  •
سلًبا على الشركة. يجب عليك دائًما التفكير الصائب بشأن ما يمكن أن يشكل 

هدية غير مناسبة. 

ال تقدم هدية غير قانونية وال تقبلها أبًدا. •

هل كنت تعلم؟ 

"مدفوعات التيسير" هي دفعات صغيرة تعطى 
للمسؤولين الحكوميين لتسريع الروتينية، الوظائف 
غير االختيارية. وتشمل األمثلة الشائعة )ولكن ال 

تقتصر على(: 
تسجيل المركبات؛  
تأمين التأشيرات؛  
التخليص الجمركي؛  
تسريع التصاريح؛   
توفير حماية الشرطة.   

في حين أن بعض القوانين قد تسمح بهذه األنواع من 
المدفوعات في حاالت محدودة، إال أن قوانين الدول 

األخرى التي نعمل فيها تحظرها، بما في ذلك المملكة 
 Newpark المتحدة والبرازيل. ينبغي على موظفي

عدم دفع أي مدفوعات تيسير مهما كانت القيمة.1
1  االستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو في حالة وجود خطر داهم على 

صحة أو رفاهية أي موظف أو أي فرد من أسرته. إذا ُطلب منك 
أو شعرت بضغوط لدفع مدفوعات تيسير، فتواصل مع المستشار 

العام فوًرا. 
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الترفيه
يجب عليك أيًضا الحكم الجيد عند النظر فيما إذا كان ينبغي تقديم أو قبول دعوة 

ترفيهية إلى أو من عميل، أو مورد، أو موزع، أو شريك تجاري آخر. وينبغي أن 
يكون الترفيه مألوًفا ومعقوالً عرًفا، وال ينعكس بشكل سيئ أبًدا على الشركة. على 

سبيل المثال، تناول وجبة في مطعم وبأسعار معتدلة لغرض مناقشة األعمال عموًما 
هو شكل مقبول من الترفيه. 

اسأل نفسك دائًما عما إذا كان األمر "يبدو صحيًحا" قبل تقديم هدية أو دعوة للترفيه 
أو قبولها. تذكر أنه ينبغي دائًما أال ُتقدم هدية أو دعوة للتسلية أو تقبلها، إذا:

كان غرض الطرف اآلخر )الشخص الذي يقدمها أو الشخص الذي يقبلها( هو  •
التأثير على نتيجة قرار تجاري؛

ُوجد توقع الحصول في المقابل على شيء ذي قيمة؛ أو •

كانت تتجاوز الممارسات التجارية المقبولة. •

للحصول على معلومات أكثر تفصيالً، راجع سياسة اإلبالغ عن نفقات السفر، 
والترفيه، واألعمال وسياسة Newpark لهدايا األعمال. لألسئلة واإلرشاد 

اإلضافي، راجع اإلدارة القانونية.

النزاهة تعني: 

 أن نعمل مع أفضل الشركاء التجاريين 
الذين يتشاركون التزامنا بالممارسات 

األخالقية لألعمال 
البائعين والموردين

عالقات البائع والمورد مبنية على الثقة، واالحترام، وااللتزام المشترك بأن الممارسات 
األخالقية لألعمال ضرورية لنجاح شركتنا. يمكننا تقديم أفضل المنتجات والخدمات، 

ويرجع ذلك جزئًيا إلى عالقاتنا القوية مع البائعين والموردين. نحن ُنلزم بائعينا وموردينا 
بنفس معايير الممارسات األخالقية لألعمال التي ُنلزم بها أنفسنا، ونتوقع منهم التصرف 

أخالقًيا وبما يتفق مع القوانين المعمول بها ومع المبادئ المبينة في هذه المدونة. 

نحن ملتزمون بشراء فقط األجزاء والمنتجات التي تحتوي على معادن تم اقتناؤها 
عبر سلسلة توريد خالية من الصراعات، وذلك لتجنب استخدام المعادن القادمة من 

البلدان التي تمول الصراع )على سبيل المثال، جمهورية الكونغو الديمقراطية(، 
ونحن نتوقع من موردينا االلتزام بنفس المعيار.

إذا كنت تشك أو تعرف أن أًيا من بائعينا أو موردينا ال يتصرف وفًقا لمبادئنا، فعليك 
اإلبالغ عنه إلى مورد االلتزام واألخالقيات المناسب. 

قبل عرض تقديم هدايا، أو سفر، أو ترفيه من أي نوع 
لمسؤول حكومي، يجب الحصول على موافقة خطية من 

اإلدارة القانونية.

تحذير

!
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الوكالء والممثلون 
في بعض الحاالت، نقوم بتوظيف أطراف ثالثة لمساعدتنا في إجراء أعمالنا. 

ويمكن لهذه العالقات أن تكون معقدة. ونحن نعتبر أي طرف ثالث مخول بالتمثيل 
أو التصرف نيابة عن الشركة وكيالً أو ممثالً. يعتبر أي شريك تجاري يمثلنا أو 
يتعامل نيابة عن الشركة مع مسؤول حكومي أيًضا وكيالً أو ممثالً، على سبيل 

المثال مستشار يوفر خدمات التسويق، أو التخليص الجمركي، أو شحن البضائع، 
أو الخدمات األخرى. ونحن نتوقع من وكالئنا وممثلينا االلتزام بنفس القيم التي 
نتوقعها من موظفينا. ال تتم ترتيبات العموالت أو الرسوم إال مع الشركات أو 
األشخاص الذين يمثلون أغراًضا تجارية مشروعة. ال يجوز الدخول في هذه 

الترتيبات مع أي شركة ُيعرف أو ُيعتقد أن مسؤوالً أو موظًفا حكومًيا له مصلحة 
في إجراء Newpark عمل معها، أو أنها قد تسعى لمزاولة العمل مع الوكالة 

الحكومية التي يرتبط بها المسؤول أو الموظف. تدفع Newpark لوكالئها 
وممثليها بوسائل شفافة وفوق الشبهات. وهذا يعني أنه يجب أال يتم الدفع نقًدا، 

وأنها يجب أن تدفع إلى المكتب التجاري للوكيل أو الممثل في البالد التي يوجد بها 
)وليس إلى مكتب أجنبي أو حساب مصرفي أجنبي(. يجب تقديم أي استثناء مقترح 

لهذه السياسة خطًيا إلى رئيس الشعبة للموافقة عليه من المستشار العام وكبير 
المديرين الماليين.

كلما وظفنا أو أجرينا أعماالً تجارية مع وكيل أو ممثل، وجب علينا التحقق من 
شخصية كل ممثل مقترح وسمعته، لتحديد مدى مالءمته قبل أن ندخل في اتفاق 

معه. يجب تقديم أي اتفاق وكالة أو موزع جديد أو أي تجديد لتلك االتفاقات القائمة، 
للمراجعة مقدًما من قبل اإلدارة القانونية. 

إذا كان منصبك يتطلب منك المساعدة في اختيار أطراف ثالثة 
أو تحديدها، فتذكر أنه يجب علينا اتخاذ قراراتنا بشكل عادل 
وموضوعي. عند االختيار من بين أطراف ثالثة، حدد دائًما 
 Newpark الطرف الثالث الذي من شأنه تلبية احتياجات

بأفضل صورة، بناًء على اعتبارات محايدة، تشمل:

السعر،  
الجودة،  
خدمة العمالء،  
الجدارة،  
وااللتزام بالممارسات األخالقية لألعمال.  

يجب دائًما أال تدع تحيًزا شخصًيا أو مصلحة تؤثر على قرارك.

تحذير

!
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النزاهة تعني: 

االمتثال لقوانين التجارة الدولية والقوانين 
عبر الوطنية

نحن نعمل في عدة مناطق من العالم. العديد من الدول لديها قوانين ولوائح محددة 
تُحد من صادرات وواردات منتجاٍت، وخدماٍت، وتقنياٍت معينة. هناك أيًضا القوانين 

التي ُتقيدنا عن التعامل مع بعض الدول واألفراد. وعواقب عدم االمتثال لهذه القوانين 
 Newpark وخيمة، فينبغي على الموظفين المسؤولين عن األنشطة التجارية لشركة

أن يفهموا هذه القوانين ويتبعوها. قدرتنا على مواصلة أعمالنا العالمية تعتمد على 
امتثالنا لجميع القوانين التجارية المعمول بها.

قوانين الرقابة على التجارة
كشركة عالمية، يجب علينا االمتثال لجميع قوانين ولوائح االستيراد والتصدير المعمول 

بها، وأن نكون على بينة من بلد المنشأ للبنود التي يتم تصديرها واستيرادها، بما في ذلك 
أي قيود أو شروط ترخيص. الواردات أو الصادرات التي تصنع نيابة عن الشركة يجب 
أن تتوافق مع األنظمة التجارية المعمول بها. تفرض الحكومة األمريكية ضوابط صارمة 

على تصدير السلع، والخدمات، والبيانات التقنية من الواليات المتحدة وإعادة التصدير 
من بلدان أخرى. القواعد المحيطة بالصادرات يمكن أن تكون معقدة وأن تتغير بشكل 
متكرر. إذا كانت لديك أسئلة في أي وقت، فيجب عليك التواصل مع اإلدارة القانونية.

عند العمل مع الموردين لنشاط تجاري، يجب أن نكون متوافقين، ويجب علينا أن 
نفهم موردينا والكيفية التي سيقدمون بها الخدمات، بما في ذلك الكيفية التي سيتم بها 

نقل البضائع.

تراخيص التصدير وتصنيف المنتج
كشركة تصدر المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم، نحن مسؤولون عن اتباع 
متطلبات ترخيص وتصنيفات معينة للمنتجات تفرضها الدول المختلفة التي نمارس 

بها أعمالنا. يمكن أن تكون القواعد متشعبة ومعقدة. جميع وحدات األعمال التي 
تشارك في استيراد وتصدير المنتجات والخدمات يجب أن تدرك التصنيف الصحيح 

والمتطلبات للمنتجات والخدمات المعنية. لدى الشركة موارد متاحة لمساعدتنا في 
تلبية هذه المتطلبات. إذا كان لديك أي أسئلة حول التصنيف أو غيره من المتطلبات 

أليٍ من المنتجات أو الخدمات، فيرجى التواصل مع اإلدارة القانونية.

االمتثال لقوانين مكافحة المقاطعة 
باعتبارها شركة مقرها الواليات المتحدة، تخضع Newpark للقوانين، واللوائح، 

والسياسات األمريكية التي تمنع شركتنا من المشاركة في المقاطعة االقتصادية 
الدولية لبعض األشخاص أو الدول. نحن نمتثل في جميع األوقات للقوانين األمريكية 

لمكافحة المقاطعة. ألن انتهاك القوانين األمريكية لمكافحة المقاطعة هو أمٌر خطير 
ويمكن أن يشمل عقوبات مدنية وجنائية، فإذا تلقيت طلًبا للمشاركة في المقاطعة، 

فيجب أال تستجيب لهذا الطلب، ويجب فوًرا إبالغ اإلدارة القانونية لكي ُيتخذ اإلجراء 
المناسب. ُكن منتبًها ليس للطلبات الواضحة فقط للمشاركة في المقاطعة، ولكن أيًضا 
لطلبات شركات معينة التحري عن أنشطة أعمالنا في بلدان أخرى. يمكن أن تظهر 

هذه الطلبات في العديد من أنواع الوثائق الروتينية، مثل خطابات االئتمان أو طلبات 
الحصول على التصاريح.
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مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب
غسل األموال هو إجراء أو محاولة إجراء معامالت مالية مع العلم أن المعاملة 

ُمعدة كلًيا أو جزئًيا إلخفاء أو تمويه طبيعة، أو موقع، أو مصدر، أو ملكية، أو هوية 
المسيطر على عائدات نشاط محدد غير قانوني. وهو يغطي أيًضا استخدام األموال 

المشروعة لدعم الجريمة أو اإلرهاب. نحن ُنمارس أعمالنا وفق امتثال كامل لقوانين 
مكافحة غسل األموال ولوائحها وجميع القوانين واألنظمة التي تحظر القيام بأنشطة 

إرهابية وتخريب الديمقراطية. نحن نحظر استخدام موارد الشركة لتمويل وتنفيذ أي 
نشاط غير قانوني، بما في ذلك أي نشاط يهدف إلى تحقيق أهداف اإلرهاب.

ال يجوز الدخول في عالقات تجارية إال مع العمالء، والموظفين، والشركاء، والموردين 
الذين يمارسون أنشطة تجارية مشروعة وتكون عائداتها مستمدة من مصادر مشروعة. 

وضعت الشركة قواعد وإجراءات لضمان التحديد السليم للعمالء، وحسن االختيار، وتقييم 
الموردين أو الشركاء للعمل مع المنشأة. تأكد من أنك على دراية بهذه القواعد واإلجراءات.

ينبغي توجيه الشواغل بخصوص المعامالت التي تكون كبيرة بشكل غير معتاد، أو 
التي تبدو مشبوهة، أو المسائل المتعلقة بغسل األموال بشكٍل عام إلى كبير المديرين 

الماليين أو اإلدارة المالية.
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النزاهة تعني: 

اتباعنا لقواعد تداول األوراق المالية
قوانين األوراق المالية تجعل من غير القانوني ألي شخص لديه معلومات داخلية جوهرية 

عن شركة، شراء أو بيع األوراق المالية التابعة لها )بما في ذلك األسهم، والسندات، 
والخيارات( أو توفير "نصائح" االستثمار لآلخرين. بموجب القانون وسياساتنا، ينبغي 

عليك دائًما عدم تداول أوراق Newpark المالية أو األوراق المالية ألي شركة أخرى 
بناًء على معلومات داخلية جوهرية عن الشركة أو عملياتنا التي تتطلع عليها من خالل 

عملك في Newpark. ال تنطبق هذه السياسة على المشتريات الدورية من األسهم 
العادية لشركة Newpark وفق برنامج شراء األسهم للموظفين، على الرغم من أنها 

تنطبق على بيع أسهم خيارات األسهم خاصتك وبيع األسهم العادية المشتراة في إطار 
برنامج شراء األسهم.

بموجب القانون وهذه السياسة، ال يمكنك أبًدا مشاركة معلومات داخلية جوهرية عن 
الشركة أو "التلميح" بها لآلخرين )بما في ذلك أفراد العائلة، أو زمالء العمل، أو 

األصدقاء(. ويشمل ذلك عدم التوصية أبًدا لهم بشراء أو بيع األوراق المالية عندما ال 
ُيسمح لك بالمشاركة شخصًيا في التداول ألن لديك معلومات داخلية جوهرية. 

أنت مسؤول عن معامالت عائلتك وأفراد أسرتك، بما في ذلك الذين تتشاور معهم 
أو تخضع لنفوذهم أو سيطرتهم.

في Newpark، نعتقد أنه من غير المناسب وغير الالئق بموظفينا المشاركة في 
عمليات المضاربة في أوراقنا المالية. ونتيجة لذلك، يجب عليك عدم المشاركة في 
التداول على المدى القصير، والمبيعات قصيرة األجل، والمعامالت في األوراق 

المالية المشتقة )بما في ذلك العقود اآلجلة بحق البيع أو الشراء(، ومعامالت التحوط 
المتعلقة بأسهم Newpark. نحن أيًضا ُنثنيك عن شراء أوراق Newpark المالية 

على الهامش. 

بموجب القانون وسياستنا، تظل هذه االلتزامات منطبقة على المعامالت الخاصة بك 
في األوراق المالية الخاصة بنا حتى بعد إنهاء عملك لدينا. إذا كانت في حيازتك 

معلومات جوهرية غير منشورة عند إنهاء العمل الخاص بك، فال يمكنك المتاجرة 
في أوراقنا المالية حتى ُتنَشر أو تصبح غير جوهرية.

للمزيد من المعلومات، استشر اإلدارة القانونية. 

هل كنت تعلم؟ 

المعلومات الداخلية الجوهرية تشير إلى معلومات غير متاحة للعامة، يعتقد 
مستثمر عاقل أنه من المهم االطالع عليها قبل اتخاذ قرار شراء أو بيع ورقة 

مالية. تشمل األمثلة:
معلومات عن األرباح الفعلية أو المتوقعة أو المركز المالي؛  
تغييرات مهمة في مستويات العمليات؛  
مناقشات حول الصفقات الكبيرة مثل عمليات االستحواذ أو التوجهات،   

والحصول على عقود رئيسية أو إلغائها؛
تطوير منتجات أو خدمات جديدة؛  
والتغييرات في االستراتيجية، وعمليات التقاضي الهامة والتغييرات في   

اإلدارة العليا.
تذكر هذه الطريقة المستندة للتجربة: إذا كان هناك شيء تعلمه يقودك إلى 

التجارة في األسهم أو أوراق مالية أخرى، فغالًبا ما تكون المعلومات جوهرية.
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 احترام جميع 
من نقابله
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قيُمنا

عندما يتعلق األمر بالقوى العاملة لدينا، فنحن نهتم بتعزيز بيئة عمل يتعامل فيها موظفونا مع بعضهم بكرامة واحترام. نطبق هذه 
المبادئ نفسها على تفاعالتنا مع عمالئنا، والموردين، والمجتمعات التي نؤثر بها. 

 التعامل بعدل 
 وصراحة 

 مع الموظفين، 
والموردين، والمجتمع.

االحترام يعني: 

 بيئة عمل إيجابية 
وخالية من التحرش

مكان عمل خالًيا من التحرش
نحن نعلم أنك تبذل أفضل ما لديك عندما تشعر بدعم وأمان، وهذا هو سبب أننا 

نهتم بأن تكون بيئة العمل الخاصة بك خالية من التحرش في جميع األوقات. تحظر 
الشركة التحرش أو الترهيب من أي نوع، وتتوقع من جميع الذين تعمل معهم، بما 

في ذلك البائعون، والموردون، والشركاء التجاريون اآلخرون، الحفاظ على هذا 
االلتزام. ويشمل هذا )ولكن ليس على سبيل الحصر( التحرشات على أساس:

العرق، •

اللون، •

الجنس، •

الدين، •

األصل، •

العمر، •

المعلومات الوراثية، •

اإلعاقة الجسدية أو العقلية، •

الميول الجنسية، أو •

أي سمة أخرى محمية بموجب القانون المعمول به. •
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تأخذ الشركة التحرشات بجدية بالغة. إذا ُوجد أن فرًدا قد شارك في تحرش أو 
تغاضى عنه، فسنتخذ إجراءات وسيكون هذا الفرد معرًضا للتأديب. ويقع على 

عاتق الجميع في Newpark اإلبالغ عن شواغلهم إزاء التحرش في مكان العمل. 
تذكر أن الشركة تحظر السلوك االنتقامي، بأي شكل من األشكال، ضد أي شخص 

يقدم تقريًرا بحسن نية عن تحرش أو تمييز. إذا كان لديك أي أسئلة، فارجع إلى 
سياسات الموارد البشرية المحلية، أو تواصل مع ممثل الموارد البشرية. 

مكان عمل خاٍل من العنف
نحن نحظر جميع أشكال العنف والتهديد بالعنف ضد زمالء العمل، والزوار، وأي 

شخص آخر في مقرات الشركة أو على اتصال بموظفينا. إذا كنت شاهًدا على 
عنف أو تهديد بالعنف يؤثر على مكان العمل أو تعرف عنه، فيجب اإلبالغ فوًرا.

للحفاظ على بيئة عمل خالية من العنف، فإن استخدام األسلحة، أو حيازتها، أو 
تهريبها ممنوع منًعا باًتا في مقرات Newpark إلى أقصى حد يسمح به القانون 
المعمول به. قد يختلف قانون األسلحة المعمول به حسب الموقع. جميع الموظفين 

مسؤولون عن فهم سياسة الشركة حيث تتعلق بموقع عملهم. 

هل كنت تعلم؟ 

يمكن أن يتخذ التحرش أشكاالً عديدة. فهو يتضمن 
كلمات أو سلوًكا يزعزع أداء عمل شخص آخر أو 

يخلق بيئة عمل مخيفة أو معادية. وتشمل األمثلة على 
التحرش )ولكن ال تقتصر على(:

اإلدالء بتعليقات غير مرغوب فيها أو هجومية،   
أو النكات، أو التحرشات الجنسية؛

عرض أو توزيع صور غير الئقة، أو رسائل   
بريد إلكتروني، أو نصوص؛ أو

البلطجة أو أي عمل آخر من أشكال التخويف.  

تذكر أن التحرش ليس من الضروري أن يكون ذا طبيعة 
جنسية أو أن يحدث بين المدير والمرؤوس. يمكن ألي 
شخص يؤثر سلوكه غير الالئق على قدرتك على القيام 

بعملك أن يكون متحرًشا — سواء كان مشرًفا، أو زميل 
عمل، أو شخًصا غير موظف حتى، مثل بائع أو مقاول. إذا 

كنت غير مستريح، فال َتَخف من التكلم.

تحذير

!
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التنوع وممارسات التوظيف العادلة
Newpark شركة ذات فرص عمل متكافئة. نحن ملتزمون بجذب واستبقاء أفضل 

األفراد وتعزيز بيئة من االنفتاح — والثقة لتمكين كل واحد منا من المساهمة في 
تحقيق إمكاناتنا الكاملة في تلبية احتياجات عمالئنا. نحن ننجز أكثر عندما يعمل 

مًعا أفراد من مختلف الخلفيات وبمواهب وأفكار مختلفة في بيئة حيث يمكن للجميع 
المساهمة واالستفادة الكاملة من مواهبهم.

وهذا يعني أننا نمتثل لجميع قوانين العمل المحلية والخاصة بالواليات واالتحادية 
واللوائح في كل البلدان التي نؤدي فيها أعمالنا. نحن نحظر جميع أشكال التمييز 

غير القانوني، ونقدم تجهيزات معقولة للموظفين أصحاب اإلعاقة وللمعتقدات 
والممارسات الدينية. 

للمزيد من المعلومات، ارجع إلى سياسات الموارد البشرية المحلية، أو تواصل مع 
ممثل الموارد البشرية.

وسائل اإلعالم االجتماعية
الموظفون المخولون فقط يمكنهم استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية ألغراض تجارية 

لشركة Newpark. إذا كنت تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعية في حياتك الشخصية، 
فاحرص على عدم ربط أي من وجهات نظرك أو اآلراء بشركة Newpark. استخدم 

التفكير الصائب واتبع هذه المبادئ عند التواصل في حياتك الشخصية:

تذكر أن تحمي دائًما المعلومات السرية للشركة، وزمالء العمل، وعمالئنا، وشركاء  •
األعمال. ال تفصح عن أي خطط مستقبلية للشركة أو المنتجات، فضالً عن المعلومات 

المالية، واألسرار التجارية، وغيرها من المعلومات التي لم تتم إتاحتها للجمهور. 

كن شفاًفا بشأن هويتك. إذا أمكن أن يحدث أي التباس، فوضح أن تعليقاتك هي  •
وجهة نظرك الشخصية الخاصة بك، وأنك ال تتكلم نيابة عن الشركة.

تجنب التعليقات أو التصريحات التمييزية التي يمكن أن ينظر إليها على أنها  •
خبيثة أو فاحشة تهديدية أو تخويفه، أو التي تحط من قدر زمالئك في العمل أو 

عمالئنا أو شركائنا في العمل.

إذا كانت لديك أسئلة، فارجع إلى سياسة وسائل اإلعالم االجتماعية أو واحد من 
موارد األخالقيات وااللتزام.

يشمل جزء من تعزيز بيئة عمل آمنة، الحفاظ على مكان عملنا 
خالًيا من الكحول والمخدرات غير المشروعة. إنه ضد سياسة 
الشركة أن تأتي إلى العمل متأثًرا بالكحول أو المخدرات )على 

حد سواء المشروعة وغير المشروعة(. وأيًضا ضد سياسة 
الشركة والقانون، حيازة المخدرات أو غيرها من المواد، أو 

استخدامها، أو نقلها بينما تعمل على ممتلكات الشركة أو أثناء 
ممارسة األعمال التجارية نيابة عن الشركة. 

إذا كان لديك أي أسئلة، فتشاور مع سياسة األسلحة والمهربات 
أو واحد من ممثلي الصحة والسالمة.

تحذير

!
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االحترام يعني: 

حمايتنا لمعلومات موظفينا
نحن نأخذ خصوصيتك على محمل الجد. يجب علينا أن نحمي المعلومات الشخصية 

الخاصة لبعضنا البعض. في بعض األحيان، ال بد لنا من جمع بعض المعلومات 
المعينة عن الموظفين، والعمالء، والموردين واالحتفاظ بها، ولكننا سوف نجمع 

فقط ما هو مطلوب من قبل القوانين المعمول بها في الواليات المتحدة وجميع الدول 
التي نمارس بها األعمال التجارية. وسوف نتيح هذه المعلومات فقط للموظفين 
المخولين الذين يحتاجون إلى استخدام المعلومات لممارسة عملياتنا التشغيلية. 

نتوقع من الموظفين المخولين بالوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة استخدام 
الحكم الجيد وحسن التقدير عند التعامل مع هذه المعلومات وفًقا لسياسات الشركة 

المتعلقة بخصوصية البيانات الشخصية. إذا كانت لديك أسئلة، فارجع إلى سياسات 
تكنولوجيا المعلومات أو واحد من موارد األخالقيات وااللتزام.

هل كنت تعلم؟ 

أمثلة من المعلومات الشخصية التي قد تكون خاضعة 
للقوانين المحلية والعالمية لخصوصية البيانات، تشمل 

)ولكن ال تقتصر على(:
عناوين المنازل وأرقام الهاتف،  
أرقام الضمان االجتماعي،  
المعلومات البنكية،  
نتائج فحص الخلفية الجنائية،  
السجالت الصحية، أو  
نتائج فحص المخدرات.   
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االحترام يعني: 

دعمنا لحماية حقوق اإلنسان 
نحن ملتزمون بإجراء أعمالنا بطريقة تحترم حقوق اإلنسان وكرامة الناس، ونحن 

نتوقع من البائعين والموردين مشاركة هذه المبادئ نفسها في كل مكان يعملون فيه. 

هل كنت تعلم؟ 

"حقوق اإلنسان" تشير إلى الحقوق والحريات 
األساسية، ومعايير المعاملة التي هي من حق جميع 
الناس. قد تختلف القوانين حسب البلد، ولكن تشمل 

مبادئ حقوق اإلنسان المقبولة عالمًيا: 
حظر استخدام العمل القسري أو غير الطوعي؛  
حظر استخدام عمالة األطفال )ونحن نحظر استخدام   

العمال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما ونمنع أي 
موظف تحت سن 18 عاًما من المشاركة في أي 

عمل خطير أو من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي 
على النمو البدني أو العقلي.(؛

حظر استخدام العقاب البدني للعمال؛   
احترام حق الموظفين في تنظيم مساومة جماعية   

وفًقا للقوانين المحلية والممارسات المعمول بها؛
االلتزام بجميع القوانين ولوائح التعويضات   

الواجبة التطبيق؛ 
وحظر التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو   

السن، أو الجنس، أو الجنسية، أو االنتماء اإلثني، 
أو التوجه الجنسي.

إذا كنت تشك بحدوث انتهاك لحقوق اإلنسان في عملياتنا 
أو عن طريق واحد من البائعين أو الموردين أو كنت 

تعرف عن ذلك، فإنه يجب اإلبالغ عن ذلك إلى المشرف 
أو واحد مناسب من موارد االلتزام واألخالقيات.
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قيُمنا

نحن ُنظهر التميز في جميع جوانب عملنا ومع جميع من نقابلهم: العمالء، والمساهمين، والموردين، والزمالء، والشركاء، والمجتمعات.

أعلى أداء، واالبتكار، 
والجودة في كل ما نفعله.

التميز يعني: 

 تقديم منتجات وخدمات عالية 
الجودة لعمالئنا

فلسفة الجودة لدينا هي تحقيق التميز في تلبية احتياجات عمالئنا من خالل تطوير 
ثقافة الشركة التي تسعى باستمرار إلى تحسين نوعية منتجاتنا وخدماتنا، والعمليات 

التجارية االستراتيجية التي تدعم التوصيل لهم. ونحن نطور كالً من منتجاتنا 
وخدماتنا مع وضع عمالئنا صوب أعيننا. هدفنا هو الوصول إلى ما هو أبعد من 
مطالب المعايير والحفاُظ على ثقافة تركز على التحسين المستمر وإدارة العمليات 

الهامة ألعمالنا. نحن جميًعا مسؤولون عن التأكد من أن المنتجات التي نعمل عليها 
والخدمات التي نقدمها تلبي هذه المعايير. وكجزء من هذا االلتزام، يجب علينا 

 جميًعا تنفيذ عمليات فعالة، وااللتزام بذلك، وتشجيع الحوار المفتوح مع عمالئنا. 
إذا كان لديك أي أسئلة، فاستشر واحًدا من موارد االلتزام واألخالقيات. 
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المسؤولية
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قيُمنا

نعتقد أنه لكي تكون ناجًحا على المدى الطويل، يجب أن نكون جميًعا مسؤولين أمام بعضنا البعض، وعمالئنا، وشركتنا، 
.Newpark ومجتمعاتنا. المسؤولية تعني حًقا امتالك أفعالنا، والقيام بدورنا في ضمان نجاح

استخدام الحكم الجيد 
وتحمل المسؤولية 

تجاه أفعالنا.

المسؤولية تعني: 

أن نهتم بصحة موظفينا، وعمالئنا، 
وجيراننا، وسالمتهم، وبيئتهم

االلتزام تجاه الصحة، والسالمة، والبيئة هو جزء مهم من ثقافتنا: إنه أمر أساسي 
فيما نقوم به وفي كيفية عملنا. نحن ملتزمون بأهداف منع التلوث، واإلصابات، 

وسوء الحالة الصحية من خالل االلتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة. هناك العديد 
من القوانين ولوائح الصحة والسالمة التي تنطبق على أعمالنا. باإلضافة إلى القوانين 

التي تغطي التصنيع واإلنتاج لدينا، فهناك قوانين تحكم التداول، والتخزين، ونقل 
المواد الخام، والمنتجات، والنفايات.

وقد وضعت شركتنا سياسات، وإجراءات، وبرامج تدريبية للمساعدة على ضمان 
أن نمتثل للقوانين واللوائح ذات الصلة وأن موظفينا، وعمالءنا، وجيراننا يتمتعون 

ببيئة صحية، وآمنة، ومحمية.
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الصحة والسالمة
نؤمن بأن السالمة أمٌر في غاية األهمية وأنها مسؤولية الجميع. الحفاظ على بيئة 

عمل آمنة وصحية يعتمد بشكل كبير على االلتزام الشخصي بسالمتك وسالمة 
اآلخرين. تذكر:

اتباع إجراءات الشركة بشأن الصحة والسالمة واالمتثال لسياسات الصحة  •
والسالمة المعمول بها في جميع األوقات. 

ينبغي دائًما أن تكون على بينة من محيطك. •

أبلغ فوًرا عن أي أمر يتعلق بالصحة أو السالمة. •

ال تشارك أبًدا في مهمة أو مشروع إذا كنت ال تشعر بأنك مؤهل أو مدرب بما  •
فيه الكفاية لتنفيذه. 

لديك السلطة والمسؤولية لوقف عمل زميل العمل، أو مقاول، أو زائر إذا  •
الحظت أي سلوك أو وضع تعتقد أنه غير آمن.

نؤمن بإبقاء اتصال مفتوح مع موظفينا فيما يخص قضايا الصحة والسالمة. إذا كان 
لديك أي شواغل أو اقتراحات من أجل إدخال تحسينات تتعلق بالصحة والسالمة، 

فنحن نشجعك على تقديمها لمديرك أو لممثل الصحة والسالمة المحلي. إذا كان 
لديك أي أسئلة، فارجع إلى سياسات السالمة، والصحة، والبيئة )"HSE"( المعنية 

 .HSE أو استشر ممثل

البيئة
هدفنا هو تقديم منتجات وخدمات توفر األداء المتفوق مع تقليل التأثير على البيئة. 

نحن نسعى إلى حماية البيئة من األضرار والحفاظ على النظم اإليكولوجية التي 
نعمل فيها. لتحقيق هذا الهدف، نحن ملتزمون بالعمل مع االمتثال الكامل لجميع 

القوانين البيئية المعمول بها والمتطلبات الصارمة الخاصة بنا، وإجراء تحسينات 
على نظم إدارة الصحة والسالمة لدينا. إذا كانت مسؤوليات وظيفتك ترتبط بأي 

وسيلة مع القوانين واألنظمة البيئية، فيجب اتباع سياساتنا الداخلية وإبالغ اإلدارة 
عن قضايا عدم االمتثال. وباإلضافة إلى ذلك، عندما تكون مخوالً ألن تفعل ذلك، 

يجب عليك أن تقدم في الوقت المناسب معلومات كاملة ودقيقة في استجابٍة لهذه 
القوانين، واللوائح، والتصاريح.

.HSE إذا كان لديك أي أسئلة، فاستشر ممثل

المسؤولية تعني: 

صنع تأثير إيجابي على مجتمعنا

إشراك المجتمع
نؤمن بأهمية تنمية عالقات إيجابية من خالل دعم المجتمعات المحلية المحيطة بنا. 

ونحن نشجع موظفينا على المشاركة في مجتمعاتهم المحلية وإعطاء المنظمات 
الخيرية من أموالهم الخاصة. ومع ذلك، فقبل استخدام أموال الشركة للتبرعات 

الخيرية، يجب على الموظفين الحصول على موافقة من مورد الشركة المناسب، 
كما هو مفصل في سياسة المساهمات الخيرية. إذا كان لديك أي أسئلة، فاستشر 

واحًدا من موارد االلتزام واألخالقيات.

النشاطات السياسية
على الرغم من أننا نشجع الموظفين على المشاركة في العملية السياسية، يجب أن 
تكون على يقين دائًما من إبقائك األنشطة السياسية الشخصية منفصلة عن أنشطة 
العمل. ال يجوز أبًدا استخدام موارد الشركة لدعم األنشطة السياسية الشخصية، 

وال يجوز لك أبًدا في أي وقت تضمين أن الموقف السياسي الشخصي الخاص بك 
هو موقف تدعمه Newpark. توجد أوقات تكون فيها للشركة مساهمات سياسية 

أو مشاركة في األنشطة السياسية للشركات من خالل جماعات الضغط المسجلة 
أو لجان العمل السياسي. وحيث يتم تنظيم هذه األنشطة بدقة من قبل الحكومة، قد 

تشارك فقط في النشاط السياسي نيابة عن الشركة إذا تم اإلذن لألنشطة الخاصة بك 
على وجه التحديد من قبل المستشار العام.
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المسؤولية تعني: 

حماية أصول الشركة والتواصل بطريقة 
مسؤولة ومنتجة

حماية أصول الشركة، بما في ذلك األصول المادية والمالية، وكذلك أصولنا الفكرية 
واإلعالمية، إنها مسؤولية كبيرة بالنسبة لنا جميًعا. كمبدأ عام، تذكر استخدام 

أصول الشركة ألغراض تجارية فقط.

المعلومات السرية
المعلومات السرية واالمتالكية هي رصيد قيِّم لدى Newpark. ونحن نعتبر أًيا 
من المعلومات التي لم يتم الكشف عنها للجمهور معلومات سرية. يجب أن تكون 

حذًرا للغاية كلما كنت تعمل مع المعلومات التي تعتبر سرية أو تناقشها.

ينبغي على الموظفين عدم اإلفصاح عن أي معلومات سرية أو استخدامها ألي 
غرض آخر إال على أساس "الحاجة إلى المعرفة" ألداء وظائفهم داخل الشركة. 

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي دائًما عدم تبادل المعلومات السرية مع شخص من خارج 
الشركة إذا لم تكن قد تلقيت موافقة مسبقة بذلك من رئيس الشعبة، إال فيما يتعلق 
باالتصاالت التي قد تجريها مع الجهات الحكومية االتحادية أو التابعة للوالية أو 
المحلية التي قد تكون مطلوبة قانوًنا أو محمية وفق القانون. ويستمر هذا االلتزام 

خالل كامل مدة العمل الخاص بك مع Newpark وحتى بعد ذلك. 

إذا أصبحت على اطالع على معلومات سرية أو امتالكية عن مورد، أو عميل، 
أو شريك تجاري أثناء عملك، فيجب عليك التأكد من اتباع نفس المبادئ التي 
تنطبق على حماية المعلومات السرية في الشركة. ينبغي على الموظفين عدم 

محاولة الحصول على معلومات سرية من أي أطراف ثالثة بما فيها الموردون، أو 
البائعون، أو الزبائن، أو المنافسون، من دون التواصل مسبًقا مع اإلدارة القانونية.

هل كنت تعلم؟ 

أنك غالًبا ما تواجه معلومات سرية في كل وقت أثناء 
عملك. وتشمل األمثلة على المعلومات السرية )ولكن 

ال تقتصر على(:
برامج الكمبيوتر، والنظم، وقواعد البيانات،   

والوثائق والبيانات األخرى؛
البيانات المالية )بما في ذلك االستثمارات،   

واألرباح، والتسعير، والتكاليف، والمحاسبة(؛
خطط المشتريات، أو قوائم البائعين، أو أسعار الشراء.  
المعلومات التقنية المتعلقة بالعمليات، والتركيبات،   

والتقنيات،
خطط واستراتيجيات التسويق، واإلعالن، والمبيعات.  
المعلومات حول عمليات االستحواذ أو تصفية   

االستثمارات؛
معلومات الموظفين )بما في ذلك التعويض، والتوظيف،   

وسجالت التدريب(؛
خطط العمل االستراتيجية؛  
قوائم العمالء والموردين؛  
األنظمة، والبرامج، واإلجراءات؛ أو  
المعلومات غير العامة التي قد تكون ذات فائدة   

لمنافسي Newpark أو تضر Newpark أو 
عمالءها، إذا تم الكشف عنها.
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االتصاالت التجارية
نتوقع من موظفينا استخدام حسن التقدير عند التواصل داخلًيا ومع العمالء 

والموردين. عند التواصل على المستوَيين الداخلي والخارجي للشركة، يجب 
الحرص على عدم اإلدالء ببيانات كاذبة أو مضللة عن الشركة، وزمالء عملك، 
أو بائعينا. يجب أن تفترض دائًما أن أي شيء تكتبه قد يطلع عليه جمهور أوسع 

بطريق الخطأ. إذا كنت غير متأكد من إرسال رسالة بريد إلكتروني، فاسأل نفسك 
كيف ستشعر إذا كان سيقرؤها جميع من تعرف.

وينبغي لجميع االستفسارات الخارجية أو طلبات الحصول على معلومات أن ترسل 
عبر القنوات المناسبة. من المهم للغاية أن نوفر دائًما معلومات شفافة وصحيحة 
حول Newpark للجمهور، ووسائل اإلعالم، وأصحاب المصلحة لدينا، فضالً 
عن المسؤولين والجهات الحكومية. من أجل أن تكون على يقين بأننا ننقل رسالة 

متسقة ودقيقة، فقد أذنت الشركة لبعض الموظفين بالتحدث نيابة عنها. ولذلك ينبغي 
إعادة توجيه الطلبات من هذا النوع إلى رئيس الشعبة الذي سوف يمرر الطلب إلى 

مورد الشركة المناسب. اتصل على واحد من موارد االلتزام واألخالقيات إذا كان 
لديك أي أسئلة.

استخدام نظم المعلومات
من األهمية بمكان أن تستخدم دائًما نظم المعلومات في الشركة بمسؤولية. االستخدام 

المسؤول للكمبيوتر واإلنترنت يلعب دوًرا كبيًرا في حماية أصول المعلومات لدى 
الشركة. كقاعدة عامة، يجب عليك استخدام نظم المعلومات في الشركة لألغراض 

التجارية فقط.

هناك أوقات يكون فيها من المناسب االستخدام الشخصي العرضي ألنظمة الشركة، 
طالما كنت تستخدم الحكم الجيد وال تسمح الستخدامك الشخصي بالتأثير على 

مسؤوليات وظيفتك. ولكن هذا قد يختلف تبًعا لموقع عملك الذي قد توجد به قيود 
أكثر تحديًدا، ولذلك يجب مراجعة سياسات تكنولوجيا المعلومات المحلية.

هناك بعض المبادئ التي ينبغي اتباعها كلما كنت تستخدم أنظمة الشركة. 

ال تستخدم أبًدا أنظمة الشركة لالنخراط في األنشطة التي تعتبر غير قانونية أو  •
غير الئقة أو ال تتفق مع سياسات تكنولوجيا المعلومات للشركة.

ال تحمل أبًدا برامج أو أجهزة غير مصرح بها على جهاز الكمبيوتر الخاص  •
بك وال تزر المواقع غير المرخصة.

تذكر أن تكون حذًرا للغاية عند التعامل مع المعلومات السرية.  •

إذا كان لديك أي أسئلة، فارجع إلى سياسات تكنولوجيا المعلومات للشركة، المنشورة 
على Newpark Well )أو اإلنترنت( أو تحدث مع أحد ممثلي إدارة تكنولوجيا 

المعلومات. 

!
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المسؤولية تعني: 

 إنشاء سجالت دقيقة لألعمال 
والحفاظ عليها

نحن ملتزمون باتباع ممارسات السجالت الجيدة، والمعلومات، واإلجراءات في 
إدارة أعمالنا. اتباع القوانين واألنظمة إلدارة السجالت يساعدنا على حماية سمعتنا 

بالصدق والشفافية. يعني هذا:

الحفاظ على السجالت التجارية دقيقة. •

إدارة السجالت بعناية.  •

إنشاء السجالت، وصيانتها، والتخلص منها وفًقا للمبادئ التوجيهية المحددة  •
الواردة في سياسات Newpark؛

الحفاظ على المعلومات الضرورية لتحقيقات الشركة وللتقاضي، وغيرها من  •
االعتبارات الخاصة.

رها؛ • يجب أال تغير سجالت الشركة، أو تخفيها، أو تزوِّ

إذا الحظت خطأ أو خطأ في سجل، فمن مسؤوليتك اإلبالغ عن ذلك. •

إذا كان لديك أي أسئلة، فاستشر السجالت، وسياسات المعلومات، واإلجراءات 
المحلية )إذا وجدت( أو تواصل مع اإلدارة القانونية. 

وضع ضوابط داخلية قوية
نحن مطالبون بإنشاء نظام قوي للرقابة الداخلية والحفاظ عليه، ليمكننا من اإلبالغ 

عن بعض المعلومات المالية والتجارية للجمهور والهيئات التنظيمية بطريقة 
دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب. تساعد السجالت الدقيقة شركتنا على التصرف 

بطريقة مسؤولة. نحن جميًعا مسؤولون عن ضمان إدخاالتنا المالية، وجميع 
السجالت التجارية لدينا عادلة ودقيقة.

ونحن أيًضا مسؤولون عن الحفاظ على قدر معقول من التفاصيل، وكذلك االحتفاظ 
بجميع الوثائق الداعمة. إذا اكتشفت في أي وقت خطأ في السجالت المالية أو كان 

لديك قلق من أن السجل المالي قد تم تغييره عمًدا، فيجب اإلبالغ فوًرا بهذا إلى 
كبير المديرين الماليين أو ممثل الرقابة الداخلية.

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول دقة أو اكتمال أي من السجالت 
التجارية األخرى، فيجب أن ترفعها فوًرا إلى مديرك أو أن تستخدم أًيا من موارد 

االلتزام واألخالقيات.

من المهم أن تأخذ الحيطة والحذر عند إنشاء سجالت 
الشركة وإدارتها في عملك اليومي. تأكد من أن اتصاالتك، 
بما في ذلك رسائل البريد اإللكتروني، دقيقة وال يمكن أن 

د على الجدول الزمني لالحتفاظ بالسجالت  ُيساء فهمها. تعوَّ
الخاص بالشركة حتى تتمكن من فهم أنواع السجالت التي 

يجب االحتفاظ بها، ومقدار الزمن الالزم لالحتفاظ بها، 
وكيف ينبغي أن تتخلص من السجالت التي لم تعد بحاجة 

إليها. وضع في اعتبارك أيًضا أن العديد من السجالت 
المادية واإللكترونية دائمة وال يمكن محوها أو تدميرها. 

تحذير

!
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المسؤولية تعني: 

التعاون مع عمليات التدقيق بالشركة، 
والتحقيقات، والتقاضي

في حال حدوث مراجعة من الشركة، أو تحقيق، أو تقاٍض، فينبغي على موظفي 
الشركة، والشركاء التجاريين، واألطراف الثالثة التي تعمل بالنيابة عن الشركة أن 

تتعاون بشكل كامل عبر:

العمل مع اإلدارة القانونية للرد على الدعاوى أو الطلبات من الحكومة وغيرها  •
من الوكاالت الخارجية؛

قول الحقيقة عند االستجابة لتدقيق أو تحقيق؛ •

 عدم تغيير السجالت أو تدميرها أبًدا رًدا على دعوى قضائية، أو تحقيق،  •
أو تدقيق.

الفشل في أن تتعاون تعاوًنا كامالً في عمليات تدقيق الشركة، والتحقيقات، 
والتقاضي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك إنهاء العمل.
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الخالصة
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متى ينبغي أن تتحدث؟
طرح األسئلة وإثارة الشواغل هما اثنان من أهم مسؤولياتك كموظف لدى Newpark. يجب أن نكون جميًعا متيقظين للتعرف على السلوك 

غير القانوني وغير األخالقي وتجنبه. عند اإلبالغ عن الشواغل وطرح األسئلة، أنت تساعد الشركة على منع سوء السلوك المحتمل، في كثير 
من األحيان قبل أن يحدث فعالً. نحن نشجعك على طرح األسئلة والمخاوف الخاصة بك قبل أن تتحول إلى مشاكل.

يجوز للشركة تأديب الموظفين الذين ال يبلغون عن سوء سلوك معروف أو مشتبه به أو الذين يثيرون مزاعم يعلمون أنها كاذبة. وتشمل اإلجراءات 
التأديبية إمكانية إنهاء العمل.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك عبرها طرح سؤال أو اإلبالغ عن االمتثال واألخالقيات في Newpark. كلما طرحت سؤاالً أو قدمت 
بالًغا، سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن المعلومات التي تقدمها تبقى سرية إلى أقصى قدر نستطيعه. 

موارد االلتزام واألخالقيات
وبينما في كثير من األحيان يكون من األفضل أن تبدأ مع مديرك أو مشرفك، يمكنك 

استخدام أي من موارد االلتزام واألخالقيات التالية:

المستشار العام أو محاٍم من اإلدارة القانونية: ألي مسألة تتعلق بالمدونة، أو  •
المتطلبات القانونية، أو سوء السلوك األخالقي؛

كبير المديرين الماليين أو ممثل التدقيق الداخلي: لألمور المحاسبية، أو الضوابط  •
المحاسبية الداخلية، أو أمور التدقيق؛

نائب الرئيس للموارد البشرية أو ممثل الموارد البشرية: لكل األمور المتعلقة  •
بالتوظيف.

خط Newpark الساخن لألخالقيات: على الرغم من أننا نشجعك على  •
التحدث مباشرة مع واحد من الموارد المذكورة أعاله، إال أنك ستشعر بالراحة 
أيًضا عند إثارة أي أسئلة أو استفسارات باستخدام الخط الساخن لألخالقيات. 
عندما تسأل سؤاالً أو تقدم بالًغا بواسطة الخط الساخن، سيكون لديك الخيار 
للقيام بذلك وأنت مجهول الهوية. يمكن استقبال البالغات عبر الخط الساخن 

لألخالقيات في كل وقت على مدار أيام األسبوع.

لمعلومات حول كيفية االتصال بخط Newpark الساخن لألخالقيات، ارجع إلى 
ملصق الخط الساخن لألخالقيات في موقع عملك، والذي سيحتوي على عنوان الموقع 

اإللكتروني وأرقام الهاتف المحلية لموقعك. باإلضافة لذلك يمكنك أيًضا العثور على 
المزيد من المعلومات عن الخط الساخن لألخالقيات على صفحة االمتثال في موقع 

الشركة على اإلنترنت.

ماذا يحدث بعد اتصالي بالخط الساخن لألخالقيات؟
لديك القدرة على تقديم بالغات من خالل الخط الساخن لألخالقيات عن طريق 

االتصال برقم محلي والتحدث مع مشغل خارجي سوف يسجل البالغ لك في النظام 
أو يمكنك أيًضا زيارة موقع الخط الساخن لألخالقيات وتقديم بالغ على االنترنت. 

لديك القدرة على ترك معلومات االتصال الخاصة بك أو تقديم بالغ مجهول. إذا 
تركت معلومات االتصال الخاصة بك، فقد يتابع معك ممثل الشركة مباشرًة بشأن 

البالغ الخاص بك. تراجع الشركة جميع البالغات التي تأتي من خالل الخط 
الساخن لألخالقيات.
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أنت محمٌي من العمل االنتقامي
نحن نحظر تماًما االنتقام من الموظفين الذين يبلغون عن مخاوف ومزاعم سوء السلوك. 

في Newpark، نفخر بالحفاظ على ثقافة تدعمك كلما كانت لديك أسئلة أو مخاوف. 
العمل االنتقامي يمكن أن يحدث بالعديد من الطرق المختلفة، ويحدث عندما يتم التعامل 
مع الموظفين بطريقة مختلفة وسلبية بعد إثارة المخاوف. في Newpark، لن نسمح 

لعملك بأن يتأثر سلًبا نتيجة لتقديم مخاوف أو تقديم معلومات خالل مسار التحقيق.

النزاهة ال ُيضحى بها أبًدا من أجل النتائج. 
تذكر أن سلوك موظف واحد يمكن أن يلحق الكثير من الضرر بسمعة اكُتسبت بالعمل 

الشاق لكٍل من الفرد والشركة. نأمل أن تكون هذه المدونة والسياسات المشار إليها 
فيها ستساعدك في اتخاذ قرارات مبنية على حكم جيد أثناء أداء عملك للشركة. إذا 

كان لديك أي أسئلة حول أخالقيات الشركة وسياسات االلتزام، فال تتردد في االتصال 
بأيٍ من موارد االلتزام واألخالقيات المشار إليها خالل هذه المدونة. 

موارد إضافية 
The Newpark Well:

http://info.newpark.com/compliance

الموقع الخارجي للشركة:

http://www.newpark.com/interests/investors/corporate-
governance/governance-documents

بوابة التدريب على اإلنترنت:

http://www5.integrityatwork.net/integrity/logon/c_logons/
IICen/logon.asp

35 Newpark مدونة قواعد األخالقيات وممارسة األعمال لشركة



صفحة اإلقرار والتصديق
أعترف بأنني تلقيت، وقرأت، واستوعبت مدونة قواعد األخالقيات وممارسة األعمال لشركة Newpark )"القواعد"( وبالتوقيع أدناه، أشهد أنني سأتصرف 
بأسلوب أخالقي يتسق مع القيم األساسية للشركة وقواعد "Newpark" والسياسات واإلجراءات األخرى الُمشار إليها في القواعد. وأدرك أنني مسؤول عن 

االلتزام بالسياسات والممارسات واإلرشادات المذكورة في القواعد، وأن امتثالي لما سبق شرط وظرف أساسي الستمرار عملي.

أدرك أنه تمت صياغة القواعد لتقديم اإلرشاد الالزم فيما يتعلق بسياسات وممارسات "Newpark" إلجراء األعمال بطريقة أخالقية، وأدرك أن سياسات 
الشركة تتضمن تفاصيل إضافية وهي متوفرة لالطالع عليها عند طلبي.

أدرك أنه يجوز لشركة "Newpark" تعديل السياسات المذكورة في القواعد في أي وقت. وأدرك أن أي تعديالت تتم على السياسات القائمة ستكون متاحة على 
شبكة اإلنترانت الخاصة بالشركة )وُيشار إليها بكلمة "The Well"، وهي متاحة على الرابط http://info.newpark.com/compliance(، أو يمكنني 

طلب نسخة من السياسات الحالية من مشرفي، أو إدارة الموارد البشرية، أو اإلدارة القانونية.

التوقيع

االسم المطبوع

التاريخ

مكان العمل
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مقرات الشركة

9320 Lakeside Blvd., Suite 100

The Woodlands, TX 77381

281.362.6800 newpark.com


