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.يش ّكل هذا المستند معلومات مملوكة متوفرة لموظفي مجموعة شركات فوجرو والمورّ دين المتعاملين معها

رسالة من الرئيس التنفيذي

،زمالئي األعزاء
تمتد أنشطة فوجرو عبر كل أرجاء األرض ،براً ،وبحراً وجواً ،ويسمح لنا كياننا باالستجابة بسرعة وفعالية إلى احتياجات
عمالئنا في البيئات العديدة والمتنوعة التي نعمل فيها .ونتوقع أن يدعم جميع الموظفين قيم المؤسسة االجتماعية المتمثلة في
.النزاهة ،والشفافية ،والعمل الجماعي ،واحترام مكان العمل الصحي واآلمن ،والحفاظ على البيئة
لذا وضعنا مدونة قواعد السلوك في فوجرو لمساعدتنا على اإلبحار في عالم يزيد تعقيداً يوما ً بعد يوم .تشرح مدونة قواعد السلوك
في فوجرو (مدونة القواعد) الطريقة األساسية التي نسعى من خاللها إلى مزاولة أعمالنا ،دائماً ،وفي أيّ مكان ،وفي ظل أيّ
.ظروف يمكن تصوّ رها
تغطي مدونة القواعد الموضوعات الرئيسية التي تتعلق بمزاولة األعمال ضمن إطار عمل بسيط .يمكنكم العثور على مزي ٍد من
.المعلومات في المستندات اإلضافية المتوفرة على شبكة فوجرو الداخلية
مدونة القواعد عبارة عن بوصلة توجهنا جميعاً ،أينما تواجدنا ومهما كان دورنا في المؤسسة .تنطبق مدونة القواعد أيضا ً على
المتعاقدين معنا من الباطن وغيرهم من شركاء األعمال .نحن ال نكتفي بمشاركة المسؤولية معهم عندما يتعلّق األمر بالعمل ،بل
.أننا أيضا ً ملتزمون بضمان حفاظنا سويا ً على أعلى المعايير في سلوكنا
ولكنه يستحيل وصف كل وضع ممكن تصوّ ره قد تجد نفسك فيه أثناء مزاولة األعمال .إذا بدا أن وضع من األوضاع غير قانوني
أو متعارض مع قيمنا أو بدا ببساطة مشكوكا ً في أمره ،ال تواصل ،بل عبّر عن مخاوفك لمديرك أو مشرفك المباشر .إذا كان ذلك
راض عن النتيجة ،فيجب عليك طرح المشكلة على المستشار السري .تقدم مدونة
غير ممكن أو غير مناسب أو إذا كنت غير
ٍ
.القواعد عدداً من الطرق للقيام بذلك .ال تتساهل فوجرو بتاتا ً مع أيّ أعمال تخويف أو انتقام من جرّ اء القيام بذلك
يقوم عملنا على أكثر من مجرد تقديم أفضل الخدمات إلى عمالئنا ،بل علينا أيضا ً تقديمها بالشكل المناسب .أهالً بك في مدونة
.قواعد السلوك في فوجرو  -بوصلتنا في عالم معقد

Mark Heine
رئيس مجلس اإلدارة
.الرئيس التنفيذي لشركة فوجرو ش.ع.م
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لمحة سريعة عن فوجرو
يعود تاريخ فوجرو إلى عام  1962حيث أدرك مهندسان الحاجة إلى المعلومات الدقيقة عن األرض والطبقات الموجودة دونها إلنشاء المباني والبنية التحتية بشكل آمن .فأسسا
شركة فوجرو في ليدسِ ندم ،كأول شركة استشارات هندسية تجارية في هولندا متخصصة في األبحاث المتعلقة باألرض وتقديم النصح حول األساسات .ألكثر من خمسة عقود،
أصبحت فوجرو أكثر من مجرد شركة هولندية محلية صغيرة .بفضل مواردنا التي تشمل أكثر من  12500موظ ٍ
ف ومكاتب في أكثر من  60بلداً حول العالم ،نحن نستعين
باألرض والبيانات الهندسية ونحللها ونقدم الخدمات االستشارية ذات الصلة لدعم العمالء في تصميم وإنشاء المباني والبنية التحتية .كما تدعم فوجرو العمالء في مجال تثبيت
البنية التحتية تحت البحر ،وإجراء أعمال اإلصالح والصيانة عليها .طوال أكثر من  50عاماً ،استعان العمالء بخبرتنا الرائدة عالميا ً ومعداتنا المتطورة لدعم مشاريعهم عند
.الشاطئ ،والقريبة منه والبعيدة عنه
تم ّكن خدمات فوجرو العمالء من استخدام األرض ومواردها بشكل مسؤول .تساعد فوجرو على استكشاف الموارد الطبيعية المهمة ،وتطويرها ،وإنتاجها ،ونقلها .تتاح البيانات
.والمعلومات التقنية للعمالء الذين يصممون المباني والبنية التحتية وينشئونها بحيث يمكنهم القيام بذلك بشكل آمن وكفء
يحتل موظفونا مركز الصدارة في أعمالنا ويعتمد عمالؤنا في مشاريعهم على فريق من األشخاص المؤهلين الذين يتميزوا بالتدريب الجيد والتفاني في العمل .ترتكز طريقة
عملنا ورغبتنا في أن نكون جزءاً من المجتمع على قيمنا .فهي تقدم لنا مبادئ توجيهية أخالقية أساسية كأساس لقراراتنا التجارية .مدونة القواعد عبارة عن ترجمة لتلك األنشطة
.التي نقوم بها كل يوم
مدونة القواعد مل ٌ
ك لنا .وهي ال تنطبق علينا جميعا ً فقط ،بل قد شارك عدد كبير من موظفي فوجرو في ظهورها للنور وكان هذا أمامكم جميعاً .مدونة القواعد مستن ٌد حيّ .
وسنواظب على تحديث محتواه بنا ًء على الخبرة التي نكتسبها من جرّ اء استخدامه .نشجعك على تقديم تعليقاتك واقتراحاتك أو طرح أيّ أسئلة قد تراودك على العنوان التالي:
.. Code.of.Conduct@fugro.comنحن ممتنون لمساعدتك وسوف نضمّن اقتراحاتك في التحديثات المستقبلية التي ندخِلها على المستند

متواجدة في أكثر من  60بلداً بما يقارب  250مكتبا ً

قيمنا
التركيز على العميل

العميل نحن نعمل بشكل مستبق على فهم احتياجات العمالء ومتطلباتهم ونسعى إلى

.عالقات مربحة لكل األط رافُ .ن بقي العمالء على علم من خالل إمدادهم بمعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب

CLIENT FOCUS

االمتياز في التسليم

نحن نسعى إلى تسليم النتائج بأمان ،وااللتزام بالوقت والميزانية ،إلى جانب الوفاء بمتطلبات

.العمالء أو تجاوزها .يحتل االمتياز في التسليم مركز الصدارة في عملنا الدائب لكسب والء العمالء

DELIVERY
EXCELLENCE

فريق فوجرو

تقر فوجرو بقدرة فريق العمل الهائلة على تحقيق النتائج المذهلة .نحن نشارك المعلومات ،والمعرفة،

.واألفكار ،والنتائج بشفافية مع كل زمالئنا عبر كل أقسام الشركة

TEAM FUGRO

َ
المواطنة الصالحة

نحن نعامل األشخاص بنزاهة واحترام ونتصرّ ف كمواطنين معنويين في المجتمعات التي نعمل
فيها ،فنعتني بالبيئة ونحافظ على منظور “السالمة أوالً” في كل ما نقوم به .نأخذ الوقت لفهم القوانين ،والمعايير ،والمبادئ
.التوجيهية ،واللوائح ونضمن تقيدنا بها

GOOD
CITIZENSHIP

PURPOSE AND SCOPE OF OUR CODE
عَ الم تنطوي مدونة القواعد؟
مدونة القواعد عبارة عن امتداد لقيم فوجرو .وهي تقدم لنا التوجيه والدعم اللذين نحتاج إليهما جميعا ً من أجل مزاولة أعمالنا بشكل أخالقي ،واالمتثال للقانون والحفاظ على
سمعتنا .هذه األمور الثالثة أساسية لنجاحنا .فهي تمثل التزامنا بالقيام بالصواب ،بما فيه احترام حقوق اآلخرين.
ما حاجتنا إلى مدونة قواعد؟
يجب النظر إلى مدونة القواعد هذه كدليل أساسي سيساعدك في مجاالت مزاولة األعمال الحساسة لضمان أننا نمتثل معا ً للقانون ونحافظ على سمعتنا .وهي تحكم طريقة
عملنا مع بعضنا البعض وفي السوق .سوف تؤثر طريقة إدارتنا ألعمالنا داخلياً ،وطريقة تفكيرنا في العمالء والشركاء والمجتمعات والعمل معهم ،على إنتاجيتنا ونجاحنا
وأخيراً على سمعتنا.
إلى من تتوجه مدونة القواعد؟
تنطبق مدونة القواعد على كل موظفينا وكل أنشطتنا ،ونحن نشجع اآلخرين الذين يعملون معنا على التشبّث بها .عالو ًة على ذلك ،يتعين على كل إدارة شركة من شركات
فوجرو العاملة تطبيق العمليات المالئمة لتعريف الموظفين بمدونة القواعد ،وتثقيفهم عند الضرورة ،وتعتبر مسؤولة عن تنمية ثقافة يتم فيها تطبيق مدونة القواعد في
األعمال اليومية .جميعنا في فوجرو ،من دون أي استثناء ،ملزمون باتباع مدونة قواعدنا وصونها ،ويجب علينا جميعا ً أن نتذكر أن عدم القيام بذلك قد يعرّ ض كالً من
فوجرو وأنفسنا للخطر .من الضروري أن يتآلف الجميع ،وعلى جميع المستويات ،مع مدونة قواعدنا ويمتثلوا لها .بمجرد عملك في فوجرو ،أنت توافق على صون هذا
االلتزام .إذا خالفت ذلك ،فإنك قد تعرّ ض كالً من نفسك وزمالئك وفوجرو للخطر .بعبارة أبسط ،يُشكل عدم اتباع مدونة القواعد سوء سلوك قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية
وقد يصل إلى الفصل .يجب علينا االعتماد عليها لمساعدتنا على اتخاذ قرارات تجارية جيدة ومستنيرة والتصرّ ف بنزاهة بنا ًء عليها.
اإلفصاح
إذا كانت تساورك مخاوف متعلقة بعدم اتباع مدونة القواعد هذه ،أو كنت تشعر بعدم الثقة حيال أيّ وضع ،فمن الضروري أن تفصح عما في داخلك وتطرح سؤاالً أو
تشارك مخاوفك في أسرع وقت ممكن .إذا ساورك الشك حيال ما إذا كانت مدونة القواعد أو جزء منها ينطبق عليك ،فيجب عليك االتصال بمديرك أو المشرف عليك
المباشر أو بأحد ممثلي الموارد البشرية أو أحد المحامين الداخليّين (المحليّين) أو المستشار السري (المحلي) للتوضيح .لن نتسامح مع أي شكل من أشكال االنتقام أو التمييز
ضدك بسبب اإلفصاح.
معلومات إضافية
نحن نقدّر أن ال أحد خبير في كل المسائل ونعرف ما يجب القيام به في كل األوضاع .في بعض الحاالت ،قد تحتاج إلى قراءة مواد أكثر تفصيالً لفهم ما هو مطلوب بشكل
كامل .سوف نحيلك ،في كل جزء من أجراء مدونة القواعد ،إلى معلومات إضافية مع مراجع إلى أدلة الموظفين ،والسياسات والمعايير لدى فوجرو .لتحسين فهم الجميع
بشكل أكبر ،سوف نقدم أمثلة ،في كل جزء من أجراء مدونة القواعد ،مثل ما يلي ،في شكل س( .سؤال) وج( .جواب).
س .هل تنطبق مدونة القواعد على الجميع في فوجرو؟
ج .تنطبق مدونة القواعد على جميع العاملين في فوجرو حول العالم ،بغض النظر عن موقعهم أو منصبهم أو أقدميتهم .نحن نتوقع ممّن يعملون مع فوجرو ،ولصالح
فوجرو ،التصرّ ف بما يتوافق ومبادئ مدونة القواعد وسياساتنا ومعاييرنا ذات الصلة .يتعين على الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل وشركات المشاريع المشتركة التي
نتحكم فيها أن يكون لديها مدونة قواعد سلوك تتماشى مع مدونة قواعد فوجرو .في عالقات المشاريع المشتركة التي نشارك فيها ،ولكن ال نتحكم فيها ،سوف نشجع شركاءنا
على الوفاء بمتطلبات مدونة قواعدنا.
س .كيف يجب عليّ التعامل مع األوضاع التي ال تغطيها مدونة القواعد؟
ً
صراحة حيث يساورك الشك حيال اإلجراءات المناسبة الواجب اتباعها .في هذه األوضاع ،يكون من المفيد طرح بعض
ج .قد تواجه أوضاعا ً ال تغطيها مدونة القواعد
التساؤالت:
هل اإلجراء قانوني؟
هل يدعم قيم فوجرو؟
هل من شأنه تعريض فوجرو إلى خطر غير مقبول؟
هل يمتثل لروح مدونة القواعد ،وسياساتنا ،ومعاييرنا؟
كيف يمكن أن يبدو هذا اإلجراء لآلخرين؛ كمديرك المباشر أو زمالئك أو عائلتك؟
هل ستشعر باالرتياح للقراءة عنه في إحدى الصحف؟
هل يبدو صائباً؟

لو ما زالت الشكوك تساورك ،فاطلب التوجيه؛ إما من مديرك أو المشرف عليك المباشر أو من أحد ممثلي الموارد البشرية أو أحد المحامين الداخليّين (المحليّين) أو من أحد
المستشارين السريّين (المحليّين)

نحن نقدّ ر موظفينا
يش ّكل موظفونا إحدى أعظم نقاط قوتنا .نحن نقدّر تنوع األشخاص واألفكار ،ونقدّر كل موظف كعضو مهم من أعضاء فريق
فوجرو .نحن نهدف إلى ضمان معاملة الجميع في فوجرو وكل من نحتك بهم بعدل ،واحترام ،وكرامة ،وإلى عدم التمييز بإجحاف
ضدهم .في نيتنا أن يعود الجميع إلى منازلهم ،كل يوم ،سالمين.

تكافؤ الفرص
نحن نؤمن بوجوب تكافؤ الفرص للجميع .نحن نعيّن موظفينا ،ونختارهم ونطوّ رهم ونر ّقيهم بنا ًء على مؤهالتهم وأدائهم وجدارتهم .كمواطنين معنويين صالحين في المجتمعات التي نعمل
فيها ،نحن نتقيد بكل قوانين الحقوق المدنية السارية ،ونسعى لتوفير مكان عمل يخلو من أي شكل من أشكال التمييز أو التحرّ ش أو التنمر.

التزامنا

ما نقوم به
احترام حقوق كل موظفينا وتوفير ظروف عمل جيدة وآمنة ،وشروط وأحكام توظيف عادلة.
الترويج لتنمية مواهب موظفينا واستخدامها بأفضل شكل؛ خلق بيئة عمل تضمن تكافؤ الفرص لكل الموظفين من أجل تنمية مهاراتهم ومواهبهم ،واالرتقاء على سلم
المؤسسة.
تشجيع مشاركة الموظفين في التخطيط لعملهم وإدارته؛ توفير القنوات لهم لإلبالغ عن مخاوفهم.
عدم التسامح مع تعرّ ض أيٍّ من الموظفين أليّ شكل من أشكال التمييز أو التحرّ ش أو التخويف أو التنمر ،سوا ٌء أكان جسديا ً أم جنسيا ً أم عرقيا ً أم نفسيا ً أم كالميا ً أو
غيره.

التزامك

ما نتوقعه منك
ضمان عدم ممارسة التمييز ضد أي فرد أو مجموعة بنا ًء على عوامل غير ذات صلة بقدرتهم على أداء عملهم.
اتخاذ قرارات التوظيف أو التقييم أو الترقية أو التنمية أو التأديب أو التعويض أو إنهاء الخدمات بنا ًء على المؤهالت ،والجدارة ،واألداء ،واعتبارات العمل فقط.
عدم المشاركة إطالقا ً في أي شكل من أشكال التمييز أو التحرّ ش أو التخويف أو التنمر ،أو أيّ سلوك يمكن النظر إليه على أنه مسيء أو تخويفي أو خبيث أو مهين.
وخال من التحرّ ش.
عادل
دعم وتعزيز التزام فوجرو بالتنوع ،والمساهمة الفردية ومكان عمل
ٍ
ٍ
ضمان إدراك العمالء ،والمورّ دين وغيرهم من شركاء األعمال اللتزام فوجرو بتكافؤ الفرص.

س .أنا مهندسة وأرغب في العمل في قطاع المنصات البحرية ،ولكني أعتقد أنها مهنة للرجال .هل سأحصل على فرصة عادلة في مثل هذه البيئة؟
ج .تهتم فوجرو بما يتميز به المتقدمون بطلب للعمل لديها من معرفة ،ومهارات ،وقدرات .معنى هذا أننا نريد توظيف أفراد من ذوي المواهب المؤهلين لمناصبنا ،وتنميتهم
وترقيتهم ،بغضّ النظر عن جنسهم.
س .بما أن المنصب الشاغر في فريقي يستدعي السفر بشكل متكرر ،أعتقد أنه لن يكون مناسبا ً لوليّ أمر عازب.ال يتعلّق األمر بأي أحكام مسبقة ،وإنما بالتطبيق العملي .هل
يتعين عليّ إجراء مقابالت مع أولياء أمور عازبين؟
ج .يتعين عليك إجراء مقابالت مع كل المرشحين ذوي المؤهالت التي تستوفي متطلبات الوظيفة؛ ليس بنا ًء على رأي شخصي .يش ّكل القيام بافتراضات من هذا النوع خرقا ً
لمبادئنا وحتى أنه قد يتعارض مع القانون .وباألهمية ذاتها ،فإن عدم إجراء مقابالت مع مرشحين مؤهلين يش ّكل تفويت فرصة لتعيين الشخص األنسب للوظيفة .في فوجرو ،تكافؤ
الفرص يعني تكافؤها للجميع.
أين يمكن العثور على ذلك يمكن العثور على معلومات إضافية في قسم الموارد البشرية على شبكة فوجرو الداخلية.

نحن نقدّ ر موظفينا
الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة
تلتزم فوجرو بتوفير مكان عمل صحي ،وآمن ،وسالم ،وبحماية البيئة بما يتوافق والقوانين السارية وسياسة الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة التي ن ّتبعها .يقوم التزامنا على
قناعتنا بإمكان منع وقوع الحوادث.
من أجل التماشي مع نمو المؤسسة وطبيعتها المتنوعة ،نحن ندرك الحاجة إلى الحفاظ على هذه المعايير من خالل مواصلة إدارة مخاطر الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة،
وتطوير السياسات واإلجراءات والسعي إلى تحسين األداء .تندمج مسؤوليات الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة في طريقة مزاولة فوجرو ألعمالها .من خالل االلتزام بهذه القيم
والتشجيع عليها ،نحن نساعد على حماية البيئة والصالح العام لكل أصحاب المصالح ،وتحديداً موظفينا ،وعمالئنا ،والمتعاقدين من الباطن والمجتمعات.

التزامنا

ما نقوم به
استشارة الموظفين ،والعمالء ،والمورّ دين ،والهيئات التجارية والجهات التنظيمية ،واإلصغاء إليهم والر ّد عليهم بشكل منفتح.
تقوية ثقافة الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة لدينا من خالل الريادة ،ومشاركة أصحاب المصالح والتطبيق الفعال للسياسات.
تقديم معلومات وتدريب مناسبين عن الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة لكل الموظفين.
معالجة األثر البيئي والصحي لعملياتنا من خالل الح ّد من النفايات ومخلفات الصرف ،واستخدام الطاقة بكفاءة .نسعى ألن نكون مواطنين صالحين في كل مجتمع
نعمل فيه.
نعمل يداً بيد مع شركاء مشاريعنا المشتركة ،ومورّ دينا ،والجهات التنظيمية والمنافسين لرفع معايير الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة في قطاعنا.
رفع تقارير معلنة عن أدائنا على صعيد الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة.

التزامك

ما نتوقعه منك
أن تكون قدوة وتتحمل مسؤولية نفسك واآلخرين المتعلقة بالعمل بسالمة.
ا ّتباع سياسة الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة في فوجرو ،وإجراءاتها وتعليماتها.
التخطيط بعناية لعملك من أجل منع حدوث األوضاع غير السالمة.
التعلّم من تجاربك لتحسين أدائنا على صعيد الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة.
التشجيع على تعزيز السلوكيات السالمة والتدخل عند حدوث ممارسات العمل غير السالمة.
اإلبالغ فوراً عن الحوادث ،والحوادث الوشيكة والظروف ،أو األوضاع الخطيرة.
التأكد من أنك تعرف ما عليك فعله في حال حدوث طارئ في مكان عملك.
س .هل سأتعرّ ض لعقوبة إليقاف العمل إذا ساورتني مخاوف حيال السالمة أو الضرر على البيئة؟
ج .ال .لكل الموظفين والمقاولين القدرة على إيقاف العمل إذا اعتبروا أن النشاط أو الموقع غير سالم و/أو قد يضرّ بالبيئة.
س .كجزء من مفكرة اجتماعاتنا الفصلية ،نظمنا نشاطا ً رياضيا ً خارج موقع العمل للمشاركين بعد ساعات الدوام ،وأصيب أحد موظفينا بكسر في العظم أثناء
المشاركة .هل يجب عليّ اإلبالغ عن األمر ،إذ أنني أخشى أن يؤثر ذلك على إحصائيات السالمة في فوجرو.
ج .نعم .على الرغم من أن النشاط حدث بعد ساعات الدوامّ ،إل أنه كان جزءاً من جدول االجتماعات الزمني ،وكان يُتوقع من أولئك الذين حضروا االجتماع
المشاركة فيه .أهم من ذلك ،علينا أن نتعلّم عندما تجري األمور على عكس ما يرام من أجل منع تكرر حدوثها في المستقبل .لذا يجب اإلبالغ عن اإلصابة.
س .لماذا يجب علينا قضاء كل هذا الوقت في الحديث عن الصحة والسالمة في حين أنه نادراً ما تقع حوادث؟
ج .يجب ّأل تقع أيّ حوادث إطالقاً ،وبتخصيص الوقت للحديث عن الطريقة التي يمكننا جميعا ً من خاللها العمل بشكل أسلم ،يصبح بإمكاننا مساعدة بعضنا البعض
على التعلّم من األخطاء ومنع وقوع أيّ حوادث إضافية.
س .لقد تعرّ ضنا لحادث انسكاب صغير لبضع لترات فقط من النفط .هل يجب عليّ اإلبالغ عنه؟
ج .نعم .يجب عليك اإلبالغ عن أيّ انسكاب أو تحرير للنفط أو المواد الكيميائية التي من المحتمل أن تضرّ البيئة .أخبر مديرك المباشر على الفور ليتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة ،وأبلغ عن األمر حسبما تدعو الحاجة وحقق في األسباب لمنع وقوع أيّ حوادث مماثلة في المستقبل.

المخدرات والكحول
يمثل العاملون الخاضعون لتأثير المخدرات أو الكحول أو المواد الحالّة أو غيرها من المواد خطراً ليس فقط على أنفسهم بل على اآلخرين أيضاً .من أجل القضاء على أيّ خطر إضافي على
صحة كل العاملين وسالمتهم في موقع العمل ،تقضي سياسة فوجرو بعدم التسامح إطالقا ً مع العمل تحت تأثير المخدرات أو الكحول واستخدامهما في مكان العمل .يجب اعتبار أيّ شخص
.خاضع لهذا التأثير أثناء الدوام ،في أيٍّ من مواقع فوجرو أو في أيّ مكان آخر ،يرتكب خرقا ً خطيراً لالنضباط

التزامنا

ما نقوم به
نحن نهدف إلى منع سوء استخدام المخدرات والكحول ،والتعرّ ف على العاملين الذين يعانون من مشاكل في مرحلة مبكرة وتقديم المساعدة لهم .سوف نقدم الدعم
إليهم لتمكينهم من العودة إلى العمل بفعالية عند اللزوم.
يجب أن تستبق إدارة فوجرو األمور على صعيد مراقبة االمتثال وأخذ اإلجراءات التأديبية المناسبة عند الضرورة.

التزامك

ما نتوقعه منك
ضمان عدم تعطيل المخدرات أو الكحول لحكمك وأدائك في العمل.
االلتزام بسياسة سوء استخدام المواد الكيميائية واالنصياع للتعليمات المرتبطة بتلك السياسة وتطبيقها.
إعالم رؤسائك إذا كنت تتناول أيّ دواء (سوا ٌء أكان بوصفة طبية أو من دونها) من شأنه أن يؤثر على قدرتك على العمل بسالمة.
التحلّي بسلوك مقبول وفقا ً للقوانين واألعراف المحلية عند أداء أي مهام لصالح فوجرو
االنصياع دائما ً للتشريعات المحلية المرتبطة بالكحول والمخدرات وعدم تعريض نفسك أو اآلخرين للخطر من خالل الشرب أثناء القيادة.
إذا كنت تؤدي مهمة في أيّ مشاريع ،فسوف يتم اعتبارك خاضع لرعاية فوجرو ،ووصايتها وسيطرتها وأنك تمثل فوجرو في كل األوقات.

س .منذ وقت قصير ،انضممنا إلى اجتماع مراجعة مناقصة وأقمنا في فندق .توجه بعضٌ من أفراد مجموعة فوجرو إلى الحانة وشرب أحدهم كثيراً لدرجة أنه أساء التصرف مع
موظفي الفندق .شعرت باإلحراج وتخوّ فت من ّأل يكون في حالة تسمح له بحضور االجتماعات في اليوم التالي .هل يجب عليّ التك ّتم على األمر؟
ج .ال ،يجب عليك عدم التك ّتم .ليس من شأن هذا السلوك اإلضرار بسمعة فوجرو فحسب ،بل قد يكون له أثر خطير على حكمه أثناء االجتماع في اليوم التالي .يجب عليك إبالغ
مديرك المباشر وقائد فريق المشروع باألمر.
س .يتغيّب أحد زمالئي عن العمل بانتظام بداعي المرض ،أو ينس ّل إلى خارج المكتب أو ال ير ّكز على عمله .وهو يصرّ على أنه على خير ما يرام ولكن لي أسباب تدفعني إلى
الشك بأنه يعاني من مشكلة مرتبطة بالكحول .أريد مساعدته ولكنني قلق من أن يكون هذا األمر ال يعنيني .ما الذي عليّ فعله؟
ً
غاية في المضايقة ولعلك تأمل ّأل يتوجب عليك طرح الموضوع وأن ينح ّل الوضع من تلقاء نفسهّ .إل أن ذلك على األرجح ليس في صالح الفرد وال
ج .قد يكون هذا األمر
في صالح فوجرو .ناقش مخاوفك مع مديرك المباشر أو قسم الموارد البشرية للمساعدة على منع تفاقم المشاكل.

أين يمكن العثور على ذلكhttp://hsse.portal.fugro/:

نحن نستوجب النزاهة الشخصية

تؤمن فوجرو بالصدق ،والنزاهة ،والعدل في كل جوانب مزاولة األعمال وتتوقع األمر عينه من كل موظفيها ،وعمالئها ،ومقاوليها.
كل من الشركة وسمعة أحد الموظفين وصالحه :أال
هناك ثالث مناطق تحديداً قد يكون لمشاكل النزاهة الشخصية أثر خطير على ٍ
وهي الرشوة والفساد؛ وتضارب المصالح؛ والتداول من الداخل.

الرشوة والفساد
تقديم الرشاوي أو استالمها غير مقبول ،مهما كان شكلها .تشمل الرشوة عرض أي شيء ذي قيمة على أحد مسؤولي القطاع العام أو أحد أفراد القطاع الخاص ،أو قطع وعد
له بها أو استالمها منه ،بنيّة الحصول على أعمال أو االحتفاظ بها ،أو كسب امتياز غير عادل بما في ذلك التأثير على إجراءات االختيار أو القرارات التي تطبقها الحكومة
أو الشركات أو فوجرو .يجب عدم تقديم أي رشوة ويجب فوراً رفض أي طلب رشوة .يُعتبَر خرق قوانين مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد جرما ً خطيراً .قد يتعرّ ض ك ٌل من
الشركات واألفراد الذين يخرقون هذه القوانين إلى عقوبات في صورة غرامات مالية ،كما قد يواجه األفراد عقوبة السجن .لدى معظم البلدان قوانين تحظر الرشوة والفساد وهي
تغطي أيضا ً اإلجراءات التي تجرى خارج حدود البلد .يجب على الجميع في فوجرو االمتثال لهذه القوانين .يجب علينا أن ندرك أن أي أمر قد ينظر إليه على أنه خرقا ً لقوانين
مكافحة الرشوة أو مكافحة الفساد ،يمكن أن يضرّ سمعتنا بشدة.

التزامنا

ما نقوم به
عدم المشاركة في أعمال الرشوة أو الفساد بأيّ شكل من األشكال.
ضمان أن القرارات التجارية تستند فقط إلى االعتبارات التجارية المشروعة.
االعتراض على االستعانة بإكراميات التسهيل؛ وهي دفعات صغيرة الهدف منها تعجيل أو تأمين أداء أعمال روتينية ومشروعة ،مثل تخليص السلع المحتجزة لدى
الجمارك .تروّ ج فوجرو لتدابير تهدف إلى القضاء على هذه الممارسات.
ً
نيابة عنها امتثالهم لقوانين مكافحة الرشوة والفساد ولسياستنا على ح ٍد سواء .يجب عليهم أن
ضمان تأكيد كل شركاء األعمال الذين يمثلون فوجرو أو يتصرّ فون
يثبتوا تطبيق برامج مناسبة لمنع الرشوة عند اللزوم.

التزامك

ما نتوقعه منك
عدم تقديم أو قبول أي رشوة أو تحريض قد يؤثر بشكل غير مناسب على أعمالك أو أعمال األطراف األخرى أو قد يبدو أنه يؤثر عليها.
معرفة مكان وطريقة استخدام األموال النقدية وغيرها من الدفعات التي قد توافق عليها.
عدم استخدام أحد األطراف األخرى ،كمندوب أو مستشار أو شريك أعمال لتمرير رشوة أو قبولها.
ضمان أن تقديم أيّ هدية أو معروف أو ضيافة يتم بشكل طوعيّ ،
وأل تكون قيمتها مرتفعة بشكل قد يؤثر على أحد القرارات التجارية.

س .قيل لي أن عليّ دفع “رسم” إلى أحد صغار المسؤولين الحكوميين لتخليص معداتنا لدى الجمارك .نحن نخضع لضغط كبير إلطالق المشروع في أقرب مهلة
ممكنة ،وهذا األمر ليس منا ٍ
ف للقانون في هذا البلد .ما الذي عليّ فعله؟
ج .يجب على فوجرو عدم تقديم أي “رسوم” تسهيل إلى المسؤولين الحكوميين من أجل تنفيذ مهامهم الرسمية .من غير القانوني ،في معظم البلدان التي نتواجد فيها،
تقديم دفعات “التسهيل” أو “التيسير” ،وفي حال الحكومات مثل األميركية والبريطانية ،فإن لها اختصاصات تتخطى حدودها أراضيها .تحظر فوجرو بشكل قاطع
هذه الدفعات ،حتى في الدول حيث ال تنافي القانون .اطلب نصيحة مديرك المباشر أو الفريق القانوني لتحديد البدائل المقبولة قانونا ً من أجل ضمان اإلفراج عن
المعدات.
س .يجب علينا الحصول على تصاريح من إحدى الحكومات األجنبية للسماح لنا بتشغيل معداتنا في بعض المناطق .قِيل لي أن الطريقة األفضل للحصول على
ً
نيابة عني.تحدثت إلى أحد المندوبين وقد طلب مني أجراً عالياً .طالما أننا نحصل على
التصاريح التي أحتاج إليها هي بتوظيف مستشار أو مندوب لالهتمام بأمرها
التصاريح ،هل عليّ القلق حيال ما يفعله باألجر؟
ً
نيابة عن فوجرو.قبل توظيف المستشار
ج .نعم ،أنت مسؤول عن ضمان تنفيذ إجراءات العناية الواجبة قبل توظيف أيّ شخص سيتعامل مع المسؤولين الحكوميين
أو المندوب ،من الضروري أن تتحدث إلى الفريق القانوني من أجل تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المناسبة وتجهيز العقود المناسبة.

أين يمكن العثور على ذلك
http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/codes-and-regulations

نحن نستوجب النزاهة الشخصية
تضارب المصالح
نحن نحترم خصوصية كل مع يعمل مع فوجرو وال نأبه عاد ًة بما يقوم به األشخاص خارج العملّ .إل أن تضارب المصالح قد يحدث إذا كانت أنشطة أحد الموظفين الشخصية أو
االجتماعية أو المالية أو السياسية تتضارب مع والئه لفوجرو أو من المحتمل أن تتضارب معه .حتى مظهر تضارب المصالح قد يضرّ بسمعتنا ويجب معالجته.

التزامنا

ما نقوم به
يجب علينا الحذر وضمان تجنيب الشركة أي وضع قد يتم اعتباره تضارب مصالح.

التزامك

ما نتوقعه منك
منع حدوث أوضاع قد تتضارب فيها مصالحك الخاصة مع مصالح فوجرو.
الكشف دائما ً عن أي تضارب مصالح أو تضارب مصالح محتمل لمديرك المباشر ،ويُستحسَ ن فعل ذلك كتابياً.
حفظ سجالت بأي تضارب مصالح تم إخطارنا به وبأي إجراءات تم االتفاق عليها.
عدم استخدام موقعك في فوجرو لمصلحتك الشخصية أو مصلحة أحد أقربائك إطالقاً.
االنسحاب من أي مركز صنع قرار يؤدي إلى تضارب مصالح أو قد يُنظر إليه على أنه يؤدي إلى ذلك.

س .انضمّت ابنة أحد الزمالء إلى فوجرو وتم تعيينها في مجموعة عملنا .هل يش ّكل العمل معها في نفس المشروع تضارب مصالح؟
ج .ما لم تحظر السياسة المحلية ذلك ،فإنه من الممكن أن يعمل األقرباء في نفس وحدة العمل .التحفظ الوحيد هو أنه ال يمكن ألحد األقارب أن يكون في موقع يمكنه
من إما لتوظيف قريب آخر أو اإلشراف عليه أو التأثير على شروط وأحكام توظيفه أو التأثير على إدارته.
س .زوجتي مسؤولة في شركة تزاول أعماالً مع فوجرو .كما أنني احتك بهذه الشركة من وقت آلخر بحكم وظيفتي في فوجرو .هل من مشكلة في األمر؟
ج .تختلف كل حالة عن األخرى.يجب عليك التحدّث عن األمر مع مديرك المباشر حتى يتم استباق أي مشاكل ومنع وقوعها .تذ ّكر ،يجب دائما ً الكشف لفوجرو عن
أيّ حاالت تضارب محتملة.
س .هل تشمل حاالت تضارب المصالح األشخاص الذين تربطني بهم عالقات شخصية وثيقة ،إلى جانب األقرباء الفعليين؟
تورد كل األنشطة أو العالقات التي قد تؤدي إلى تضارب.
ج .نعم .تغطي مدونة القواعد أي عالقة وثيقة قد تؤدي إلى تضارب مصالح فعلي أو ظاهري .وهي ال ِ
ّإل أنها تخبرك متى يجب عليك التخوّ ف؛ ويص ّح ذلك إذا تداخل أي نشاط أو عالقة مع موضوعيتك وواجبك تجاه فوجرو .إذا ساورتك أي مخاوف حيال أي عالقة
شخصية ،فاطرحها على مديرك المباشر من دون تأخير.

التداول من الداخل
يُع ّد التداول على أساس “معلومات من الداخل” ،والمعروف باسم “التداول من الداخل” جرما ً في هولندا والعديد من البلدان األخرى ،وقد يؤدي إلى توقيع غرامات مالية ،والفصل،
والسجنُ .تعتبَر المعلومات غير المتاحة للعموم عن أيّ شركة مُدرجة في السوق المالية والتي قد تؤثر على سعر أسهم تلك الشركة أو أوراقها المالية في السوق معلومات من
الداخل .وينطبق ذلك على أي معلومات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بفوجرو أو أسهمها أو أوراقها المالية أو على أيّ شركة مُدرجة علنا ً في السوق المالي أو أسهمها أو
أوراقها المالية .تشمل المعلومات المادية المعلومات التي قد يكون لها أو التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على سعر األسهم أو األوراق المالية .تكون أي مسألة مادية أيضا ً
إذا كان االحتمال كبيراً بأن يعتبرها أحد األشخاص مهمة في عملية اتخاذ قرار استثماري .في ما يلي بعض األمثلة عن المعلومات التي قد يتم اعتبارها معلومات من الداخل قبل
نشرها للعموم:
الدراية بنتائج فوجرو.
الدراية بعمليات االستحواذ أو البيع أو الدمج أو المشاريع المشتركة.
مشاكل التقاضي والدراية بالمشاريع المهمة.
اإلجراءات المهمة المستبقة من طرف الحكومات.

التزامنا

ما نقوم به
نشر معلومات حرجة مرتبطة باألسعار عند الحاجة.
عدم المشاركة في اإلساءة إلى السوق؛ عن طريق نشر معلومات زائفة أو المشاركة في أنشطة أخرى مصممة للتالعب بسعر األسهم أو األوراق المالية المتداولة
علناً.

التزامك

ما نتوقعه منك
عدم شراء أيٍّ من أسهم فوجرو أو أوراقها المالية أو بيعها أو المشاركة في أيّ عمليات تداول فيها ،أو عدم سؤال أيّ شخص آخر أو تقديم النصح له طالما أن في
حوزتك أيّ معلومات من الداخل .يسري هذا األمر حتى بعد التخلي عن وظيفتك لدى فوجرو.
عدم شراء أيٍّ من أسهم فوجرو أو أوراقها المالية أو بيعها أو المشاركة في أيّ عمليات تداول فيها في فترة زمنية مغلقة.
عدم المشاركة إطالقا ً في أيّ عمليات تداول تض ّم أي شركة أخرى طالما بحوزتك معلومات من الداخل أو معلومات سرية عن تلك الشركة.
عدم المشاركة إطالقا ً في اإلساءة إلى السوق؛ عن طريق نشر معلومات زائفة أو المشاركة في أنشطة أخرى مصممة للتالعب بسعر األسهم أو األوراق المالية
المُدرجة علناً.
طلب التوجيه من أمين عام الشركة قبل التداول في أسهم فوجرو أو أوراقها المالية ،في حال إمكانية حيازتك على معلومات من الداخل.
س .هل يمكنني شراء أسهم في شركة أحد العمالء؟أخبرني أحد العمالء بشكل سرّ ي عن اكتشاف جديد .يبدو أنه يتمتع بإمكانيات حقيقية وأن أسهم الشركة سترتفع
بشكل سريع .هل يمكنني شراء أسهم في الشركة؟
ج .ال .ال يمكنك شراء أسهم العميل حتى تصبح المعلومات التي بحوزتك علنية .في هذا الوضع ،أنت بحوزتك “معلومات من الداخل” تم تقديمها إليك بشكل سرّ ي
ولم يتم الكشف عنها علناً.وهي معلومات من المحتمل أن يعتبرها أيّ مستثمر يتمتع بالمنطق مهمة في اتخاذ قرار استثماري بخصوص الشركة.
س .هل يمكنني أن أبيع أسهم فوجرو ألسباب شخصية (على سبيل المثال ،لجمع المال من أجل تسديد الدفعة األولى من ثمن منزل) عندما يتسنى لي الوصول إلى
معلومات محتمل أن تكون من الداخل.
ج .ال ،ما زال ّ
يتعذر عليك البيع ،حتى إذا كنت تريد البيع لسبب غير مرتبط بالمعلومات التي بحوزتك .عليك االنتظار حتى يتم كشف المعلومات للعموم.
س .أعلم أن بحوزتي أحيانا ً معلومات من الداخل وبالتالي أكون مقيداً أحيانا ً في شراء أو بيع أسهم فوجروّ .إل أن شقيقي ذكر لي أنه يود شراء بعض األسهم في
فوجرو .وأنا ال أحدثه إطالقا ً عن عملي ،فهل هذا األمر مقبول؟
ج .يجب عليك توخي الحذر في هذا الوضع وأن تكون واثقا ً من عدم كشفك عن أيّ معلومات لشقيقك قد يتم اعتبارها معلومات من الداخل .يجب عليك مناقشة
الوضع بشكل أكثر تفصيالً مع قسم عالقات المستثمرين أو اإلدارة القانونية في فوجرو.

أين يمكن العثور على ذلك
http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/codes-and-regulations

نحن نعمل بنزاهة

تؤمن فوجرو بالصدق ،والنزاهة والعدل في كل جوانب أعمالنا ونتوقع األمر نفسه في عالقاتنا مع من نزاول أعمالنا معهم .نشجع
شركاتنا على التنافس بقوة في األعمال ،ولكن بعدل ،وبشكل يمتثل للقانون وبنا ًء على جدارة منتجاتنا وخدماتنا .يجب أن تنعكس كل
العمليات المالية بدقة وعدل في حسابات الشركة بما يتوافق واإلجراءات الموضوعة والتي تخضع للتدقيق والكشف.

المنافسة ومكافحة االحتكار
لدى معظم البلدان التي نزاول أعمالنا فيها قوانين مرتبطة بالمنافسة .يسري بعضٌ منها فيما وراء الحدود الوطنية؛ على سبيل المثال ،القواعد في االتحاد األوروبي والواليات
المتحدة .عقوبات خرق قوانين المنافسة شديدة .قد تبلغ الغرامات المالية ضد السلوك المنافي للمنافسة  %10من عائدات الشركة السنوية العامة .إلى جانب فرض غرامة شخصية
عليهم ،فقد يواجه األفراد الذين تتم إدانتهم بأكثر الجرائم خطورة عقوبة السجن.

التزامنا

ما نقوم به
ضمان أننا ننافس بشكل عادل وأخالقي ضمن إطار عمل كل قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة.
عدم محاولة منع اآلخرين من التنافس بحرية معنا.
السعي إلى مزاولة األعمال مع من يتبعون مبادئ تجارية مشابهة لمبادئنا.

التزامك

ما نتوقعه منك
التآلف مع قوانين المنافسة التي تنطبق تحديداً على أسواقنا.
عدم التوصل إلى تفاهم ،سوا ٌء أكان مباشراً أو غير مباشر ،مع المنافسين أو المورّ دين أو العمالء لتحديد األسعار أو غيرها من أحكام البيع أو اقتسام األراضي أو
العمالء أو األسواق.
عدم مناقشة تفاصيل التسعير أو التكاليف أو األرباح أو الهوامش أو أحكام التداول أو الخطط التشغيلية والتسويقية أو إطالق الخدمات/التقنيات الجديدة مع المنافسين.
مغادرة االجتماعات أو إنهاء األحاديث التي تتطرّ ق إلى المواضيع الواردة أعاله وإبالغ اإلدارة القانونية في فوجرو.
عدم استخدام الخداع أو التزييف أو التحريض لتشجيع عمالء المنافسين أو مورّ ديهم أو موظفيهم السابقين على تقديم معلومات يجب عليهم الحفاظ على سريتها.

س .لقد التقيت صدفة بمدير التسويق لدى أحد المنافسين في مؤتمر وبدأنا نتحدث .سألني عن تصوّ رنا للسوق وإذا كنا نفكر في رفع األسعار هذا العام .ما الذي عليّ
فعله؟
ج .يجب أن تكون بمنتهى الوضوح مع الفرد الذي تتحدث معه حول عدم استعدادك لمناقشة األسعار أو أي موضوع آخر ذي طبيعة تجارية سرية.
س .خالل أحد اجتماعات جمعية التجارة ،كنت حاضراً فيما كان اثنان من منافسينا يناقشان هوامش الربح المتدنية لديهما ويتذمران من الخصومات الكبيرة .لم أتفوّ ه
بكلمة ،ولكن في األسابيع القليلة التالية ،رفع كِال المنافسين أسعارهما .هل كان يجب عليّ التدخل في االجتماع؟
ج .قد تخلُص إحدى السلطات إلى أن جميع منفي االجتماع ،سوا ٌء أشاركوا في الحديث أم ال ،قد وافقوا ضمنا ً على تحديد األسعار ،حتى في غياب أي اتفاق صريح.
إذا وجدت نفسك في وضع من هذا النوع ،قل أنك تشعر أن الحديث غير مناسب ،وغادر االجتماع ،وتأكد من تسجيل مغادرتك في محضر االجتماع وأبلغ اإلدارة
القانونية في فوجرو بمجريات االجتماع.
س .هل يمكنني قبول قائمة أسعار أحد المنافسين من أحد العمالء؟أثناء زيارة مبيعات حديثة ،أعطاني أحد العمالء نسخة عن قائمة أسعار منافسنا لدعم رأيه بأن
أسعارنا مرتفعة للغاية .هل يجب عليّ قبول قائمة األسعار؟
ج .إذا أعطاك أحد العمالء معلومات مرتبطة باألسعار ،فاكتب اسم المصدر والتاريخ على رأس قائمة األسعار للداللة على حصولك عليها بطريقة مشروعة .إذا
كانت تساورك أي شكوك حول ما إذا كنت قد حصلت على المعلومات بطريقة مشروعة ،فاستشر اإلدارة القانونية في فوجرو.

ةهازنب لمعن نحن
البالغات والحسابات الدقيقة
يجب تسجيل كل العمليات المالية بشكل يصف بدقة ووضوح ،بعيداً عن أي غموض ،طبيعة العملية المالية ،ويجب إعداد كل السجالت التجارية ،والحسابات ،والتقارير المقدمة
إلى الوكاالت الحكومية بعناية وصدق .السجالت من أصول الشركة القيّمة ويجب التعامل معها بالشكل المناسب .يجب أن نكون قادرين على استعادة السجالت بسرعة وموثوقية.
عند انتهاء فترة االحتفاظ بأحد السجالت ،يكون مطلوبا ً إتالفه بالشكل المناسب .تحتوي السجالت على معلومات تمثل دليالً على أحد األنشطة التجارية أو تكون مطلوبة ألغراض
قانونية أو ضرائبية أو تنظيمية أو محاسبية ،أو تعتبر مهمة لذاكرة شركتنا .يتم تحديد أيّ سج ّل وفقا ً للمحتوى وليس التنسيق .تشمل السجالت العقود؛ وتقارير عمليات التدقيق؛
والمعلومات المالية؛ ومواصفات المنتجات؛ وسياسات الشركة ،ومبادئها التوجيهية وإجراءاتها؛ والمطالبات بالنفقات؛ ومحاضر االجتماعات.

التزامنا

ما نقوم به
العمل بما يتوافق ومبادئ حوكمة الشركات المقبولة عموماً.
تقديم معلومات موثوقة عن أنشطة مجموعة فوجرو ووضعها المالي في الفواصل الزمنية الوارد وصفها (شهرياً/فصلياً).
عدم السماح بإدخال أي بيانات غير قانونية أو زائفة أو مضلّلة في سجالتنا.
عدم إتالف أي مستند أو تعديله بنية اإلخالل بنزاهته أو توفره في أي تحقيق داخلي أو حكومي أو في أي إجراءات قانونية.
عدم إنشاء أي أرصدة أو أصول أو حسابات غير مسجلة أو غير مُع َلن عنها وال القيام بأي دفعات غير مسجلة أو غير مُع َلن عنها.

التزامك

ما نتوقعه منك
إنشاء حسابات ،وبيانات ،وسجالت كاملة ودقيقة ،واالحتفاظ بها.
اليقظة عند التعرّ ف على أيّ تزييف لحسابات فوجرو أو بياناتها أو سجالتها أو وقوع أيّ احتيال أو خداع محتمل واإلبالغ عنه.
التدليل على النزاهة والعناية عند مطالبتك بمستحقاتك الخاصة بأسفارك ونفقاتك وعند الموافقة على مستحقات اآلخرين.
ً
نيابة عن فوجرو تندرج تحت نطاق السلطة المفوضة إليك.
ضمان أن أيّ التزامات تعاقدية نقوم بها
س .طلب مني رئيسي تسجيل مكافأة مشروع غير مؤكدة في التقرير الفصلي لبلوغ أهدافنا المطلوبة في هذا الفصل ،ولكن المشروع لن يبدأ سوى بعد
نهاية الفصل .هل يجب عليّ فعل ما يطلبه مني؟
ج .ال .يجب عليك دائما ً تسجيل النفقات والعائدات في الفترة الزمنية الصحيحة .قد يش ّكل إدراج مشروع لم ينطلق بعد تزييف .وقد يُعتبَر احتياالً .يجب عليك مناقشة
مخاوفك مع مديرك المباشر .إذا كنت ال تشعر باالرتياح لمنهجه ،فاطلب المساعدة من اإلدارة المالية أو أحد ممثلي قسم الموارد البشرية المحليّين أو أحد المحامين
الداخليّين (المحليّين) أو أحد المستشارين السريّين (المحليّين).
س .لقد كنت أسافر كثيراً بداعي العمل مؤخراً وقد فقدت بعضا ً من إيصاالتي .سمعت بأن بعض الزمالء في وضعي يضيفون بعض اإليصاالت الوهمية بنفس
القيمة لضمان عدم دفع أيّ نفقات من جيبهم الخاص .لست واثقا ً من أن هذا األمر مقبول .أهو كذلك؟
ج .ال ،ليس مقبوالً .بل يعني أن تقرير النفقات غير دقيق ممّا يؤدي في نهاية المطاف إلى حسابات غير دقيقة .حقيقة معرفتك لتصرّ ف اآلخرين بهذه الطريقة ال
حل لوضعك الراهن وليس في نية الشركة أن تجعلك تدفع أيّ نفقات من
يجعل األمر مقبوالً .يجب عليك التحدّث إلى مديرك أو المشرف عليك المباشر لمناقشة ٍ
جيبك الخاص ،ويجب عليك أيضا ً طرح تخوّ فك من أن يكون األمر ممارسة شائعة .تأكد من حفظ إيصاالتك بشكل آمن في المستقبل.

ضوابط االستيراد والتصدير وعقوباتهما
تمنح ضوابط االستيراد والتصدير وعقوباتهما البلدان مزيداً من السيطرة على بيع المعلومات ،والبرامج والسلع والخدمات أو شحنها أو نقلها إلكترونيا ً أو الكشف عنها عبر الحدود
الدولية .من وق ٍ
ت إلى آخر ،تفرض بعض البلدان قيوداً تجارية تغطي بلداناً ،وكيانات وأفراداً محددين ،كما أنها تفرض ضوابط دورية على تصدير بعض المنتجات ،والتقنيات،
والبرامج ،والخدمات واستخدامها النهائي .قد تكون عقوبات خرق هذه القوانين ،والتي قد تسري خارج البلد المشرّ ع ،شديدة جداً .تشمل العقوبات توقيع الغرامات المالية ،وعدم
السماح بالعمل في أيّ عقود حكومية ،وإلغاء تصاريح التصدير ،والسجن.

التزامنا

ما نقوم به
االمتثال لكل القوانين واللوائح التي تضبط عمليات االستيراد والتصدير واالستخدام النهائي لبعض المنتجات ،والتقنيات ،والبرامج ،والخدمات .

التزامك

ما نتوقعه منك
كل من البلدان ،والكيانات ،واألفراد ،والسلع.
تذ ّكر إمكانية فرض الضوابط والعقوبات (أو المصادرات) ضد ٍ
معرفة أيٍّ من هذه الضوابط والعقوبات قد يؤدي إلى قيود أو حظر بالطريقة التي تزاول بها األعمال.
التفكير بعناية في األثر المحتمل لقوانين ضبط االستيراد والتصدير وعقوباتهما قبل نقل أيّ سلع أو تقنيات أو برامج أو خدمات عبر الحدود الوطنية.
معرفة أن ضوابط االستيراد والتصدير تنطبق على فوجرو كشركة وعليك أنت أيضا ً بصفة شخصية.
عدم إدخال أيّ سلع محظورة إلى البلد من دون اإلعالن عنها .يجب عليك طلب النصح القانوني إذا كانت تساورك أيّ شكوك حول ما إذا كانت السلع التي ترغب
في استيرادها محظورة.

س .أنا مواطن كندي وقد تم إرسالي في مهمة خارجية إلى أفريقيا .وأنا موظف بموجب عقد لدى فوجرو في هيوستن .طلب مني مكتبنا في كندا المشاركة في
جهود تسويقية في إيران .هل يمكنني المشاركة بما أنني لم أسافر ّ
قط إلى الواليات المتحدة؟
ج .ال .فوجرو هيوستن شركة مسجلة في الواليات المتحدة .أثناء تواجدك في مهمة في الخارج بموجب عقد مع شركة أمريكية ،يتم اعتبارك “شخصا ً أمريكياً”
ّ
ويتعذر عليك المشاركة في أيّ أنشطة تجارية مع إيران.
س .هل تنطبق عقوبات الواليات المتحدة؛ حث أنني مجرّ د زائر في الواليات المتحدة؟ لست مواطنا ً أمريكياً ،ولكنني حاليا ً موجود في الواليات المتحدة وقد استلمت
بريداً إلكترونيا ً مهما ً عن فرصة تجارية في بلد خاضع لعقوبات أمريكية شاملة .سيستغرق ردّي أقل من خمس دقائق .هل ذلك مقبول؟
ج .اإلجابة ال في هذه الحالة .ال يمكنك الرد أثناء وجودك في الواليات المتحدة ألنه يتم اعتبارك “شخصا ً أمريكياً” .لمعلوماتك المستقبلية وفي حال حدوث وضع
مماثل ،فسوف تعتمد قدرتك على الر ّد على البلد الذي تكون موجوداً فيه وعلى العقوبات المفروضة .استشر اإلدارة القانونية في فوجرو إذا ساورك الشك.

نحن ملتزمون باالمتياز

االمتياز في التسليم يعني مواصلة تسليم نتائج ذات قيمة عالية بشكل سالم ،وفي الوقت المحدد والوفاء بمتطلبات العميل أو تجاوزها،
يوما ً بعد يوم ،وعاما ً بعد عام ،بغضّ النظر عمّن يسلّم الخدمة في فوجرو.

االمتياز والجودة في التسليم
كل منهما إلى خبرتنا ،ومواردنا ،وشبكتنا العالمية لتقديم حلول للمشروع
يبدأ االمتياز في التسليم بفهم احتياجات العميل على المدى الطويل وأهداف المشروع الخاصة ثم ضم ٍ
قادرة على الوفاء بمتطلبات العميل.
نحن نواصل السعي إلى تحسين ممارساتنا التجارية ،من خالل التشديد على مشاركة العميل للحصول على التعليقات حول األداء وفهم المتطلبات المستقبلية.
االمتياز في التسليم هو تقديم نموذج خدمات ّ
منظم تم تصميمه بوضوح إلنتاجه.

التزامنا

ما نقوم به
تنمية بيئة يتم فيها التشجيع على االبتكار في العملية التقنية والتجارية ودعمها بشكل نشط.
جمع أفكار التحسين والترويج لها بشكل فعال من خالل إشراك كل أقسام المنظمة.
الحفاظ على مجموعة أبحاث وتطوير مزدهرة في فوجرو ودعمها لمواصلة البحث عن أفضل الحلول لعمالئنا وبأعلى جودة ممكنة عملياً.
الحفاظ على نظام إدارة جودة حاصل على شهادة SO 9000 Iفي كل شركة عاملة أو موقع.

التزامك

ما نتوقعه منك
يجب أن تهدف دائما ً إلى تسليم عملنا بشكل سالم ،وفي الوقت المحدد ،وضمن الميزانية مقابل المواصفات المتفق عليها.
السعي دائما ً إلى تقديم بيانات ونصائح صحيحة بحسب الوقائع وضمان خلوّ ها من أيّ تحيّز للنتائج المرجوّ ة.
السعي دائما ً إلى تحسين عملياتنا التجارية إلى أقصى حد لدفع سرعة تسليم البيانات ،وموثوقيته وجودته.
االنخراط بشكل فعال مع عمالئنا وطلب تعليقاتهم.
تطبيق الدروس التي نتعلمها من أجل تحقيق تحسينات متواصلة.
س .ما أهمية االمتياز في التسليم والجودة؟
ج .االمتياز في التسليم والجودة هما أساس الحفاظ على مكانة الريادة في كل ما نقوم به ومفاجأة العمالء بشكل يسرّ هم مر ًة بعد أخرى بحيث ال يكون لديهم أيّ سبب
للعمل مع منافسينا..
س .طلب مني مديري “االختصار قليالً” في عملية إعداد تقرير عن استقصاء ألن المشروع قد تجاوز الميزانية الموضوعة .هل هو على حق؟
ج .ال ،ليس على حق وال يحق له طلب هذا األمر .نحن نسعى إلى تحقيق أعلى المعايير في كل خدمة نقدمها .نريد أن يكون عمالؤنا قادرين على االعتماد على
جودة تقاريرنا وصحتها في ظل أيّ ظروف .حتى نقصٌ صغي ٌر في تقرير من شأنه اإلضرار بسمعة مجموعة فوجرو بالكامل .يجب عليك معالجة هذا األمر مع
عضو مجلس اإلدارة المحلي ،أو اإلبالغ عن مخاوفك من خالل إحدى القنوات األخرى المشار إليها في إجراء اإلفصاح.

نحن نحمي أصولنا

قد تكون أصول فوجرو مالية أو مادية أو غير ملموسة وتشمل المباني ،والمعدات ،واألرصدة ،والبرامج ،والمهارات ،والبيانات،
ً
إضافة إلى األصول الغير المادية وغير
وبراءات االختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية .يجب علينا جميعا ً حماية أصولنا،
الملموسة ،ضد الهدر أو الفقدان أو الضرر أو سوء االستخدام أو السرقة أو االختالس أو االنتهاك.

تقنية المعلومات واالتصاالت وأمن البيانات
يتم تقديم موارد معلومات أجهزة الكمبيوتر في فوجرو ،بما فيها البريد اإللكتروني وأنظمة اإلنترنت ،لمساعدتك على إنجاز عملك .يكون استخدامها الشخصي المحدود مقبوالً إذا
كان لسبب وجيه ،وال يتداخل مع عملك ويمتثل لسياسات استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لدينا .يجب على الموظفين عدم توقع الخصوصية بشأن استخدام موارد التواصل
تنزلها ،أو ترسل أيّ رسائل بريد إلكتروني أو رسائل فورية ،أو ّ
الرقمية المملوكة لفوجرو .استخدم الحكم الصائب في كل األوقات وال تصل إلى أيّ بيانات من اإلنترنت أو ّ
تخزن
أيّ معلومات ال تريد أن يراها اآلخرون أو يسمعونهاّ ،
وإل فإن ذلك سيضرّ بالبنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت لدينا .يعد أمن نظم المعلومات والكمبيوتر لدى فوجرو
عنصر أساسي لنجاحنا .يجب أن يعلم أيّ شخص يستخدم أصول الكمبيوتر في فوجرو كيف يحافظ عليها آمنة من خالل ا ّتباع متطلبات سياسات تقنية المعلومات واالتصاالت
لدى فوجرو.

التزامنا

ما نقوم به
كل من فوجرو وشركائها،
تطبيق التدابير المناسبة لحفظ معلومات عمالئنا وبنية تقنية المعلومات واالتصاالت بشكل آمن ،والحفاظ عليها ،من أجل حماية سمعة ٍ
والمنتسبين إليها وعمالئها ،وأصولهم ومصالحهم ،وصونها.

التزامك

ما نتوقعه منك
الحفاظ على سالمة أصول تقنية المعلومات واالتصاالت التي بين يديك (أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،الهواتف الذكية ،وسائط التخزين ،إلخ) وأمنها في كل األوقات،
وبخاصة أثناء عملك خارج مباني فوجرو ،على سبيل المثال ،في الفندق أو المنزل.
حماية كلمات مرورك ومُعرّ فات المستخدم خاصتك بشكل آمن .تحديداً ،اجعل كلمات مرورك صعبة التخمين ،وغيّرها بشكل متكرر ،وال تشاركها إطالقا ً وال تسمح
أليّ شخص بالوصول إلى حساب المستخدم خاصتك.
إبالغ قسم تقنية المعلومات لديك فوراً عن فقدان أيّ معدات أو فيروس مشتبه فيه أو أي خرق ممكن للبنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت لدينا.
ا ّتباع سياسة تقنية المعلومات واالتصاالت الصادرة عن فوجرو (على سبيل المثال ،سياسة تحديث البرامج ،وسياسة استخدام اإلنترنت وسياسة استخدام البريد
اإللكتروني) ،والتقيّد بالشروط واألحكام المتعلقة بكل برامج األطراف األخرى المستخدمة.
س .أنا ذاهب في إجازة وسيحل أحدهم محلّي مؤقتاً .بما أني لن أتغيّب سوى أسبوعين ،ال يبدو أن األمر يستحق عناء طلب معرّ ف مستخدم على الشبكة وكلمة
مرور بما أن بإمكانها استخدام حسابي ببساطة .هل هذا األمر مقبول؟
ج .ال ،بل يجب عليكِ عدم مشاركة اسم المستخدم خاصتك وكلمة مروركِ حتى إذا بدا أن ذلك سيكون أكثر الحلول كفاءة .ال يخرق ذلك سياسة فوجرو فحسب ،بل
إنه يعرّ ضك لخطر محتمل إذا تصرّ ف أحدهم بشكل غير مناسب أثناء استخدام اسم المستخدم خاصتك وكلمة مرورك .خطط مسبقا ً واطلب من فريق 		
تقنية المعلومات لديك إنشاء اسم مستخدم جديد للموظفة التي ستحل محلك قبل بدء إجازتك.
س .هل يمكنني استخدام جهاز كمبيوتر فوجرو خاصتي ألعمالي التي أزاولها في عطلة نهاية األسبوع؟فأنا أدير شركة بطاقات معايدة من المنزل أثناء عطلة نهاية
األسبوع.
ج .ال ،فسياساتنا تمنعك من مزاولة أيّ أعمال غير أعمال فوجرو على نظامنا الرقمي.
س .ما الذي يجب عليّ فعله بشأن الوصول العَ رَ ضي إلى موقع إلكتروني محظور؟إذا وصلت عَ رَ ضاً ،أثناء استخدامي لمحرك البحث ،إلى موقع إلكتروني يخرق
سياسة فوجرو ،فهل سيظهر في تاريخ جهاز الكمبيوتر خاصتي؟ما الذي عليّ فعله؟
ج .اخرج فوراً من الموقع وال تحفظ الرابط على الكمبيوتر أو ترسله إلى أيّ شخص آخر .يجب عليك شرح ما حدث لمديرك المباشر بما أن السج ّل سيظهر في
تاريخ المواقع لديك.

أين يمكن العثور على ذلك
يمكن العثور على معلومات إضافية على شبكة فوجرو الداخلية.

نحن نحمي أصولنا
الملكية الفكرية
ً
بداية من االختراعات ووصوالً إلى العالمات المسجلة ،نحن
الملكية الفكرية من األصول التجارية األساسية كما أنها ميزة تنافسية كبرى ويجب التعامل معها بالحرص المناسب.
نعتقد بأن كل المعلومات المرتبطة بعملياتنا ،وعقودنا ،ومجموعات البيانات المسجلة الملكية ،والبرامج وغيرها من أشكال الملكية الفكرية أصول قيّمة بالنسبة لنا ويجب معاملتها
كموارد مهمة وقيّمة.

التزامنا

ما نقوم به
تطبيق أعلى مستويات الحماية على ملكيتنا الفكرية الخاصة وملكية عمالئنا التي يعهدون بها إلينا أثناء القيام بأعمالنا.
تقييد الوصول إلى الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية للموظفين ذوي االحتياج المشروع دون سواهم.
التقيد باألحكام المناسبة لحماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية ومنع تضارب المصالح في عقود التوظيف وأدلة الموظفين.

التزامك

ما نتوقعه منك
ً
نيابة عنا.
استشارة اإلدارة القانونية في فوجرو دائما ً بشأن تأمين حقوق فوجرو عند العمل مع العمالء أو المورّ دين لخلق ملكية فكرية
الحصول على الموافقة من اإلدارة العليا في حال ُ
طلِب منك نشر الملكية الفكرية أو المعلومات التجارية السرية والتي نحتاجها بشكل ضروري لتنفيذ أعمالنا .يجب
أن يتم هذا النشر في ظل حماية اتفاقيات السرية المناسبة.
عدم تنزيل أي مواد خاضعة لحقوق النشر الخاصة بشخص أو مؤسسة ،أو نسخها أو توزيعها أو نشرها على موقع إلكتروني أو استخدامها ،من دون الحصول على
إذن من ذلك الشخص أو المؤسسة.
استشارة مديرك المباشر دائما ً عندما تكون لديك أفكار أو تعتقد أن بإمكانك خلق ملكية فكرية هادفة.
س .لقد انضممت للتو إلى فوجرو وكنت أعمل لدى أحد كبار منافسينا .هل يمكنني مشاركة بعض المعلومات التقنية السرية التي طوّ رتها أثناء عملي لصالح ذلك
المنافس؟
لكل من مدونة قواعدنا ،والتزاماتك تجاه ربّ عملك السابق وربما القانون .أنت ملزم بحماية معلومات رب عملك السابق السرية
ج .ال .سيش ّكل هذا األمر خرقا ً ٍ
تماما ً كما أن موظفي فوجرو ملزمون بحماية معلوماتنا السرية .يمكنك استخدام معرفتك العامة والمهارات التي اكتسبتها في وظيفتك السابقة ،ولكن ال يمكنك تقديم
أيّ مواد سرية أو محمية أنتجتها أنت أو أيّ شخص آخر لصالح رب عملك السابق .تحقق من اإلدارة القانونية في فوجرو إذا كانت تراودك أسئلة حول أيّ معلومات
محددة.
س .هل يمكنني شراء اشتراك لكل مطبوعة ثم تعميمها على زمالئي مرفقة بتعليمات لنسخ أيّ مقاالت يرغبون في نسخها وذلك لتقليل تكاليف االشتراكات في
المطبوعات المتخصصة؟
ج .ال .في حين أن بإمكانك تعميم المطبوعة األصلية ،فإن تصوير نسخ منها ينتهك حقوق النشر؛ واألمر سيّان بالنسبة إلى مسح أيّ صفحات منها ضوئيا ً وتعميمها
بالبريد اإللكتروني .يجب عليك عدم نسخ المقاالت سوى بإذن من الناشرّ .
وإل ،فيمكنك شراء نسخ سجالت من الناشر.

حماية األصول
جميع من في فوجرو مسؤول عن ضمان عدم إساءة استخدام أصولنا أو إلحاق الضرر بها أو هدرها .قد تكون أصولنا مالية أو مادية أو غير ملموسة مثل أرصدة الشركة ،ومعداتها
وممتلكاتها ،ووقتها ،وملكيتها الفكرية ،والمعلومات المملوكة لها والفرص على مستوى الشركة.

التزامنا

ما نقوم به
تزويدك باألصول ،والمهارة ،والمعلومات والتدريب الالزم للقيام بأعمالك على أفضل وجه ممكن.

التزامك

ما نتوقعه منك
حماية أصولنا من الهدر أو الفقدان أو الضرر أو سوء االستخدام أو السرقة أو االختالس أو االنتهاك.
استخدام أصولنا بشكل مناسب ومسؤول.
لكل من عمالئنا ،ومقاولينا ،ومورّ دينا وغيرهم من أصحاب المصالح.
احترام األصول المادية وغير الملموسة ٍ
فهم أن الفشل في ا ّتباع متطلبات مدونة قواعدنا أو أي قوانين أو لوائح قد يؤدي إلى إجراء تأديبي ،بما فيه إنهاء التوظيف.

س .طلب مني موظف سابق في فوجرو نسخا ً من مواد عملنا عليها معا ً أثناء فترة عمله في الشركة .كما أني اكتشفت أن بحوزته الكثير من مواد فوجرو وبياناتها
المطبوعة والرقمية .ما الذي عليّ فعله؟
ج .ال يجب عليك إعطائه أيّ من المعلومات التي طلبها ،والتي قد تكون سرية ،مهما كانت الظروف .لقد خرق مدونة قواعدنا باستيالئه على معلومات خاصة
بفوجرو عند مغادرته الشركة وقد تنشأ مشاكل إضافية إذا استخدم المعلومات أو كشف عنها لآلخرين .ال يسري االلتزام بالحفاظ على أمن معلومات فوجرو السرية
خالل فترة التوظيف فحسب بل في الفترة التالية لها أيضاً .تحدّث إلى مديرك المباشر والفريق القانوني على الفور .فهم سيقررون اإلجراء الالزم لحماية معلوماتنا
في هذه الحالة.
س .هل يمكنني استعارة إحدى شاحنات فوجرو خالل نهاية األسبوع لتسليم بعض معدات الحدائق لمنزل صديقي؟
ً
إضافة إلى ذلك ،قد ال يكون تأمين الشاحنة صالحا ً إذا تم استخدامها ألغراض
ج .ال .فمركبات فوجرو مخصصة ألعمال الشركة فقط ،وليس لألنشطة الشخصية.
غير تجارية وستكون مسؤوالً شخصيا ً عن أيّ أضرار أو حوادث.
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تدرك فوجرو مسؤوليتها االجتماعية كشركة ودورها في المجتمع ،وبخاصة في بيئة دولية ومتعددة الثقافات .نحن نفهم أهمية مزاولة
األعمال كأعضاء معنويين مسؤولين في المجتمع .كما أننا نفهم أن االمتثال للقوانين واللوائح السارية ودعم حقوق اإلنسان األساسية
واالعتناء المناسب بالصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة والمجتمعات المحلية سيساعدنا على مزاولة أعمالنا كأعضاء معنويين
مسؤولين في المجتمع والوفاء بتوقعات كل أصحاب المصالح لدينا.

حقوق اإلنسان
تعترف فوجرو بمسؤوليتها ،بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،عن حماية حقوق اإلنسان ،وضمان عدم مساهمة عملياتنا التجارية في أي انتهاك مباشر أو غير مباشر
ً
نيابة عنا.
لحقوق اإلنسان .نحن نسعى إلى وضع معايير أخالقية واضحة ألنفسنا والتقيد بها ،وتعزيز معايير مماثلة لدى كل األطراف األخرى التي تعمل معنا أو

التزامنا

ما نقوم به
دعم حقوق اإلنسان األساسية بما يتماشى والدور المشروع لألعمال.
التأكد من أن موظفينا يتمتعون بالحق في توقع احترام هويتهم وكرامتهم كبشر في مكان العمل.
رفض أيّ شكل من أشكال التمييز.
عدم التسامح مع أيّ شكل من أشكال التحرّ ش أو التنمر أو التخويف.

التزامك

ما نتوقعه منك
ضمان عدم مساهمة عملياتنا التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق اإلنسان.
احترام حقوق اإلنسان المتعلقة بمن نعمل معهم ونحتك بهم دائماً.
تشجيع الشركاء ،والمورّ دين وغيرهم من األطراف األخرى الذين نزاول األعمال معهم ،على تب ّني معايير مماثلة فيما يخص حقوق اإلنسان.
فهم مشاكل حقوق اإلنسان حيث تعمل وصون التزام فوجرو المتعلق بحقوق اإلنسان.

س .توارد إلى مسامعي بشكل غير رسمي أن أحد مورّ دينا خاضع للتحقيق بسبب استخدام العمل القسري .لم نسمع هذا األمر من المورّ د نفسه ولست على علم بأي
مشاكل سابقة .هل يجب عليّ تجاهل الشائعات؟
ج .ال .سوف تحقق فوجرو بشكل إضافي في األمر على الرغم من أنه قد يتبيّن أن الشائعات زائفة .تحدث إلى مديرك المباشر أو مديرك اإلقليمي أو اإلدارة
القانونية في فوجرو التي ستقدم إليك النصح حول التصرف المناسب.
س .نحن نفكر في تنفيذ مشروع مع أحد المتعاقدين من الباطن ولكننا متخوفون من أن الرواتب التي يدفعها لموظفيه دون المستوى العادي للقطاع .وافق المتعاقد
من الباطن على معالجة هذا األمر إذا حصلنا على العقد .بنا ًء على هذا االلتزام ،هل من المقبول المضيّ قدماً؟
ج .تتوقع فوجرو من المتعاقدين من الباطن العاملين معها دفع رواتب عادلة تتماشى وقواعد القطاع والسوق وعدم طلب العمل لساعات زائدة ،وبخاصة عندما يؤثر
األمر على الصحة أو السالمة الشخصية .يجب عليك طرح هذه المشكلة على مديرك المباشر وطلب التوجيه من الفريق القانوني حول اإلجراء المناسب الواجب
اتخاذه.

أين يمكن العثور على مدونة قواعد شركاء أعمال فوجر:
http://www.fugro.com/about-fugro/corporate-governance/codes-and-regulations
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البيئة
يتم تلبية الطلب المتنامي على الطاقة بشكل كبير من خالل أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة ،مثل الطاقة الشمسية ،والريح ،والكتلة الحيوية ،وطاقة الم ّد والجزر .ويتزايد وجوب
أن تأخذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والبناء الجديدة المشاكل البيئية في الحسبان .لذا تتزايد أهمية الح ّد من انبعاثات استهالك الوقود الحفريّ والفحم في تحديد طبيعة المشاريع
المُنفذة حول العالم .لذا فإننا نبحث دائما ً عن طرق للح ّد من أثر عملياتنا وخدماتنا على البيئة.

التزامنا

ما نقوم به
الترويج لعمليات توفير الطاقة في أنشطتنا وزيادة استخدام المواد المستدامة.
الح ّد من استهالك الطاقة واستخدام المواد في المكاتب ،وكذلك الح ّد من استهالك أساطيل سفننا ،وطائراتنا ومركباتنا للطاقة.
الح ّد بشكل كبير من أثر عملياتنا على البيئة من خالل االستخدام الكفء للموارد ،والح ّد من النفايات وانبعاثات الفحم ،وإعادة التدوير حيث أمكن ذلك وتوخي الحذر
عند مناولة المواد الخطيرة.
تثقيف موظفينا وتحفيزهم على تنفيذ األنشطة بأسلوب مسؤول بيئيا ً وتشجيع من نزاول أعمالنا معهم على القيام بالمثل.
رفض األنشطة غير المستدامة إذا وقعت ،مثل الهدر في استخدام الماء وغيرها من الموارد الطبيعية ،ونقص الفعالية في إعادة التدوير ،والفشل في اعتبار األثر
البيئي في القرارات التجارية.

التزامك

ما نتوقعه منك
ا ّتباع المعايير البيئية حسبما هو موضح في نظام اإلدارة البيئية لدينا ،وكذلك االمتثال للتشريعات البيئية المحلية.
االلتزام بالح ّد من النفايات ،واالنبعاثات ومخلفات الصرف واستخدام الطاقة بكفاءة.
دعم مبادرات االستدامة البيئية المحلية مثل برامج توفير الطاقة والح ّد من النفايات.
الحرص على اإلبالغ عن أيّ مخاطر بيئية أو أيّ أوضاع قد تبدو غير صائبة؛ بما فيها أي خروق تنظيمية محتملة.

س .نحن نستثمر الكثير من الوقت والمال في سبيل المسائل البيئية ولكننا لسنا سوى شركة واحدة .هل حقا ً سنصنع فرق؟ماذا عن كل اآلخرين؟
ج .نحن نؤمن بأن لنا دور كبير في المساهمة في مجال معالجة المشاكل البيئية .ما سلسلة التوريد لدينا إال طريقة واحدة للقيام بذلك .على األقل ،نحن نتوقع من
مورّ دينا أن يكون لديهم سياسة بيئية واضحة والتزاما ً بتطوير أنظمة إدارة بيئية مناسبة.
س .أطلقت وحدة أعمالي مبادرة لتشجيعنا على عدم طباعة المستندات ّإل عند الضرورة .أفضل النظر إلى األمور في نسخ ورقية بدالً من النظر إليها على الشاشة
لذا فإني لن أتبع هذا النهج .هل هذا األمر مقبول؟
ج .تحترم فوجرو البيئة وتسعى ،من خالل مجموعة واسعة من المبادرات ،إلى تقليل أثرها البيئي .يُع ّد الح ّد من استخدامنا وهدرنا للمواد واحدة من طرق القيام
بذلك .على الرغم من أنك قد تفضل العمل بطريقة معينة ،فإنه على جميعنا مسؤولية محاولة تغيير سلوكياتنا عند اللزوم وذلك لدعم استراتيجية فوجرو البيئية.

المجتمعات المحلية
تهدف فوجرو إلى أن تكون جاراً جيداً ونحن نشجع شركاتنا على المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في رفاهية المجتمعات التي نعمل فيها ،مع تقليل تعطيل العمل في نفس
الوقت .نحن نشجّ ع المديرين وفِرَ ق عملهم ،أينما وعندما يكون األمر مناسباً ،على المشاركة في المجتمعات المحلية ،ودعم األحداث الخيرية والثقافية ودعم الهيئات التجارية
واألكاديمية الهادفة إلى تحسين فعالية القطاعات التي نعمل بها .نحن ندعم مبادرات مختلفة حول العالم ،وتحديداً في مجاالت العلوم ،والثقافة ،والرياضة.

التزامنا

ما نقوم به
أداء دور نشط وإيجابي في مجتمعاتنا وتشجيع الموظفين على القيام بالمثل ،إيمانا ً منا بأنه يجب أن تستفيد البلدان والمجتمعات التي نعمل فيها من وجودنا.
العمل بك ّد لبناء عالقات منفتحة وصادقة مع المجتمعات المحلية وكذلك مع الهيئات مثل المنظمات غير الحكومية والتي لها مصلحة مشروعة في ما نقوم به كشركة.
ً
لكل من فوجرو والمجتمع أو البلد.
تشجيع المجتمعات المحلية على تطوير مبادرات وقضايا مدنية تخلق مزايا
مشتركة ٍ

التزامك

ما نتوقعه منك
االمتثال دائما ً للقوانين واللوائح المحلية أينما كنت تعمل.
العمل بطرق تتسق مع الثقافات المحلية وأعراف القطاع ،طالما أنها ال تتعارض مع مدونة القواعد هذه والمتطلبات القانونية.
معاملة أعضاء المجتمع بكرامة واحترام حقوقهم.
التصرّ ف بحساسية تجاه ضعف السكان األصليين ووضعهم الفريد.
تعيين الموظفين المحليين المؤهلين حيث أمكن ذلك وكانت هناك حاجة بحسن نية.
إعالم مديرك المباشر و/أو فريق االتصاالت العالمية قبل مشاركتك في أي حوار أو اتصال مع المنظمات غير الحكومية.
الحصول على موافقة اإلدارة القانونية في فوجرو أو فريق االتصاالت العالمية على تقديم أيّ تبرعات خيرية ُ
ً
نيابة عن الشركة.
طلب منك تقديمها

س .أنا مشارك في برنامج لدعم المدارس المحلية في مساعدة األطفال على تحسين مهاراتهم في القراءة .وهم يبحثون حاليا ً عن متطوعين جدد وكنت أفكر في
سؤال زمالئي إذا كانوا يرغبون في المشاركة .هل هذا األمر مقبول؟
ج .نعم .نريد تشجيع الموظفين على متابعة القضايا التي تهمهم وتهم مجتمعاتهم .تأكد من أن مديرك المباشر على علم باألمر وأنه يدعم مبادرتك
س .أنا متطوع لجمع األموال لصالح جمعية خيرية محلية وأود توجيه دعوة إلى زمالئي في العمل للتبرّ ع لهذه الجمعية الخيرية .هل يمكنني القيام بذلك خالل دوام
العمل؟
ج .في حين أن فوجرو تدعم مشاركة موظفينا في أنشطة تطوعية ألسباب وجيهة ،نشعر بأنه من العدل لكل الموظفين ّأل يقاطع أيّ وقت يمضونه في األعمال
التطوعية لصالح إحدى المنظمات أعمالنا ،وبالتالي فإنه يجب القيام بذلك في وقت الموظف الشخصي .على سبيل المثال ،إما بعد ساعات الدوام أو خالل استراحة
الغداء.

نحن ملتزمون تجاه المجتمع

تدرك فوجرو مسؤوليتها االجتماعية كشركة ودورها في المجتمع ،وبخاصة في بيئة دولية ومتعددة الثقافات .نحن نفهم أهمية مزاولة
األعمال كأعضاء معنويين مسؤولين في المجتمع .كما أننا نفهم أن االمتثال للقوانين واللوائح السارية ودعم حقوق اإلنسان األساسية
واالعتناء المناسب بالصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة والمجتمعات المحلية سيساعدنا على مزاولة أعمالنا كأعضاء معنويين
مسؤولين في المجتمع والوفاء بتوقعات كل أصحاب المصالح لدينا.

وسائل اإلعالم التقليدية
تشير عبارة وسائل اإلعالم التقليدية إلى ما يُعتبَر عموما ً «الطريقة القديمة» لنشر المعلومات والتي عاد ًة ما تشمل التواصل من طرف واحد فقط .كما أنها قد تشير إلى وسائل
اإلعالم المُستخدمة قبل حلول التقدم التقني مثل اإلنترنت .يشمل ما نعنيه بعبارة وسائل اإلعالم التقليدية عموما ً المطبوعات (الصحف والمجالت) ،واإلذاعة والتليفزيون.

التزامنا

ما نقوم به
كل من فوجرو ،وشركائها،
وضع مبادئ توجيهية لتواصل موظفي فوجرو مع وسائل اإلعالم التقليدية واستخدامها من أجل حماية سمعة وأصول ومصالح ٍ
والمنتسبين إليها ،وعمالئها ،والترويج لهم.

التزامك

ما نتوقعه منك
إحالة كل االستفسارات اإلعالمية إلى الشخص المخوّ ل المناسب أو فريق االتصاالت العالمية.
ً
نيابة عن فوجرو ّإل إذا كنت مخوّ الً تحديداً للقيام بذلك من طرف أحد أعضاء فريق االتصاالت العالمية.
تج ّنب المشاركة في وسائل اإلعالم
طلب النصح من فريق االتصاالت العالمية قبل قبول أي دعوة للتحدّث في أحد األحداث اإلعالمية أو المشاركة فيه.
طلب موافقة مديرك المباشر قبل قبول أي دعوة للتحدّث في أحد المؤتمرات التقنية أو المجالس الصناعية أو الجامعات أو النشر فيها.
ضمان موافقة عضو مناسب من أعضاء فريق االتصاالت العالمية مسبقا ً على كل التصريحات والبيانات الصحفية.
إحالة أيّ اتصال من طرف أحد المستثمرين أو المحللين الماليين إلى فريق عالقات المستثمرين.
الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بسمعة فوجرو في أي اتصاالت خارجية.
تذ ّكر أن االتصاالت مع المنافسين قد تخرق قوانين مكافحة االحتكار.

س .لقد استلمت للتو دعوة للتحدّث في أحد مؤتمرات القطاع .أظن أن ذلك يش ّكل فرصة تسويقية رائعة لفوجرو ،لذا أو ّد قبولها .هل يجب عليّ التحقق من إمكانية
القيام بذلك من أحدهم أوالً؟
ج .نعم ،يجب عليك مناقشة الدعوة مع مديرك المباشر وفريق االتصاالت العالمية قبل قبول الدعوة .يجب عليك دائما ً الحرص على طلب الموافقات المناسبة عند
تمثيل فوجرو أو عند التصرّ ف علنا ً كناطق باسمها.
س .لقد اتصلت بي إحدى محطات التليفزيون المحلية وطلبت مني التعليق على تقدم االستقصاء الذي نجريه وحيثياته المالية المحلية .هل يجب عليّ مناقشة هذه
المسائل مع الصحفي؟
ج .قبل القيام بأيّ شيء ،تحدّث إلى مديرك المباشر وفريق االتصاالت العالمية .سيقولون لك إذا كان من المناسب أن تردّ .إذا كان األمر كذلك ،فسيقدمون لك مزيداً
من النصح بخصوص ما يمكن وما ال يمكن الكشف عنه.

أين يمكن العثور على ذلك
Communication portal on Fugro global intranet Insite

نحن ُنعنى باتصاالتنا
وسائل التواصل االجتماعي
وسائل التواصل االجتماعي هي التفاعل بين األشخاص الذين يقومون بصياغة المعلومات واألفكار أو مشاركتها في المجتمعات والشبكات االفتراضية التي تعتمد على تقنيات
الهاتف المحمول وشبكة االنترنت .تختلف وسائل التواصل االجتماعي عن وسائل اإلعالم التقليدية بطرق عدة ،بما فيها نوعيتها ،وانتشارها ،ووتيرتها ،وقابليتها لالستخدام،
وسرعة توفرها ،وديمومتها .تشمل بعض أمثلة وسائل التواصل االجتماعي البريد اإللكتروني ،وFacebook ،وTwitter ،وLinkedIn ،وكتابة المدونات اإللكترونية،
ومنتديات اإلنترنت ،إلخ.

التزامنا

ما نقوم به
كل
وضع المبادئ التوجيهية والقواعد التي يُتوقع من كل الموظفين ا ّتباعها عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،من أجل حماية وصون سمعة وأصول ومصالح ٍ
من فوجرو ،وشركائها ،والمنتسبين إليها ،وعمالئها.

التزامك

ما نتوقعه منك
ضمان إضافة بيان بسيط ولكن ظاهر على أي موقع إلكتروني شخصي يعرّ ف عن عملك لصالح فوجرو ،ينصّ على أن أيّ شيء كتبته أو عرضته يمثل وجهات
نظرك الشخصية.
تحمّل مسؤولية كل أنشطتك اإللكترونية التي تنفذها من خالل بريد فوجرو اإللكتروني وأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة (على سبيل المثالBlackberry ،)
الخاصة بفوجرو أو شبكتها .حتى إذا سجلت دخولك إلى حسابك الشخصي ،فيجب عليك أن تعرف أنه يمكن ربط ذلك بفوجرو .يد ّل عنوان fugro.com المتصل
ً
نيابة عن الشركة.
باسمك على أنك تتصرف
ضمان دقة أيّ مواد ،ومصداقيتها وخلوّ ها من أيّ أخطاء واقعية قبل نشرها على اإلنترنت من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
ضمان عدم كشفك عن أيّ معلومات سرية مملوكة إما لفوجرو أو ألحد عمالئها عبر أيّ شكل من أشكال وسائل اإلعالم اإللكترونية.
ً
نيابة عن فوجرو أو كتابة أيّ شيء عن أحد العمالء أو أحد منافسي ذلك العميل
ضمان حصولك على الموافقة المناسبة من طرف فريق االتصاالت العالمية قبل الر ّد
المعروفين.
عدم المشاركة في الحديث إذا نشر أحد ك ّتاب المدوّ نات اإللكترونية أو غيره من المشاركين على اإلنترنت أيّ معلومات تخلو من الدقة أو معلومات ظ ّنية أو سلبية
عن فوجرو أو عمالء فوجرو .يجب عليك إبالغ فريق االتصاالت العالمية لدينا على الفور.
تج ّنب الشجارات على اإلنترنت والتواصل مع أيّ شخصيات عدائية سعيا ً لتج ّنب الهجمات الشخصية أو المهنية أو التي تطال المصداقية.
التعرّ ف على أيّ مواد تحمل حقوق نشر أو مستعارة في االستشهادات والروابط .استخدم دائما ً االستشهادات والروابط إلى المواد األصلية حيثما أمكن عند نشر أيّ
مواد على اإلنترنت من خالل وسائل التواصل االجتماعي والتي تشمل أيّ كلمات أو خواطر أو أفكار أو صور أو أفالم فيديو مقتبسة مباشر ًة أو بتصرّ ف عن
شخص آخر.
االنصياع للقانون .ال تنشر أيّ معلومات أو تنفذ أي نشاط على اإلنترنت قد يخرق القوانين واللوائح السارية.

ً
مقالة في إحدى المطبوعات اإللكترونية أوردت بعض األمور المرتبطة بأعمال فوجرو أعرف أنها خاطئة .هل يجب عليّ إرسال
س .قرأت منذ بضعة أيام
مالحظة إلى ناشر المطبوعة اإللكترونية وطلب لتصحيح هذا المقالة؟
ج .ال .في حين أنه من الجيد البقاء متيقظا ً ألي تقارير مُضلِّلة أو خاطئة عن الشركة ،فإنه ليس من مسؤوليتك السعي إلى معالجة هذا النقص في الدقة .يجب عليك
إعالم فريق االتصاالت العالمية و/أو اإلدارة القانونية في فوجرو بالمقالة.
سُ .
طلِبَ مني نشر صورة ألحد الزمالء على موقع Facebook.هل ذلك مقبول؟
ج .ال ،ليس من دون موافقته/موافقتها .عليك احترام خصوصية اآلخرين في كل األوقات.
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مبادئ العالمة التجارية التوجيهية
ترمز عالمة فوجرو التجارية إلى وعدنا للعمالء بأنه يمكن لهم توقع اتساق خدماتنا وجودتها أينما وُ ِجدوا في العالم .إنه تعبير عن هُويتنا ،ومبادئنا وما نسلّمه سوا ًء أكان ذلك في
البرّ أو في البحر أو في الجو .العالمة التجارية ليست مجرد شعار؛ بل هي مزي ٌج من عناصر بصرية ،ونصوص ،وألوان ،ورسوم غرافيكية وصور فوتوغرافية .في عالم يشهد
وابالً من الرسائل الترويجية من شتى األنواع ،يدعم مظهر فوجرو المتسق في وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها بشكل كبير عالمة فوجرو التجارية .يدعم استخدامنا الصحيح
لتعليمات عالمتنا التجارية هدفنا في تقديم كل شركاتنا العاملة بصفة «وان فوجرو».

التزامنا

ما نقوم به
نضمن أن تكون العناصر المكونة ألسلوب فوجرو عالية الجودة ومصممة على يد محترفين لكي نفخر بعرضها على الزمالء ،والعمالء ،والموظفين المحتملين،
واألصدقاء.
تقديم األدوات ،والمواد ،والمهارة والدعم إلى موظفينا الستخدام عناصر أسلوب فوجرو بالشكل الصحيح وتكوين صورة إيجابية ومهنية عن فوجرو.

التزامك

ما نتوقعه منك
استخدام عناصر أسلوب فوجرو واللغة البصرية بما يتوافق والمبادئ التوجيهية لعالمة فوجرو التجارية.
عدم عرض شعار فوجرو بأي شكل يختلف عن المبادئ التوجيهية ألن ذلك قد يعرّ ض حماية العالمة التجارية وكمال عالمتنا التجارية للخطر.
االتصال بفريق االتصاالت العالمية عندما تكون مشاركا ً في التطوير أو اإلعالن أو الحمالت الترويجية ،قبل نشر أي تفاصيل أو عرضها على العمالء أو أصحاب
المصالح أو الجمهور.
احترام حقوق ملكية اآلخرين الفكرية وعالماتهم المسجلة مثلما نتوقع منهم احترام ملكيتنا الفكرية وعالماتنا المسجلة.
عدم تنزيل أي مواد خاضعة لحقوق النشر الخاصة بشخص أو مؤسسة ،أو نسخها أو توزيعها أو نشرها على موقع إلكتروني أو استخدامها ،من دون الحصول على
إذن من ذلك الشخص أو المؤسسة.

سُ .
طلِب مني تقديم نسخة من شعار فوجرو لعرضه على موقع أحد المورّ دين اإللكتروني .هل ذلك مقبول؟
ج .يجب عليك استشارة فريق االتصاالت العالمية .على الرغم من أن االرتباط بالمؤسسات األخرى مثل المورّ دين قد يكون أمراً جيداًّ ،إل أنه قد ينقلب بسهولة ض ّد
فوجرو في حال تشوّ ه سمعة المورّ د..
سُ .
طلِب مني كتابة مقالة إلحدى المجالت المحلية عن مشروع أتممناه حديثاً .هل يجب عليّ طلب اإلذن للقيام بهذا األمر؟
ج .نعم ،عليك االتصال بفريق االتصاالت العالمية طلبا ً للنصح وربما أيضا ً طلب موافقة العميل المشارك في المشروع المحدد بواسطة البريد اإللكتروني أو كتابيا ً
قبل النشر.
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نحن مسؤولون عن اإلفصاح

نحن نؤمن بضرورة تقديم إجراءات مالئمة إلى موظفينا لإلبالغ عن األمور الشاذة المشتبه فيها ذات الطبيعة العامة أو التشغيلية أو
المالية في أيٍّ من شركات فوجرو العاملة حول العالم ،وبأن نشعر جميعا ً باألمان ألننا نعرف أننا لن نتعرّ ض أليّ تخويف أو انتقام.
علينا جميعا ً التحلّي بالشجاعة لإلفصاح والسعي دائما ً إلى القيام بالصواب.

إجراء اإلفصاح
نتشارك جميعا ً مسؤولية اإلفصاح كلما راودنا أيّ سؤال عن مدونة القواعد أو اعتقدنا أنه قد تم خرقها.

التزامنا

ما نقوم به
ً
نتيجة لضغينة شخصية ضد موظف آخر.
الترحيب بالبالغات المقدمة بحسن نية والتحقق من تقديمها بحسن نية وليس ،على سبيل المثال،
ً
نتيجة لإلبالغ عن أيّ أمور شاذة بحسن نية.
ضمان عدم تعرّ ض أيّ موظف لالنتقام أو التخويف

التزامك

ما نتوقعه منك
اإلبالغ عن أي خرق أليّ قوانين سارية سواء أكانت محلية أو دولية أو لمدونة القواعد وغيرها من توجيهات فوجرو أو سياساتها.
اإلبالغ عن أيّ سلوك منا ٍ
ف لألخالق مرتبط بفوجرو أو بعمالئها ومورّ ديها.
اإلبالغ عن أيّ مخالفة محاسبية مالية مشكوك فيها أو خرق للضوابط الداخلية األساسية.

س .أشعر بأن عليّ التحدّث إلى أحدهم في فوجرو ،ولكني قلق حيال ذلك .طلب مني مديري أو المشرف المباشر القيام بأمر أشعر بأنه خطير وحتى إنه قد يكون
غير مشروع .أخشى أن يكون لذلك تبعات وأن يجعلوا من حياتي جحيما ً إذا طرحت هذه المسألة .ما الذي عليّ فعله؟
ج .من الضروري أن تشارك مخاوفك حيال هذه المسألة التي من المحتمل أن تكون خطيرة .في هذه الحالة ،يبدو من غير المناسب طرح المسألة على مديرك
المباشر ،لذا فاطرحها على أحد ممثلي الموارد البشرية المحليّين أو أحد المحامين الداخليّين (المحليّين) أو أحد المستشارين السريّين (المحليّين) .وفي حال محاولة
أيّ شخص االنتقام منك ،وهو أمر مُستبعَد ،فيجب عليك طرح هذه المسألة على الفور .لن يتم التسامح مع االنتقام وسيتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأنه.
س .أنا متخوّ ف من أن يكون أحد كبار المديرين في شركتي قد منح عقد بائع لشركة يملكها أحد أصدقائه من دون اعتبار لسعرها أو لقدرتها على إنجاز العمل
بالشكل الصحيح .ما الذي عليّ فعله؟
راض عن النتيجة ،فيجب عليك
ج .أ .يجب عليك إبالغ مديرك أو المشرف عليك المباشر بهذه الحادثة .إذا كان ذلك غير ممكن أو غير مناسب أو إذا كنت غير
ٍ
طرح المشكلة على أحد ممثلي الموارد البشرية المحليّين أو أحد المحامين الداخليّين (المحليّين) أو أحد المستشارين السريّين (المحليّين) .كما يمكنك أيضا ً إرسال
 Cأو االتصال بخط اإلبالغ الخارجي المستقل ،والذي ستجد معلومات االتصال به في إجراء اإلفصاح.
بريد إلكتروني إلى  ode.of.Conduct@fugro.com
وفقا ً إلجراء فوجرو لإلفصاح ،سنعالج شكواك بسرية تامة ولن نتسامح مع أيّ انتقام منك يصدر عن أيٍّ من أعضاء الشركة.
إجراء اإلفصاح لإلبالغ عن األمور الشاذة المشكوك فيها
يقدم إجراء فوجرو لإلفصاح تفاصيل عن طريقة طرح أيّ مخاوف أو تقديم بالغ عن خرق مشكوك فيه أليٍّ من القوانين المحلية أو الدولية ،أو مدونة قواعد السلوك
أو غيرها من توجيهات فوجرو أو سياساتها .كما يقدم إجراء اإلفصاح معلومات عن طريقة التعامل مع البالغات.

أين يمكن العثور على ذلك
Legal portal on Fugro global intranet Insite

© FUGRO APRIL2018/FCST

WWW.FUGRO.COM

