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من خۆم ئەم یاسایە دەناسێنێم بە هۆی گرنگی بەردەوامبوون بۆ بەهێز کردن و قووڵکردنەوەی کولتوری ئاکارەکان و یەکگرتوویی لە پارکێر وێلبۆردا. لەم قۆناغەی 

گەشتەکەی پارکێر وێلبۆردا، زۆر گرنگە کە خۆمان لە ئاستی بەرزترین ستاندارددا رابگرین چونکوو هەردەم دەبێ بە سەروڕووی خۆش و راستگۆیی، بە کردار کردنی 

بەڵێنەکانی خۆمان و جێبەجێ کردنی کاری باش، سەرکەوتن بەدەست بهێنین. کولتوری بەهێز و یەکگرتوو هۆکار دەبێت بۆ ئەنجامی باشرتی بیزنس و بۆ سەرکەوتنی 

ئێمە پێویستە. ئەمە شتێکە کە خۆم بەتایبەتی پابەندم پێی و لە هەموو فەرمانبەرەکان چاوەڕوانی دەکرێت و لەسەریانە پابەند بن پێی.

داوا دەکەم لە هەرکام لە ئێوە کە هەردەم خۆتان و هاوکارەکانتان بۆ لەبەرچاو گرتنی پرەنسیپە نوورساوەکانی ناو ئەم یاسایە بە بەرپرس بزانن. گەر خەمی 

هەڵسوکەوتی کەسێکتە، داوات لێدەکەم بیهێنیە گۆڕێ تاکوو بتوانین لە کاتی خۆیدا و بە شێوەی شیاو بەدواداچوون بۆ ئەم خەمە بکەین. لەبەرئەوەی دەزانین 

رادەربڕین هەمیشە کارێکی سانا و ئاسان نیە، رێگای جۆراوجۆر بۆ هێنانە گۆڕی خەمەکان پێشنیار دەکەین و بەتوندی پابەند دەبین کە لە هەمبەر هیچ جۆرە 

تۆڵەکردنەوەیەکدا کەمتەرخەم نابین.

تکایە ئەم یاسایە بخوێنەوە و بەکاری بێنە و لە بیرت بێت کە دەبێ هەر دەم لە مێشکامندا بە بەهاکامناندا بێینەوە. ئێمە رێگایەکی درێژمان پێکەوە پێواوە و بە 

ئێمە پڕبەدڵ یاسای ئاکاری پارکێر وێلبۆر)Parker Wellbore(ی نوێ پێشکەش دەکەین. ئێمە ئەم یاسایەمان نوسیوەتەوە 

تاکوو روونرت، سادەتر و بەهێزتری بکەین و بە راشکاوی بیبەستینەوە لەگەڵ بەهاکانی خۆمان بریتی لە متامنە، هاوکاری، 

خاوەندارێتی، داهێنەری و پێداگری.

کاری گرووپی دەتوانین ئامانجی خۆمان واتە پێشەنگ بون لە بازاڕی جیهانیدا بەدەست بهێنین.

)Sandy Esslemont( سەندی ئسلیمۆنت
سەرۆک و کارگێڕی گشتی

پابەندبوونی سەرپەرەشت
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من لە هەموو بەڕێوەبەرەکان، بەرپرسەکان، فەرمانبەرەکان، کۆمپانیا گرێدراوەکان، ناسەرەکییەکان، بەڵێندەرەکان و نوێنەرەکانی پارکێر وێلبۆر چاوەڕوانی بەڵێنی 

یەکسانم. بەبێ هەاڵوەردە. لە ئەنجامی راپۆرتی راستەوخۆی کومێتەی پێداچونەوەی دەستەی بەڕێوەبەرایەتی پارکێر وێلبۆر بە حەسێبەکاندا، دڵنیایی دەدەم کە 

کردەوەی بەشی یەکگرتوویی و بەراوردکردنی کار و کاسبی ئێمە لە کاتی پێڕاگەیشنت بە پرسەکانی پێوەندیدار بە بەراوردکردنێک کە رەنگە تووشی بێین، سەربەخۆ و 

بەهێزەوە هەڵسوکەوت دەکات.

یاسای ئاکاری پارکێر وێلبۆر ستانداردە یاساییەکان، بەراورد کردن و رەوشتی ئێمە و ئەوەی ئێمە لە چاالکی و تاکەکانی خۆمان، بە بێ لەبەرچاو گرتنی شوێن و پلەیان، 

چاوەڕوانی دەکەین، شیدەکاتەوە. ئەم یاسایە لە کاتی بازرگانی کردن لە گەل فرۆشیاران، هاوکاران، هاوبەشەکان، بەرپرسانی حکومی و کەسانی تردا، ئەرکدارێتی، 

شێوە دەدات بە دوورەدیمەن و بەها سەرەکیەکانی ئێمە. ئەم یاسایە لە بەرزترین ئاست لە سیاسەتەکانی پارکێر وێلبۆر دایە. هەموومان وەک خۆمان بەرپرسین لە 

خوێندنەوە، تێگەیشنت و بەدواداچوونی ئەم یاسایە لە هەر کات و ساتێکدا. بەتەنیا من- بە راوێژ لەگەڵ کومێتەی وردبینی خۆم بۆ - دەتوانم هەاڵوێردەکان یان الدان لە 

یاساکە، رێپێدراو رابگەیەنم.

لە کاتێکدا ئەم یاسایە باسی پرسی باوی یاسایی، بەراورد و رەوشتی دێنێتە ئاراوە کە رەنگە لە کاری رۆژانەتدا بەرەوڕوویان ببیەوە، گەر پرسیارت هەیە یان خەمی 

بارودۆخێکی تایبەت هەیە، دەبێ پەیوەندی بکەیت بە سەرپەرشتیاری خۆت، بەشی یەکگرتوویی و بەراوردی بیزنس، یان هێڵی تەلەفۆن بۆ کاروباری رەوشتی. فرەتر 

بوونی تێگەیشنت سەبارەت بە خەم یان پێشل کردنی شیامنەکراو بەشێکە لە کولتوری ئێمە و ئێمە قەت تۆڵەکردنەوە لە هەمبەر ئەو راپۆرتانەی لە رووی نیازپاکیەوە 

پێشکەش دەکرێن، قبووڵ ناکەین.

پارکێر وێلبۆر میراتێکی سەرکەوتووی لە سەر بناغەی یەکگرتوویی بنیات ناوە. جێبەجێ کردنی کاری دروست بریتیە لە جێبەجێ کردنی کارەکان بە شێوازی پارکێر وێلبۆر. 

لە شوێنێکدا کە بەردەوام لە گۆڕاندایە، پابەندبوونی بەردەوامت بە ئاکار و راستی و دروستی بۆ گەیشنت بە ئامانجەکانی ئێمە زۆر پێویست و گرنگە.

من وەک بەرپرسی بااڵی بەراورد کردنی پارکێر وێلبۆر، بەڵێن دەدەم بازرگانیەکەم بە شێوەی پارێزراو، یاسایی، راست و 
دروست و یەکگرتوو و بە پێی ستانداردەکانی کۆمپانیاکەی خۆم جێبەجێ بکەم تاکوو دڵنیایی بێتەجێ کە ئەو بڕیارانەی لە 

سەر بنەمای ریسک دێنە دان لە ئاستێکی گونجاودا بڕیاریان لەسەر دەدرێت. 

)Natalie Scott( ناتالی سکۆت
بەرپرسی بااڵی بەراورد

)CCO(بروسکە لە بەڕێوەبەری بااڵی بازرگانی
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ئەرکدارێتی، دورە دیمەن و بەهاکان 

یەکگرتوویی لە کرداردا

راپۆرتی خەمەکان و بەرەنگاری لەگەڵ تۆڵەکردنەوە 

 ESG ئێمە بڕوامان هەیە بە

بازرگانی نێونەتەوەیی 

بەڕێوەبردنی بیزنسی خۆمان بە شێوەی بەرپرسانە 

کۆمپانیایەک بە تەکنیکی پێشکەوتوەوە

ناکۆکی بەرژەوەندی

کۆنتڕۆڵە ناوەخۆییەکان 

رابواردن، گەشت، دیارییەکان و یارمەتی ئابووری  

پەیوەندی کەسی سێیەم
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پێڕستی بابەتەکان
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دورە دیمەن، ئەرکدارێتی و بەها سەرەکیەکان

یەکگرتوویی لە کرداردا

ئەرکدارێتی

ئەرکدارێتی رۆژانەی پارکێر ئەوەیە کە ـلەگەڵ مشتەریەکانی ئێمە ببێتە 

هاوبەش تاکوو بە شێوەی سەقامگیر و پارێزراو، هەڵکەندنی بیر بە چاکرتین 

شێوە جێبەجێ بکەن.

دورەدیمەن

پارکێر ڤیژن هاوبەشێکی هەڵبژاردەی جیهانییە بۆ بە النیکەم گەیاندنی ریسک و 

بە باشرتین کردنی بەرهەم و ئاکامی هەڵکەندنی بیر.

بەها سەرەکیەکان

کولتوری ئێمە بە پێی کۆمەڵێک بەهای بەهێز دروست بووە کە 

فەرمانبەرەکامنان هەمو رۆژێک لە ژیانی خۆیاندا بەکاری دێنن. بەها 

سەرەکیەکانی ئێمە کە بریتین لە متامنە، هاوکاری، خاوەندارێتی، داهێنەری 

و پێداگری، ئێمە ئاراستە دەکەن بەرەو جێبەجێکردنی کاری دروست، 

هاوئاراستە بون لەگەڵ مشتەریەکان، بەشداری، خستنەڕووی ڕێگەچارەکامنان، 

چاکرتکردنی دەرەنجامەکانی کردەوەکان و دیاریکردنی ئاستەنگەکان. 

بەرپرسیارێتی فەرمانبەرانبە پێی یاسا

بە هێز کردنی شوێنکەوتویی ئەم یاسایە بە پیشاندانی وێنەیەک بە کەسانی دیکە و  	

بوون بە منوونەیەکی ئەرێنی لە ئاکار و رەوشت.

پاراستنی فەرمانبەرەکامنان لە هەمبەر تۆڵەکردنەوە. 	

دڵنیا بوون لە جێبەجێ کردنی چاالکیەکامنان بە گوێرەی سیاسەتەکانی ئێمە و یاسای  	

شیاوی جێبەجێکردن.

هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی ئەندامانی گرووپ لە کردەوە و هەنگاوەکانی خۆیاندا. 	

لەگەڵ هەموو فەرمانبەراندا بە شێوەی دادپەروەرانە و رێزەوە. 	 هەڵسوکەوتـ 

خۆبواردن لە ناکۆکی بەرژەوەندی یان شتی نالەباری تر. 	

هاندانی فەرمانبەرەکان بۆ فێربون، وەرگرتنی رێنامیی و دوودڵ نەبون لە هێنانە  	

بەرباسی خەمەکانیانلە الی سەرپەرشیاران یان هێڵی تەلەفۆن بۆ کاروباری 

رەوشتی ئێمە.

راپۆرتی خەمەکان و بەرەنگاری لەگەڵ تۆڵەکردنەوە

یاسای ئاکاری)»یاسا«( پارکێر وێلبۆر )»پارکێر«( وەک بنەمایەک بۆ دانان و پاراستنی شوێنی کارێکی بە رەوشتانە و واڵمدەر، بەها هاوبەشەکامنان بەرز رادەگرێت و ئەرکدارێتی و دوورەدیمەنی گشتی 

پارکێر پرت بەهێز دەکات. ئێمە پشت دەبەستین بە ئەرکدارێتی، دوورەدیمەن، بەهاکان و یاسای خۆمان بۆ ئاراستە کردنی هەوڵەکانی خۆمان.

پارکێر و کەسەکانی- دەبێ هەردەم بە شێوەی یەکگرتوو هەڵسوکەوت بکەن. ئەم یاسایە رێنوێنی ئاکاری ئێمەیە، بەاڵم تەواوی ئەو بارودۆخانەی کە رەنگە توشی بێین ناگرێتەوە. ـلەگەڵ 

ئەمەدا، یارمەتیامن دەدات تاکوو دەربارەی ئەوەی کە چۆن بەهاکانی خۆمان لە ئاکارماندا بەکار دێنین و چۆن بڕیار دەدەین، بیر بکەینەوە. ئێمە هەردەم گوێڕایەڵی یاسا و رێسا، و 

هەروەها سیاسەتەکان، رۆتینەکان، رێکارەکان و پابەندبوون بە متامنە و خاوەندارێتی پارکێر دەبین.

گەر دەربارەی یاساکەدا پرسێارت هەیە یان بەپەرۆشیت، دەبێ سەرەتا پەیوەندی بکەیت بە سەرپەرشتیاری خۆتەوە. گەر پێویستت بە یارمەتی زۆرترە یان بە هێنانە بەرباسی پرسیار و 

خەمەکانت لـەگەڵ سەرپەرشتیار یان بەڕێوەبەرایەتیە خۆجێیەکان ئاسوودە نییت، دەتوانیت پەیوەندی بکەیت بە بەشی یەکگرتوویی و بەراوردی بیزنس یان لە رێگای هێڵی تەلەفۆنی تایبەت 

بە کاروباری رەوشتی ئێمەوە راپۆرتێک پێشکەش بکەیت. دەکرێ راپۆرتەکەت بە شێوەی نەنارساو پێشکەش بکردرێت.

پارکێر هەوڵی تۆڵە کردنەوە دژ بە هەر فەرمانبەرێک کە لە رووی نیازپاکییەوە راپۆرتی پەیوەندیدار بە پێشێل کردنی شیامنەیی یاسا، سیاسەتەکانی ئێمە یان یاسا پێشکەش بکات، بە قەدەغە 

دەزانێت. پارکێر هەنگاوی سزادەرانە و تەنانەت دەرکردن لە کار، لە هەمبەر هەر کەسێک لە کردەیەکی تۆڵەکردنەوەدا بەشداری دەکات دەگرێتە بەر. 
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ESG ئێمە بڕوامان هەیە بە

لەبەرئەوەی دەزانین شێوەی دەست راگەیشنت بە سەقامگیری وەک کۆمپانیایەک زۆر گرنگە، بە بەردەوامی بۆ پیشاندانی کولتوری 

رەوشت و راست و دروستی خۆمان بە یەکرت، مشتەریەکامنان و هەموو سوودبەرەکامنان هەوڵ دەدەین.

پاراستنی ژینگەی خۆمان 

لە پارکێردا، پاراستنی ژینگە دەخەینە ئەولەوییەتەوە لە کار و چاالکیەکامناندا و لەو کۆمەڵگایانەی 

کە تێیدا دەژین و کار دەکەین. پارکێر وێلبۆر بە پێشەنگی پیشەسازی نارساوە بۆ هەڵکەندنی بیر 

لە ناسکرتین و سەخترتین شوێنەکانی جیهان. کردەوەی کاریگەر و بەردەوامی ئێمە دەرەنجامی 

بەرنامەی گشتگرەوەی گۆنجاو لەگەڵ ژینگە، روانگەی رەچاوکردنی باشرتین شێوەکان، تەکنیکی 

لە سەرتر و فەرمانبەرانی راهێرناو و شیاوە. پرۆسە و ڕێبازی ستاندارد یارمەتی فەرمانبەرەکامنان 

دەدات تاکوو زانیاریەکی گەورەیان لە چاوەڕوانیەکان و پێداویستییەکانی ئێمە هەبێت بۆ 

پاراستنی ژینگە و توانایی خۆیان بۆ بەڕێوەبەرایەتی ریسکەکانی پەیوەندیدار بە هەوڵ و 

هەنگاوی خۆیان باشرت بکەن.
تەندروستی و پاراسنت 

پارکێر گرنگی دەدات بە تەندروستی و پاراستنی فەرمانبەرەکامنان. دەبێ ملکەچی سیاسەتەکان 

تەندروستی و پاراستنی خۆمان بین و هەر جۆر هەلومەرجی ناپارێزراو یان پێشل کردنی 

سیاسەتەکەمان دەسبەجێ راپۆرت بدەین. 

گەاڵڵەی گۆڕانی کەش و هەوا 

پارکێر ئامادەیە بۆ یارمەتی چارەسەری پرسەکانی وزەی ژێرڕووی زەوی ئەمڕۆ و داهاتوو، لەهەر 

شوێن و بە هەر شتێکەوە. دەست راگەیشنت بە ژێرڕووی زەوی هەم بۆ ئاسایشی وزە و هەم بۆ 

راگواستنی وزە فرە گرنگ دەبێت. لە کاتێکدا کە گرنگی نەوت و گاز)غاز( بۆ ئابووری جیهانی 

پشت گوێ ناخرێ، پارکێر بە خستنە رووی پسپۆڕیامن لە هەڵکەندنی بیرەکاندا، بەتوندی خەریکی 

پەرەسەندنی پرتە لە بەستێنی راگواستنی وزەدا.

ژینگە: پاراستنی ژینگەی خۆمان 

کۆمەاڵیەتی: رێزگرتن لە خەڵک، کولتوری گشتگیر و مافی مرۆڤ

حکومەت: خەبات دژی گەندەڵی و رادەربڕین

پارکێر هێنانەدیی کاریگەری ئەرێنی کۆمەاڵیەتی بە ئامانجی هاوکاری لەسەر بنەمای 

بەبەڵێنی بنەڕەتی سەبارەت بە هەموو سوودبەرەکان و نەک هەر پشکدارەکان بەهێز دەکات. 

سەرکەوتوویی ئێمە دەبێ هەردەم بە پێی شیاوێتی راستەقینە، متامنە و راستی و دروستی 

وەدەست بێت. بێ لەبەرچاوگرتنی ئەوەی لە پارکێردا چ پلەیەکت  هەیە، بەرتیل، گەندەڵی، 

دەسبڕی یان هەر ئاکارێکێ نایاسایی تر بە گشتی قەدغەیە. پارکێر چاوەڕوانی دەکات لە هەموو 

ئەو کەسانەی کە لە الیەن ئەوەوە کار دەکەن کە یاساکانی خەبات دژی بەرتیل و گەندەڵیی 

شیاوی جێبەجێکردنیش رەچاو بکەن.

 لە پەیوەندی لەگەڵ پرۆژەیەکدا کە من لەسەری کاردەکەم، راوێژکارێک 

پێشنیاری کردووە کە بۆ خێراکردنی دەرچوونی مۆڵەتە پێویستەکان، »تێچووی 

لێکدانەوە« بە بەرپرسێکی دەوڵەتی بدرێت. ئێمە لە بەرپرسانی دەوڵەتی داوا 

ناکەین کاری نایاسایی بکەن-بۆمان- بەتەنیا داوا دەکەین پرۆسەکە هەندێک 

خێراتر بکەین تاکوو دەرفەتی کۆتایی لە دەسامن دەرنەچێت. هەروەها دانی 

پارە لە الیەن راوێژکارەوە دەبێ نەک پارکێر. پاشان پارکێر تێچووی ڕاوێژکاری 

زیادە بە پێی گرێبەست دەدات. دانی »تێچووی لێکدانەوە«باشە؟

نا. تێکردنەکانی پارە»خێرا کراوە« یان »ئاسانکراوە« لە پارکێردا رێپێدراو 

نیە. هەروەها لە زۆربەی ئەو واڵتەکانەی کە ئێمە لەوێ چاالکین ئەم کارانە 

نایاسایین چونکوو بە بەرتیل دێنە ئەژمار. پارکێر بەشداری بەرتیل خواردن 

و گەندەڵی ناکات و ڕێگە نادەین بە نوێنەرکان، راوێژکاران یان هاوبەشە 

بازرگانیەکانی خۆمان لە الیەن ئێمەوە بەرتیل بدەن. پێشنیاری پێشکەشکراو لە 

الیەن راوێژکار پێشێل کارییەکی جیددیە و دەبێ دەسبەجێ بە سەرپەرشتێک، 

بەشی یەکگرتوویی و بەراوردی کار و کاسبی یان هێڵی تەلەفۆن بۆ کاروباری 

رەوشتی راپۆرت بدرێت.

ESG
پ:

و:

5



parkerwellbore.ethicspoint.com :هێڵی تەلەفۆن بۆ کاروباری رەوشتی

1.855.214.1480+ )بەتەنیا ویالیە یەکگرتووەکانی ئەمریکا(    |   1.678.248.7250+ )تەلەفۆنی بێبەرامبەری سەرتاسەری(

یاسای ئاکاری 2022

رێزگرتن لە خەڵک

ئێمە لە پارکێردا رێز لە یەکدی دەگرین، بەها دادەنێین بۆ جیاوازیەکان و بۆ ژینگەیەکی گشتگرەوە 

و دوور لە هەاڵواردن، هەڕەشە و ئازار هەوڵ دەدەین. هەڵسوکەوتی خراپ بە پێی رەگەز و شوناس/

دەربڕینی رەگەزی، نەتەوە، ئایین، رەهەندەکانی دیکەی شوناس کە لە الیەن هەندێک کۆمەڵگا لە 

هەلومەرجی ئیتنیکی، رەنگی پێست، کولتوری یان رەچەڵەک پێناسە کراوە و پێکهاتووە، یان هەر 

شێوەیەکی تری هەڵسوکەوتی خراپ ـلەگەڵ کەسەکان بە پێی جیاوازیە فامکراوەکان لە تایبەمتەندی 

مرۆیی، قبوڵ ناکرێت.

کولتوری گشتگیر: لە هەاڵواردن و ئازاردان چاوپۆشی ناکرێت

ئێمە دەبێ سەبارەت بە هەاڵواردن و ئازاردانی شیامنەیی لە شوێنی کاردا وریا بین. ئێمە لە هەموان- 

بە تایبەت سەرپەرشتان و بەڕێوەبەرانی جێبەجێکار- چاوەڕوانی دەکەین بۆ پێشگرتن لە هەاڵواردن و 

ئازاردان هەنگاوی شیاو هەڵبگرن.

 سەرۆکی من هەندێک جار بە شێوەیەک هەڵسوکەوت دەکات کە دەبێتە هۆی ئازاری 

من- لە من داوادەکات بۆ خواردنەوەیەک بچینە دەرەوە یان کاتێک کە کەسێکی تر 

نیە، لە بارەی هەبوونی پەیوەندییەوە قسە دەکات.  دەبێ چ بکەم؟

گەر هەڵسوکەوتی بەرپرسەکەت ال پەسند نیە، چاکرتین رێچارە ئەمەیە کە سەرەتا ئەم 

پرسە بە راشکاوی بە بەرپرسەکەت بڵێیت. رەنگە بەرپرسەکەت لەوەی کە ئاکاری ئەو 

ئازارت دەدات ئاگادار بێت. لە گەل ئەمەشدا، گەر ئەم کارە یارمەتیدەر نەبوو یان 

گەر ئاسوودە نەبویت نەبوون لەم بارەوە لەـلەگەڵ بەرپرسەکەت قسە بکەیتبکەن، 

دەتوانیت خەمەکانت ڕاپۆرت بدەیت بە بەشی سەرچاوە مرۆییەکان یان هێڵی تەلەفۆن 

بۆ کاروباری رەوشتی.

 هاوکارەکامنان بەم دواییە زانیویانە کە من هاوڕەگەزبازم و ـلەگەڵ هاوبەشە 

هاوڕەگەزەکەم ژیانی هاوبەشم پێکهێناوە. ئەوان ئێستا ئیرت من بۆ بۆنەکان بانگهێشت 

ناکەن و وەالم دەنێن لەو پرۆژانەدا کە لە کەسانی تر پرت خاوەن مەرجە پێویستەکانم،. 

دەبێ چ بکەم؟ 

هەاڵواردن بە هەر شێوەیەک- وەک ئاراستەی سێکسی- لە پارکێردا بە تەواوی 

قەدەغەیە. ئێمە لە هەر کارکەرێک بە هەر ئاراستەیەکی سێکسیەوە پێشوازی و 

پشتیوانی دەکەین. دەتوانیت خەمەکانت ڕاپۆرت بکەیت بە بەشی سەرچاوە مرۆییەکان 

یان هێڵی تەلەفۆن بۆ کاروباری رەوشتی.

رێزگرتن لە خەڵک، کولتوری گشتگیر و مافی مرۆڤ

مافی مرۆڤ

مافی بنەڕەتی مرۆڤ بریتیە لە هەلومەرجی شیاو و پارێزراوی کار، قەدەغەکردنی کاری زۆرەملی 

و کاری منااڵن و ڕێزدانان بۆ کۆمەڵگا و هێمنایەتی. لە پارکێردا، ئێمە ڕێز دەگرین لە هەموو مافی 

مرۆڤی نارساوی نێونەتەوەیی بە پێی بنەماکانی رێنوێنی رێکخراوی نەتەوکان لە بواری بازرگانی 

و مافی مرۆڤدا. ئێمە بەدوای ئەوەداین کە ـلەگەڵ هەر کەسێک کە لەژێر کاریگەری بازرگانی و 

زنجیرەی بەهاکانی ئێمەدایە، بەرێزەوە هەڵسوکەوت بکەین.

خەبات دژی گەندەڵی و رادەربڕین

 من لە گەل دابینکەرێک دیدارم کرد. لە کاتێکدا کە لە دامەزراوەی دابینکەر بووم، 

هەندێک کرێکارم بینی کە زۆر گەنج بوون. دەبێ چ بکەم؟ 

دەسبەجێ بەرپرسەکەت ئاگادار ، پاشان پەیوەندی بکە بە بەشی یەکگرتوویی و 

بەراوردی کار و کاسبی، بەشی یاسایی یان بەڕێوەبەرایەتی زنجیرەی دابینکردنەوە. 

هەروەها لە ئەگەری بینینی بارودۆخ یان رەوشێک کە رەنگە خراپ مامەڵەکردنی 

مندااڵن دەربخات، دەتوانیت هەر کام لە رێگاکانی راپۆرتدانی پارکێر وەک هێڵی 

تەلەفۆن بۆ کاروباری رەوشتی بەکار بێنیت. 

ESG ئێمە بڕوامان هەیە بە
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بازرگانی نێونەتەوەیی
لە پارکێردا، ئێمە دەبێ رێوشوێنە پێویست گومرکی و هاوردەکان، ئابڵۆقەی ئابووری، بابەتە چاوەدێریەکانی پەیوەست بە هەناردە و هەناردەی دوبارە، 

یاساکانی دژە ئابڵۆقە و یاساکانی دژە سپیکردنەوەی پارە رەچاو بکەین.

 من مشتەریەکم هەیە کە داوامان لێدەکات هەندێک شت و مەکامن بنێرین بۆ ئاسیا، 

بەاڵم مشتەریەکە نایەوێ شوێنی مەبەستی کۆتایی بڵێت بە من. دەبێ چ بکەم؟ 

 من سبەی بۆ دینت و پشکنینی کردەیەک لە یەکێک لە جیۆمارکێتەکانی پارکێر بە فڕۆکە 

سەفەرێکی نێونەتەوەییمهەیە. لە دوا کاتەکاندا، لە من داواکراوە کە بە فڕۆکە کەرەسەیەک 

ـلەگەڵ خۆم بهێنم. گرفتی میکانیکی و تەکنیکی لە یەکێک لە سایتەکانی سەر بە پارکێردا 

لەو شوێنە هەیە و ئەم کەرەستە پێویستە بۆ بەرگری لە کێشە لە بیزنسدا. هەرچەند 

کەرەستەکە هەندێک قورسە و وایەرکاری زۆری هەیە ، بەاڵم زۆر بچووکە. ئەم کەرەستە بە 

ئاسانی دەکرێت

لە جانتا دەستیەکەمدا جێگەی بێتەوە یان دەتوانم لە فڕۆکەخانە جانتایەکی گەورەتر 

رادەست بکەم. دەبێ چ بکەم؟

هاوردە و هەناردە چیە؟

هاتنە ناوەوە یان دەرچوونی پارچەی فیزیکی، سۆفتوێر یان تەکنیکی لە واڵتێکەوە بۆ 

واڵتێکی تر.  لە هەندێک بارودۆخدا، دەکرێت راگواستنی فایل و راگواستنی ئەلکرتۆنیش 

لە خۆ بگرێت.

لە من داواکراوە ئامێرەکانی مەکینەیی بە رێکی و وردیەکی زۆرەوە بۆ مشتەری بنێرم. 

دەبێ چ بکەم؟

پەیوەندی بکە بە سەرپەرشتی خۆت و بەڕێوەبەرایەتی زنجیرەی دابین کردن. ئەگەری 

ئەوە هەیە گواستنەوە و گەیاندن یان راگواستنی شتەەکانی تری تایبەتی بازرگانی بۆ 

کاروباری سەربازی بن یان لە ژێر سنوردارێتی کۆنتڕۆڵی هەناردەکردندا بن. دەبێ پێش 

هەناردە کردن، پشتگیری گواستنەوەی بارەکە لە بەڕێوەبەرایەتی زنجیرەی دابین کردن 

وەربگریت. 

گەلێک واڵت ئابڵۆقەێ ئابورییان خستۆتە سەر واڵتانی تر کە ئەم پرسە لە هەندێک 

کاتدا ڕێگەمان پێنادات بۆ هاوردە کردنی شت و مەک لە واڵتانی تایبەتەوە. تەواوکردنی 

»ئاشنابون لەگەڵ پرۆسەی پرۆژەی خۆت« )»KYP«( زۆر پێویستە بۆ دڵنیا بون 
لەوەی شتومەکەکان و خزمەتگوزاریەکان ناگاتە هیچ یەک لە دوو الیەنی ئابڵۆقەدراو 

یان واڵتە ئابڵۆقە دراوەکان،. بۆ وێنە لە ئێستادا ئابڵۆقەی ئابووری لە دژی کۆریای 

باکوور بوونی هەیە.  کەوایە، ئێمە دەبێ هەردەم دڵنیا ببینەوە کە شوێن مەبەستی 

بارەکامنان دەزانین.  

لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی زنجیرەی دابین کردن و پارێزەری GeoMarket خۆت 

راوێژ بکەیت. گەر بۆمان بکرێت دەبێ لە گواستنەوەی شت و مەکی بازرگانی لە رێگای 

گواستنەوەی دەستی نێونەتەوەیی خۆببوێرین. بژاردەکانی گواستنەوە و گەیاندن بریتییە 

لە گواستنەوە و گەیاندنی شتومەک لە رێگای پۆستەی ئاسامنی بۆ بەستەی بچوک یان 

وەک بەشێک لە گواستنەوە و گەیاندنی ئاسامنی ئاسایی. لەبەرئەوەی وەک پۆستەچی 

بۆ ئەو شت و مەکانەی ـلەگەڵ خۆت تا شوێنی مەبەست دەیبەیت، بەڕێوەبەرایەتی 

زنجیرەی دابین کردن دەبێ پێش وەخت تاوتوێی کاروباری تۆ بکەن هەتا لە پابەندی بە 

یاسا ناوەخۆیی و دەرەکیەکان کە شیاوی جێبەجێ کردنن بێ لە سیاسەتەکانی کۆمپانیا، 

دڵنیایی دەست کەوێت.

 سپیکردنەوەی پارە؟

سپیکردنەوەی پارە لەوانەیە لە هەر پەیوەندیەکی بازرگانی کە گواستنەوە یان وەرگرتنی 

پارە لە خۆ بگرێت، برییتی لە مشتەریەکان، دابینکەران، هاوبەشە بازرگانیەکان و 

نوێنەرەکان روو بدات. ئەم پرسە دەتوانێت بریتی بێت لە ئەو پرۆسەی گواستنەوەی 

دراو کە دەشێ بۆ دوور کەوتنەوە لە پێویستیەکانی تۆمار یان راپۆرتدان دەسکاری کرابن 

یان ئەو پرۆسە گواستنەوانەی دراو بگرنەوە کە سەرچاوەی پارەی وەدەست هاتوو لە 

چاالکییە نایاساییەکان دەشارێتەوە.

خەبات دژی سپیکردنەوەی پارە 

پارکێر پابەندە بۆ رەچاو کردنی فەرمانەکان، یاسا و رێسای دژی سپیکردنەوەی پارە و دابینکردنی 

ئابووری تیرۆریسم. پارکێر هیچ شێوەیەک لە سپیکردنەوەی پارە و دابینکردنی ئابوری تیرۆریسم ئاسان 

ناکاتەوە یان پشتیوانی ناکات.

یاساکانی دژ بە ئابڵۆقە  بارە دەستیەکان هاوردە و هەناردە
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بەڕێوەبردنی بیزنسی خۆمان بە شێوەی بەرپرسانە

پاراستنی داراییەکامنان 

کاتێک نۆبەی پاراستنی داراییەکامنان دەگات، لەسەرمانە هەوڵ و 

هەنگاوی پێشگیرانە بۆ پاراسنت و بەکارهێنان بە باشرتین شێوە لە دارایی، 

بەڵگەنامەکان، داتا و زانیاری نهێنی، سەرچاوە و دارایی پارکێر، بریتی 

لە خاوەندارێتی مەعنەوی خۆمان، جێبەجێ بکەین. هەروەها، قەت 

ناتوانیت سیستمەکانی کۆمپانیا بەکار بێنن بۆ ئەو چاالکیانەی کە یاسا و 

سیاسەتەکانی ئێمە پێشێل دەکات یان زیان بگەیەنێت بە جێ متامنەیی 

پارکێر.

پارێزراوی سایبەری 

سیستەمە دیجیتاڵەکان ، و زانیاری رێکخراو و شیکراو و پاشەکەوت کراو 

لە سەریان، زۆر پێویست و سەرەکین بۆ پارکێر. هەموو ئەوانەی کە 

سیستەمە دیجیتاڵەکانی پارکێر بەکار دێنن- فەرمانبەرەکان و کەسانی 

سێیەم، بریتی لەوانەی کە دەسپێڕاگەیشتنی کاتییان هەیە- دەبێ 

دڵنیایی وەربگرن کە ئەم سەرچاوانە بە شێوەی شیاو و بە ئاراستەی 

سیاسەتەکانی پاراستنی داتاکان یان پارێزراوی سایبەری بەکار دەهێرنێن. 

لە ئەگەری سەرهەڵدانی الدان، تکایە دەسبەجێپەیوەندی بکە بە 

بەرپرسەکەتەوە. بەرپرسەکەت بەشی تەکنیکی زانیاری ئاگادار دەکاتەوە 

بۆ دیاری کردنی شێوەی پارێزگاری لە زانیاریە نهێنیەکان و دارایی پارکێر. 

بەستێنی تایبەتی و زانیاری تاکەکەسی

ئێمە ڕێز دەگرین لە داتا و زانیارییە نهێنیەکانی پەیوەست بە بیزنس، 

مشتەریەکان، فەرمانبەرەکان و کەسانی سێیەم و دەیانپارێزین. ئێمە 

رەنگە زانیاری تاکەکەسی کە لە الیەن فەرمانبەرەکان و کەسانی 

سێیەمەوە خراوەتە روو بەکار بێنین و ئاشکرایان بکەین بە شێوەی 

رێپێدراو و بە پێی سیاسەتەکان و پێڕوەکانی پارکێر یان بە پێی پێویستیە 

یاساییەکان. ناتوانیتزانیارییە نهێنیەکانی خاوەنکاری پێشوو کبەکار 

بێنیت. 

ڕاکابەرایەتی دادپەروەرانە و دژە قۆرخکاری

دەزانین کە لە سوودی ڕکابەرایەتی ئێمە لە رێگای لەسەرتر بونی 

پسپۆڕی پێشەیی ئێمە و کواڵیتی بەرهەمەکان، رێچارەکان و 

پێشکەش کردنی خزمەتگۆزاریەکانی ئێمەوە دەست دەکەوێت. 

ئێمە لە هەڵسوکەوتی ڕاکابەریامندا راست و درۆستین و هاندەرە 

تاکەکەسیەکامنان بۆ گەرەنتی کار یان دەرماڵەی تر پێشکەش ناکەین. 

پارکێر زانیاری نرخدانان لەگەڵ ڕکابەران بەش ناکات یان بەشدار نابێت 

لە هیچ کام لە هەوڵ و هەنگاوەکانی دۆزینەوەی بازاڕ کە بە شێوەی 

نادادپەروەرانە، رێگر دەبن لە ڕکابەری لە بازاڕدا.

کۆمپانیایەک بە تەکنیکی پێشکەوتوەوە
لە پارکێردا، بۆچوونی باشرت کردنی بەردەوام بۆ وەدەست هێنان و پاراستنی ناوی خۆمان بۆ یەکگرتوویی بەکار دێنین. پارکێر پڕە لە پسپۆڕانی داهێنەر کە 

سیستمیبەڕێوەبەرایەتی زانیاری بەکار دێنن بۆ پێشخستنی هەڵسوکەوتی بەرەوشتی بازرگانی لە هەر شوێنێکی جوگرافیایی کە ئێمە تێێدا بازرگانی دەکەین. ئێمە 

ئوتۆماسیون، سییستەمیبنیات نراو لە سەر کالود و شیکردنەوە و رشۆڤەی داتاکان بۆ کەم کردنەوەی ریسک و پێگەی پارکێر بۆ دواڕۆژ بەکار دێنین، وەک جیهانێک کە 

هۆشی دەسکرد، بالکچین و میتاڤۆرس پێکەوە لە ژیانی ئێمەدا تۆخرت دەبن.
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کۆنتڕۆڵە ناوەخۆییەکان

نوسینگەکان، پێشینەکان، حەسێبەکان و لیستە ئابووریەکانی پارکێر دەبێ زانیاری پێویست لەخۆ 

بگرێت، دەبێ مامەڵەکانی کۆمپانیا بەوردی دەربخات و دەبێ پابەند بێت بە سیستەمی چاوەدێری 

ناوەخۆیی پارکێر.

ناکۆکی بەرژەوەندی

ئێمە لە سەرمانە بە راست و دروستی، بەڕەوشت و بۆ بەرژەوەندی پارکێر هەنگاو بنێین. دەبێ لەو شوێنانەی کە لەودا بەرژەوەندی تاکەکەسی لەگەڵ 

ئاشکراکردنی ناکۆکی بەرژەوەندیبەرژەوەندی پارکێر دژ بەیەکن، یان رەنگە دژ بەیەک بن دەبێ خۆببوێرین.

دەبێ هەر جۆرە ناکۆکیەکی شیامنەکراوی نێوان بەرژەوەندی تاکەکەسی خۆت و 

بەرژەوەندیەکانی پارکێر بە بەرپرسی خۆت ڕابگەیێنیت. بەرپرسەکەتان بۆ بنیات نان و 

جێبەجێ کردنی پرۆژەیەک بە مەبەستی چارەسەری ناکۆکی بەرژەوەندیەکان هاوکاریت 

لەگەڵ دەکات. تۆ و بەرپرسەکەت دەبێ هەر جۆرە ناکۆکی بەرژەوەندی چارەسەرنەکراو بۆ 

دۆزینەوەی رێچارە بە بەشی سەرچاوە مرۆییەکان راپۆرت بدەیت.

هاوژینی من بەرپرسی کۆمپانیایەکە کە ـلەگەڵ پارکێر مامەڵەی بازرگانی هەیە. لەسەر 

کارەکەم لە پارکێر جار و بار ـلەگەڵ ئەو کۆمپانیایە پێوەندی دەکەم. ئاخۆ ئەم پرسە 

گرفت دروست دەکات؟ 

گرنگ ئەوەیە کە هەموو شتەکان پیشاندەری ناکۆکی بەرژەوەندی راستەقینە یان 

شیامنەیی پیشان بدرێت بۆئەوەی هەر جۆرە بابەتێک پێشبینی بکرێت و دووری لێ 

بکردرێت. رەوشی تۆ ناکۆکی بەرژەوەندی شیامنەیی پیشان دەدات و دەبێ بە پێی 

سیاسەتی ناکۆکی بەرژەوەندیەکان ئاشکرا بکرێت.

 یەکێک لە مشتەریەکامنان دەیهەوێت دامبمەزرێنێ. مشتەریەکە لە من داوا دەکات کە 

لەگەڵ پارکێردا ڕکابەر نیە. من  بۆ رێخستنی سەرمایە دانانێکی بازرگانی یارمەتی بدەم کەـ 

تەنیا کاتێک کار بۆ ئەو مشتەریە دەکەم کە بۆ پارکێر کار نەکەم. ئاخۆ ئەم کارە رێپێدراوە؟

نا، وادێتە بەر چاو کە بەم کارە

بەرەوڕووی ناکۆکی بەرژەوەندی ببیەوە. کەسانی دیکە دەتوانن

بە هۆکاری پاساوهەڵگر گریامنەی ئەوە بکەن کە رەنگە

ئەولەوییەت بدەیت بەم مشتەرییە.

رابواردن، گەشت، دیاری و یارمەتی ئابووری دەبێ ئامانجی بازرگانی رەوا و درۆستی 

هەبێت. گرنگە دیاریەکان، یارمەتی ئابووری، یان رابواردن لە ئەندازە و ئەژماری سنورداردا 

بدرێت و/ وەربگیردرێت و پیشاندەری پێشێلکاری یان دزە کردنی نالەبار نەبێت.

هەڵس و کەوت ـلەگەڵ بەرپرسانی حکومی

 یەکێک لە دابینکەرانی ئێمە پێشنیاری دوو تێکتی بۆ دوایین کێبەڕکێکانی 

مۆندیالی تۆپی پێی ئەوروپا پێداوم کە لە دەرەوەی واڵت بەڕێوە دەچێ. ئاخۆ 

دەتوانم تێکتەکان وەربگرم؟

بۆ دڵنیا بون لەوەی کە ئەمە ئاڵووێرە گونجاوە، دەبێ بگەڕێیتەوە بۆ سیاسەتی 

 )ETGD(شێوازی رابواردن، گەشت، دیارییەکان و یارمەتی ئابووری پارکێر

و پێش لە وەرگرتنی لە پارێزەری جیۆمارکێت )GeoMarket(ی خۆت 

ڕەزامەندی وەربگریت.

 لە واڵتی مندا دیاری وەک میوە، پەنیر و سەبەتەی شەراب بە فەرمانبەرە ئاست 

نزمەکانی کۆمپانیا نەوتیە دەوڵەتیەکان لە کاتەکانی پشووداندا باوە. ئێمە داوایان 

لێ ناکەین کاری نایاسایی بکەن یان پارکێر لە ئەولەوییەت دابنێن و هەروەها 

مەبەستامن ئەوە نیە لە سەر دەرەنجامی چاالکی بازرگانی کاریگەریامن هەبێت. 

ئاخۆ دەتوانین ئەم دیاریانە بدەین؟

لە پەیوەندی ـلەگەڵ دانی هەر جۆرە دیارییەک بە بەرپرسانی حکومی، دەبێ 

319parkerwellbore.( پورتاڵی بەراوردی پارکێر ETGD لە بەشی

com(پشتگیری وەربگریت. هەروەها پێویستە بیرکردنەوەیەکی باش 
بەکاربهێنیت بۆ ئەوەی بزانیت ئایا دیارییەکە گونجاوە یان نا.

رابواردن، گەشت، دیارییەکان و یارمەتی ئابووری

پ:پ:

و:
و:

پ:

پ:

و:
و:
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پەیوەندی کەسی سێیەم

10

کۆمپانیاکانی سێیەم و دابینکەرانی پارکێر دەورێکی گرنگیان لە توانایی ئێمەدا هەیە بۆ چاالکی و پێشکەش کردنی 

بەرهەم و خزمەتگوزاریەکان بۆ مشتەرییەکامنان. لە کاتی مامەڵە لە گەل کەسانی تردا- بریتی لە کەسانی سێیەم، 

هاوبەشەکان، دابینکەران. هەر بۆیە دەبێت بەوردی هەڵیانبژێرین و تەنها لەگەڵ ئەو الیەنە سێیەمانەدا کار 

بکەین کە هاوبەشی پابەندبوومنان بە دەستپاکییەوەن، شایستەن، پابەندن بە مافەکانی مرۆڤەوە، و پابەندن بە 

هەموو یاسا کارپێکراوەکانەوە. 

نوێنەرانی الیەنی سێیەم )TPR( چین؟

ئایا یاساکانی دژە گەندەڵی بۆ TPRs دەگونجێت؟

دابینکەران، فرۆشیاران، یان ناوەندەکان – بەگشتی ڕێکخراوەکان یان کەسەکان – کە نوێنەرایەتی پارکەر دەکەن بۆ الیەنی 

سێیەمی دەرەکی، وەک کڕیاران و بەرپرسانی حکومەتن.

بەڵێ. یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی وەک یاسای گەندەڵی بیانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و یاسای بەرتیلدانی 

بەریتانیا پارەدانی ڕاستەوخۆی نایاسایی بە بەرپرسانی حکومەت و الیەنی سێیەم قەدەغە دەکەن بۆ بەدەستهێنان یان مانەوەی 

کاروبارەکان. هەروەها ئەم یاسایانە پارەدانی ناڕاستەوخۆ قەدەغە دەکەن کە لە ڕێگەی الیەنی سێیەمەوە ئەنجام دەدرێن، وەک 

ڕاوێژکار یان بریکار.

پ:

پ:

و:

و:



بارەگای سەرەکی

2103 City West Blvd, Suite 400
Houston, TX 77042-2835

+1 281.406.2000

www.parkerwellbore.com

هێڵی کاروباری ڕەوشتی

بۆ ڕاپۆرتکردنی کێشەکانی ئەخالق یان پابەندبوون، پەیوەندی بە هێڵی کاروباری 

ڕەوشتامنەوە بکە )کە لەالیەن NAVEX Global بەڕێوەدەبرێت( بە شێوەی ئۆنالین 

لە:

parkerwellbore.ethicspoint.com

.compliance.specialist@parkerwellbore.com بۆ پرسیارە گشتیەکان سەبارەت بەم یاسایە، تکایە پەیوەندی بکە بە سەرپەرشتیارەکەت، هاوبەشی بازرگانی سەرچاوە مرۆییەکان، بەشی یاسایی، بەشی دەستپاکی و پابەندبوون، یان پەیوەندی بکە بە


