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 امعً  نعمل كیف
موّردن�ا) عل�ى تحدد مدونة سلوك الموردین المبادئ الرئیسیة للسلوك األخالقي الت�ي یج�ب أن تواف�ق (بص�فتك 

). ُحررت المدونة بطریقة نعتقد أنھ�ا وثیق�ة ص�لة ب�ك وبالتف�اعالت Subsea 7االلتزام بھا عند العمل معنا (
الكاملة حیث یمكنك العثور على مزی�د م�ن اإلرش�ادات   Subsea 7بین شركتینا وھي مكملة لمدونة سلوك 

 إذا كنت بحاجة إلیھا.
ونعل�م ذل�ك  –دونة السلوك الخاص�ة بھ�ا ق�د یب�دو األم�ر وكأن�ھ ف�رض عندما تطلب منك أي شركة أن تمتثل لم

نظًرا لتلقینا لمثل ھذه الطلبات بأنفسنا. قد یكون لدیك مدونة س�لوك خاص�ة ب�ك والت�ي تلت�زم بھ�ا أن�ت وموظف�و 
شركتك. كما أن مث�ل ھ�ذه الطلب�ات ال تأخ�ذ ف�ي االعتب�ار الحقیق�ة أن س�لوكیات الش�ركة ھ�ي أساًس�ا ناش�ئة ع�ن 

 على الرغم من أن احترام ھذه االلتزامات أمر بالغ األھمیة. -ھا وثقافتھا ولیس فقط عن التعھدات التعاقدیة قیم
نحن على ثقة بتمسككم بالتزاماتكم التعاقدیة معنا ونتأكد من ذلك أكثر عندما تبرھنون امتالككم وتبنیكم لمدون�ة 

 ي شركتكم. سلوك خاصة بكم والتي تحتوي على معاییر مماثلة راسخة ف
إن قیم السالمة والنزاھة واالبتكار واألداء والتعاون الخاصة بنا تدعم كل أعمالنا بما ف�ي ذل�ك اختی�ار الجھ�ات 
الت��ي نق��وم بأعم��ال تجاری��ة معھ��ا وأیًض��ا كیفی��ة عم��ل ش��ركتینا مًع��ا. ال نطل��ب م��نكم تقاس��م قیمن��ا، نطل��ب فق��ط 

 احترامھا.
مة عندما نعمل معكم فإنن�ا نعتب�ر أن األمان�ة واإلنص�اف والنزاھ�ة ق�یم ومع ذلك، وكما أننا لن نتنازل عن السال

 عالمیة ونتمنى أنھا تمیز أسلوب مباشرة شركتینا األعمال مًعا.
نحن نطلب منكم تبني ھذه المعاییر وأنتم أیًضا یمكنكم طلب ذلك مّنا ونطلب منكم إخبارنا في حال�ة انتھ�اك أي 

 شخص لھذه المعاییر.
 Subsea 7ن أن جمیع الموظفین والمقاولین من الباطن الذین یقومون بتزوید یرجى التأكد م

 بالسلع أو الخدمات  یعملون وفًقا لمعاییر عالیة على األقل تلك المنصوص علیھا في مدونة سلوك الموردین.
 شكرا لكم،
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 سلوك العمل األخالقي واالمتثال للقانون
نح���ن ملتزم���ون باتب���اع ق���یم األمان���ة والنزاھ���ة ف���ي العم���ل 
واالمتثال لجمیع الق�وانین المعم�ول بھ�ا ف�ي جمی�ع الوالی�ات 

 حیث نعمل.القضائیة 
 نحن نطلب من موردینا القیام بالمثل.

 الرشوة والفساد
أب��ًدا ف��ي بمن��ع الفس��اد وال نتھ��اون  Subsea 7تلت��زم 

. إن سیاس���تنا واض���حة. ل���ن نع���رض أو مواجھ���ة الرش���وة
نطل��ب أو نقب��ل الرش��اوى ول��ن نس��تخدم أو نس��مح لآلخ��رین 
بالقی���ام بمث���ل ھ���ذه أش���یاء م���ن أجلن���ا أو عن���د العم���ل ف���ي 

ویشمل ذلك تق�دیم أي مب�الغ أو مزای�ا غی�ر الئق�ة  مشاریعنا.
ألي ش��خص، بم��ا ف��ي ذل��ك أي موظ��ف حك��ومي للحص��ول 
على أعمال تجاریة جدیدة أو االحتف�اظ باألعم�ال الحالی�ة أو 

 الحصول على أي میزة غیر الئقة.
 - بالم��دفوعات التیس��یریةال نس��تثني م��ن ذل��ك م��ا یس��مى 

ین م����دفوعات منخفض����ة القیم����ة للم����وظفوھ����ي ع����ادة 
الحك���ومیین لض���مان أو تس���ریع اإلج���راء الروتین���ي أو 

 الضروري الذي یستحقھ الدافع بالفعل.
 نحن نطلب منكم القیام بالمثل.

 الھدایا والضیافة وتعارض المصالح
ُتعتبر الھدایا والض�یافة المعقول�ة الت�ي ال تھ�دف إل�ى الت�أثیر 
على المتلقي بشكل غی�ر الئ�ق، عنص�ًرا طبیعًی�ا  وھاًم�ا ف�ي 

ن���اء عالق���ات تجاری���ة. لكنن���ا ال نس���مح أن ت���ؤثر الھ����دایا ب
والض��یافة أو َتع��اُرض المص��الح عل��ى العم��ل ال��ذي تق��وم ب��ھ 

 شركاتنا مًعا.
 نحن نطلب منكم القیام بالمثل.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنافسة ومكافحة االحتكار
إن ھ��دف سیاس��تنا الثابت��ة ھ��و التن��افس بش��كل ع��ادل وأخالق��ي م��ع 
االمتث���ال الت���ام لق���وانین المنافس���ة ومكافح���ة االحتك���ار ف���ي جمی���ع 

 .Subsea 7الوالیات القضائیة التي تعمل فیھا 
ض�من أم�ور  -نطلب منكم القیام بالمثل وھذا یعني أنھ یجب عل�یكم 

 القیام بالتالي:  -أخرى 
ختیار الموردین الذین ندعوھم للتأھیل أو لتق�دیم احترام حقنا في ا• 

 العروض. 
الح��رص عل��ى ع��دم تزوی��دنا بمعلوم��ات ع��ن ع��روض وأس��عار • 

 منافسینا. 
 )HSEQالصحة والسالمة والبیئة والجودة (

أم�اكن عم�ل خالی�ة م�ن الح�وادث ك�ل بت�وفیر  Subsea 7تلتزم 
 ی���وم وف���ي ك���ل مك���ان. یعتم���د أداؤن���ا عل���ى ق���درتنا عل���ى التحس���ین
المس��تمر لج��ودة الخ��دمات الت��ي نق��دمھا لعمالئن��ا م��ع حمای��ة الن��اس 

 والتقلیل من التأثیر على البیئة ومن إلحاق الضرر باألصول.
الصحة والس�المة والبیئ�ة التزاًما قوًیا تجاه  Subsea 7تستلزم 
من جمیع موظفینا وموردین�ا ف�ي جمی�ع أنش�طة  HSEQ والجودة

ا األساسیة ونعتقد أن�ھ م�ن خ�الل ھي إحدى قیمن السالمةعملنا. إن 
 Subsea 7العم��ل مًع��ا بنزاھ��ة س��نخلق مك��ان عم��ل خ��اص بـ��ـ 

 خال من الحوادث كل یوم في كل مكان.
إذا كن��ت تعم��ل ف��ي أح��د مواقعن��ا فنطل��ب من��ك التأك��د م��ن التزام��ك 

 بمتطلبات الصحة والسالمة والبیئة الخاصة بالموردین.
 

Subsea 7-مدونة السلوك للموردین   Subsea 7- 3مدونة السلوك للموردین 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممارسات التوظیف
نح��ن ملتزم��ون بممارس��ات التوظی��ف العادل��ة ف��ي جمی��ع أنح��اء الش��ركة 
وعبر سلسلة اإلمدادات الخاصة بنا وتشمل ھذه الممارسات، كحد أدن�ى، 
االمتث��ال للمتطلب��ات القانونی���ة الوطنی��ة فیم��ا یتعل���ق ب��األجور وس���اعات 

بشأن عمالة األطف�ال  ILOالعمل. كما نؤید معاییر منظمة العمل الدولیة 
 األدنى لسن التشغیل.والحد 

نطلب منكم االلتزام بنفس المعاییر عند التعامل مع موظفیكم والم�وظفین 
 الذین یعملون من خالل عقود والمقاولین من الباطن.

 االنصاف واالحترام بین العمیل والمورد
نسعى إلى الوفاء بالتزاماتنا التعاقدیة بما في ذلك الس�داد الف�وري للمب�الغ 

 لشروط اتفاقیاتنا مع موردینا. المستحقة وفًقا
وف�ي المقاب�ل نطل��ب أیًض�ا أن تعك��س جمی�ع الف��واتیر أو طلب�ات ال��دفع أو 
التع��دیالت أو تمدی��دات الوق��ت والس��جالت والتق��اریر المالی��ة، اتفاقیاتن��ا 

 التعاقدیة والمعامالت التجاریة بیننا، بدقة.
 ماذا سیحدث في حالة قصور في االلتزام بھذه المعاییر؟

كان لدیك مخاوف جادة بش�أن س�لوكیات ال تتواف�ق م�ع مدون�ة س�لوك  إذا
 الموردین فھناك عدد من الخیارات المتاحة أمامك:

بشكل عام، حاول أوالً التعام�ل م�ع مخاوف�ك م�ع كبی�ر الم�دیرین ف�ي  •
Subsea 7 .المسئول عن عالقاتك 

للوظ���ائف  VPكح���ل ب���دیل، یمكن���ك التواص���ل م���ع نائ���ب رئیس���نا  •
 التشغیلیة أو مدیر إدارة االمتثال واألخالقیات للمجموعة. 

إذا كن���ت ال تش���عر باالرتی���اح ف���ي ط���رح  س���ؤالك أو التعبی���ر ع���ن  •
مخاوفك بھذه الطرق، فیمكنك االتصال بخط اإلبالغ السري الخاص 

 بشركتنا (أنظر التفاصیل أدناه).
ة أو عل�ى نحن نحظر االنتقام من أي شخص یطرح المخ�اوف بحس�ن نی�

أس��اس االعتق��اد اس��تناًدا إل��ى أس��باب معقول��ة. ویمك��ن اإلب��الغ ع��ن ھ��ذه  
المخ��اوف ف��ي س��ریة وب��دون الكش��ف ع��ن الھوی��ة حیثم��ا تس��مح الق��وانین 

 المحلیة بذلك. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن خط اإلبالغ السري الخاص بنا والذي یتم إدارتھ من الخارج متاح 
أیام في األسبوع ویمكنك اإلبالغ  7ساعة في الیوم  24لك على مدار 

كذلك عن طریق البرید اإللكتروني على: 
subea7@safecall.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، Subsea 7مالحظة: في ھذا المستند، یشیر "نحن" و "لنا" إلى 
 و"أنت" و "الخاص بك" یشیر إلى مؤسستك بصفتك موردنا.

 

 نعمل دائًما "مًعا نحن
 ما ھو الصواب" 
 

www.subsea7.com 
@subsea 7   المعلومات صحیحة عند اإلرسال للمطبعة 2018أبریل ، 

 

 

  

 1 800 052 971استرالیا                 

 0800 891 7813البرازیل                 

 0800 000 0059مصر                   

 0800 00 99 20فرنسا                    

 800 8442067العربیة السعودیة المملكة 

 1 800 220 054مالیزیا                   

 0800 020 1196ھولندا                    
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