ما هي قيمنا،
ما هو سلوكنا

مدونة قواعد السلوك للموردين
الخاصة بنا
ما الذي جعلنا على ما نحن علٌه:

االبتكار

التعاون

األداء

االستدامة

النزاهة

السالمة

كيف نعمل معًا
تحدد مدونة لواعد السلون للموردٌن الخاصة بنا المبادئ األساسٌة للسلون األخاللً التً توافمون أنتم (كموردٌن لنا) على
ضرورة االلتزام بها عند العمل معنا (صب سً سفن) .ولمد ُكتِبَت بطرٌمة نعتمد أنها تناسبكم وتناسب التفاعل بٌن منظمتٌنا.
وهً تكمل مدونة لواعد السلون الخاصة بشركة صب سً سفن (المتاحة على الرابط:
 ،)www.subsea7.com/conduct-and-ethicsحٌث ٌمكنكم االطالع على مزٌد من التوجٌه ،إذا كنتم بحاجة إلٌه.

عندما تطلب منكم منظمة ما االمتثال لمواعد السلون الخاصة بها ،فمد ٌبدو األمر كما لو كان فرض .فمد ٌكون لدٌكم لواعد
سلون خاصة بكم ،والتً تلتزمون أنتم وموظفوكم بالتمسن بها .أٌضًا ،ال تأخذ هذه الطلبات فً االعتبار حمٌمة أن سلوكٌات
المنظمة تُست َمد فً نهاٌة األمر من لٌمها وثمافتها ،ولٌست من مجرد تعهدات تعالدٌة – على الرؼم من أن الوفاء بهذه
االلتزامات أمر فً ؼاٌة األهمٌة.
نحن على ثمة من تمسككم بالتزاماتكم التعالدٌة معنا ،ونحصل على تأكٌد من لدرتكم على إثبات أن لدٌكم مدونة لواعد سلون
خاصة بكم تحدد معاٌٌر مكافبة ومض َّمنة فً منظمتكم.

تدعم لٌم السالمة ،والنزاهة ،واالستدامة ،واألداء ،والتعاون ،واالبتكار لدٌنا كافة ما نموم به ،بما فً ذلن من نختار التعامل
معهم وكٌفٌة عمل منظمتٌنا معًا .وال نطلب منكم مشاركة لٌمنا ،بل مجرد احترامها.

نحن نطالبكم بهذه المعايير ،لكن يمكنكم أيضًا
توقعها منا ،ونطلب منكم إخبارنا إذا كان هناك
من ال يتمسك بها.

ومع ذلن ،فكما أننا لن نتنازل عن السالمة عندما نعمل معكم ،فإننا نعتبر أن األمانة ،والوضوح ،والنزاهة هً لٌم عالمٌة،
ونتمنى أن تمٌز هذه المٌم الطرٌمة التً تعمل بها منظمتانا معًا.
نحن نطالبكم بهذه المعاٌٌر ،لكن ٌمكنكم أٌضًا تولعها منا ،ونطلب منكم إخبارنا إذا كان هنان من ال ٌتمسن بها.
ٌُرجى التأكد من أن جمٌع موظفٌكم والمماولٌن من الباطن الذٌن ٌشاركون فً تورٌد السلع أو الخدمات لشركة صب سً سفن

ٌعملون وفمًا لمعاٌٌر ال تمل عن تلن المنصوص علٌها فً لواعد السلون للموردٌن هذه.
مع الشكر،
ﺟوزﯾف لﯾروي
ناب برﺑٌس الوظاﺑؾ الﺗﺷؽٌﻠٌﺔ،
صسًس بفن
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السلوك التجاري األخالقي واالمتثال للقانون

الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبيئة ،والجودة ()HSSEQ

نحن ملتزمون بممارسة األعمال التجارٌة بأمانة ونزاهة واالمتثال لجمٌع الموانٌن المعمول
بها فً جمٌع الوالٌات المضابٌة التً نعمل فٌها – بما فً ذلن لوانٌن مكافحة الفساد والتهرب
الضرٌبً.
ونطلب من موردٌنا أن ٌحذوا هذا الحذو.

السالمة واالستدامة هما من المٌم األساسٌة لدٌنا .وتلتزم شركة صب سً سفن بمكان عمل خال من
الحوادث .وٌعتمد أداؤنا على لدرتنا على االرتماء المستمر بجودة الخدمات التً نمدمها لعمالبنا ،مع حماٌة
األشخاص ،والحد من التأثٌر الضار على البٌبة والمجتمعات التً نعمل بها ،والحد من تدمٌر األصول.
وتطالب صب سً سفن بااللتزام الفعَّال تجاه الصحة ،والسالمة ،واألمن ،والبٌبة ،والجودة من جمٌع
موظفٌها وموردٌها فً جمٌع أنشطة أعمالها.
وتعد السالمة إحدى لٌمنا األساسٌة ،ونعتمد أنه من خالل العمل م ًعا فً إطار من السالمة ،سوؾ ننشا
مكان عمل خاص بشركة صب سً سفن خال من الحوادث فً كل ٌوم ،وفً كل مكان.
إذا كنتم تعملون فً أحد موالعنا ،فنحن نطالبكم بضمان االمتثال لمتطلبات الصحة ،والسالمة ،والبٌبة
لموردٌنا.
ونحن نعتمد أنه من خالل العمل فً إطار من السالمة ،فسوؾ ننشا مكان عمل خاص بشركة صب سً
سفن خال من الحوادث فً كل ٌوم ،وفً كل مكان.

الرشوة والفساد
تلتزم شركة صب سً سفن بمنع الفساد ولن تتسامح مع الرشوة .وسٌاستنا واضحة .لن نمدم
أو نطلب أو نمبل الرشاوى ،ولن نستخدم أو نسمح لآلخرٌن بالمٌام بهذه األمور لنا أو عند
العمل فً مشروعاتنا .وٌشمل ذلن تمدٌم أي مدفوعات أو منفعة ؼٌر البمة ألي شخص ،بما
فً ذلن أي موظؾ عمومً ،للحصول على أعمال جدٌدة ،أو االحتفاظ بأعمال حالٌة ،أو
تأمٌن أي مٌزة ؼٌر البمة.
نحن ال نستثنً ما ٌسمى بمدفوعات التٌسٌر – عادة ما تكون مدفوعات صؽٌرة المٌمة
للمسبولٌن العمومٌٌن لتأمٌن أو التعجٌل بأداء إجراء روتٌنً أو ضروري ٌحك للدافع بالفعل.
ونطالبكم باألمر نفسه.

الهدايا والضيافة وتضارب المصالح
الهداٌا والضٌافة المعمولة التً ال تهدؾ إلى التأثٌر على المتلمً على نحو ؼٌر البكٌ ،مكن
دورا مشروعًا فً العاللات التجارٌة .لكننا ال نسمح للهداٌا والضٌافة أو تضارب
أن تلعب ً
المصالح بالتأثٌر على العمل الذي تموم به منظمتانا معًا.
ونطالبكم باألمر نفسه.

حقوق اإلنسان وممارسات االستخدام
نحن ملتزمون بالوفاء بمسبولٌتنا عن احترام حموق اإلنسان وحماٌتها .ونحن نسعى جاهدٌن لحماٌة كرامة
جمٌع األفراد الذٌن ٌعملون فً عملٌاتنا أو ٌتأثرون بها ،بما فً ذلن األشخاص الذٌن ٌعملون لصالح
موردٌنا .وٌتضمن هذا االلتزام المساعدة فً منع الرق المعاصر واإلتجار بالبشر فً أي مكان فً أعمالنا أو
سلسلة التورٌد لدٌنا.
ونحن ملتزمون بممارسات االستخدام العادلة والمانونٌة فً جمٌع مناحً الشركة وعلى طول سلسلة التورٌد
لدٌنا .وتشمل هذه ،كحد أدنى ،االمتثال للمتطلبات المانونٌة الوطنٌة المتعلمة باألجور وساعات العمل .ونحن
ندعم أٌضًا معاٌٌر منظمة العمل الدولٌة فٌما ٌتعلك بعمل األطفال والحد األدنى لسن االستخدام.
ونطالبكم بااللتزام بالمعاٌٌر نفسها عند التعامل مع موظفٌكم ،وموظفً العمود ،والمماولٌن من الباطن.

المنافسة ومكافحة االحتكار

اإلنصاف واالحترام بين العميل والمورد

تتمثل سٌاستنا الثابتة فً التنافس بشكل عادل وأخاللً مع االمتثال التام لموانٌن المنافسة
ومكافحة االحتكار فً جمٌع الوالٌات المضابٌة التً تعمل فٌها صب سً سفن.
ونطالبكم باألمر نفسه .وهذا ٌعنً ،من بٌن أمور أخرى ،أن علٌكم:
*احترام حمنا فً اختٌار الموردٌن الذٌن ندعوهم إلى التأهل األولً أو تمدٌم العطاءات.
*علٌكم الحرص على عدم تزوٌدنا بمعلومات حول عطاءات أو عروض أسعار منافسٌنا.

نسعى إلى الوفاء بالتزاماتنا التعالدٌة ،بما فً ذلن الدفع الفوري للمبالػ المستحمة وفمًا لشروط اتفالٌاتنا
المبرمة مع موردٌنا.
فً الممابل ،نطالب أٌضًا بأن تعكس جمٌع الفواتٌر ،وطلبات الدفع ،وتؽٌٌرات أو تمدٌدات الولت ،والسجالت
والتمارٌر المالٌة بدلة اتفالٌاتنا التعالدٌة والمعامالت التجارٌة بٌننا.
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"معًا نحن دائ ًما نفعل
ما هو صحيح"

خط اإلبالغ السري ال ُمدار خارجًٌا متاح  24ساعة فً الٌوم 7 ،أٌام فً
األسبوع عبر المولع اإللكترونً  www.safecall.co.ukأو أرلام الهاتؾ
أدناه:
أنجوال

www.subsea7.com

communications@subsea7.com

2019
سبتمبر2020
© صب سً سفن ،ﯾﻧﺎﯾر
المعلومات الواردة صحٌحة فً ولت إرسالها للطباعة.

+44 191 516 7767

أسترالٌا

1 800 052 971

البرازٌل

0800 891 7813

مصر

0800 000 0059

فرنسا

0800 00 99 20

ألمانٌا

00 800 72332255

ؼانا

+44 191 516 7764

الهند

000 800 440 1256

المملكة العربٌة السعودٌة

800 8442067

مالٌزٌا

1 800 220 054

المكسٌن

01800 123 1758

هولندا

0800 020 1196

نٌجٌرٌا

+44 191 516 7764

النروٌج

800 19821

سنؽافورة

800 448 1542

اإلمارات العربٌة المتحدة

8000 4413376

المملكة المتحدة

0800 055 6712

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

877 224 3830

أخرى

+44 207 696 5952

ماذا إذا لم يكن هناك التزام بهذه المعايير؟
إذا كانت لدٌن شواؼل جادة تجاه السلون الذي ٌتعارض مع مدونة لواعد
السلون للموردٌن ،فهنان عدد من الخٌارات المتاحة لن:
بشكل عام ،حاول ً
أوال طرح شواؼلن على المدٌر األول فً شركة صب
سً سفن المسبول عن عاللتكم معنا.
أو ً
بدال من ذلنٌ ،مكنن االتصال بنابب ربٌس الوظابؾ التشؽٌلٌة أو
ربٌس فرٌك االمتثال واألخاللٌات.
إذا لم تشعر باالرتٌاح عند طرح سؤالن أو شواؼلن عبر أي من هذه
المنواتٌ ،مكنن االتصال بخط اإلبالغ السري الخاص بنا (انظر البٌانات
الممابلة).
ونحن نحظر االنتمام من أي شخص ٌثٌر شواؼل بحسن نٌة أو على
أساس اعتماد معمول ،وٌمكن اإلبالغ عن هذه الشواؼل فً سرٌة ،حٌث
تسمح الموانٌن المحلٌة بذلن ،وبطرٌمة ال تفصح فٌها عن هوٌتن.
ملحوظة :فً هذا المستند ،تشٌر كلمات "نحن" و"لنا" إلى شركة صب
سً سفن ،وتشٌر كلمات "أنتم" أو "أنت" أو "لكم" إلى منظمتكم ،كمورد
لنا.

