
مدونة سلوكيات 

وأخالقيات العمل

التزام انشكيب
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املقدمة

3

رسالة من الرئيس 

التنفيذي

بصفتها رشكة رائدة يف مجال تقديم الخدمات البحرية، وبامتالكها أكرب 
شبكة من الوكاالت مسّجلة امللكية يف العامل، تتحمل رشكة إنشكيب 

لخدمات الشحن )يُشار إليها فيام ييل باسم “الرشكة”( املسؤولية 
ومتتلك فرصًة فريدًة أيًضا إلحداث تغيري إيجايب عىل جميع مستويات 

تفاعلنا: داخل القطاع البحري من خالل عمالئنا ورشكائنا، ويف 
املجتمعات املحلية التي نزاول فيها أعاملنا، ومن خالل نقاط التفاعل 

األوسع نطاقًا عرب القوى العاملة لدينا يف جميع أنحاء العامل.

يشكل ضامن ترصّفنا وعملنا دامئًا بطريقة متوافقة وأخالقية ومستدامة 
أهم أولوياتنا وهدفنا الرئييس. فنحن ال نطمح إىل مجرد تلبية املعايري 

الدنيا، وإمنا إىل االلتزام بوضع معايري ألفضل املامرسات.

وال ميكن تحقيق هذه األهداف إال من خالل إكامل 
الرشاء عىل جميع املستويات يف مؤسستنا. ويجب عىل كل شخص بعينه 

يف الرشكة أن يشاطرنا التزامنا، وبصفتنا رشكًة فإننا نتحمل مسؤولية 
توفري األدوات والتدريب وبيئة العمل الصحيحة.

تقع مدونة سلوكيات وأخالقيات العمل يف صميم برنامج االمتثال 
الشامل لدينا، وهي مبثابة منارة تساعدنا يف اجتياز التحديات اليومية، 

متاًما مثل الكيفية التي ساعدت بها منارة Inchcape Rock السفن عىل 
السري يف املياه الساحلية، تلك املنارة التي نستلهم منها اسم رشكتنا.

وعىل غرار أي قطاع، وشأن جميع مجاالت الحياة، يواجه القطاع 
البحري تحدياٍت من حيث مدفوعات الفساد والرشوة والتسهيل. ولكّن 

الرشكة ستواصل قيادة املعركة ضد كل هذه املامرسات غري القانونية 
وغري املقبولة.

لقد وضعنا -من خالل التزامنا عىل مستوى الرشكة- مجموعة أدوات 
رائدة يف القطاع لتمكني املوظفني عىل جميع املستويات من الوقوف 

عىل أي مامرسات غري متوافقة أو غري أخالقية واإلبالغ عنها ومكافحتها. 
ونحن نتبع عمليات مناسبة تضمن إمكان إجراء ذلك دون الكشف عن 

الهوية وبدون مخاطر التعرض لنتائج عكسية.

تتعاون الرشكة تعاونًا فاعالً مع العمالء ورشكاء القطاع يف سبيل دعم 
مبادرات االمتثال واألخالقيات واالستدامة. ويتيح ذلك أيًضا مشاركة 

أفضل املامرسات ويعزز تبني ثقافة تحسني مستمر عرب الرشكات. ونحن 
ملتزمون بضامن بقاء مدونة سلوكيات وأخالقيات العمل الخاصة بنا 

وثيقًة حيًة تتطور تطوًرا إيجابيًا لتفي باملعايري 
واللوائح الجديدة وتتجاوزها. 

وبإيجاز، فإّن الوثيقة التالية تشكل األساس للكيفية التي نسرّي بها 
أعاملنا، إىل جانب ماهيتنا أيًضا، عىل املستويني املؤسيس والفردي عىل 

حٍد سواء.

بعد أن قضيت مهنتي املهنية بالكامل يف القطاع البحري، تحدتني 
الحامسة البالغة تجاه رشكتنا والقطاع بشكل عام، فأنا أحمل التزام 

شخيص بالعمل الدائم بطريقة متوافقة وأخالقية ومستدامة.

Frank Olsen
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الخربة والقيادة العاملية والرتكيز عىل 
املستقبل 

انشكيب ملتزمة باتباع مامرسات األعامل املناسبة من خالل تاريخها 
الناجح عىل مدار 170 عاًما. وهي تلتزم باالستفادة من هذه املعرفة 

والخربة يف توجيه قرارات أعاملها صوب املستقبل. وبوسع عمالئها 
استشعار الثقة يف عملهم وفًقا ألعىل معايري السلوك األخالقي.

املنظور العاملي وقوة األفراد والتفكري 
التقدمي

ميتد التزام الرشكة باألخالقيات واالمتثال إىل املوظفني عىل جميع 
املستويات املؤسسية، ويف جميع وحدات األعامل، ويف جميع البلدان 

واملكاتب يف جميع أنحاء العامل. وهي تلتزم بتمكني موظفيها باألدوات 
التي يحتاجون إليها التخاذ 

القرارات الصحيحة. 

الحزم والتوضيح والبساطة
تعكس مدونة سلوكيات وأخالقيات العمل يف الرشكة ثقافتها املتمثّلة يف: 

الرصامة، والوضوح، واإليجاز.

قيم الرشكة

القيم
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ماذا لو كانت هناك تناقضات بني املدونة والسياسات 
األخرى؟

يجب أن تكون جميع سياسات الرشكة وعملياتها متوافقًة مع هذه املدونة. ويف 
الحالة غري املحتملة التي ال تتوافق فيها إحدى سياساتها مع هذه املدونة، فيجب أن 

يكون اإلجراء األول هو طلب توضيح من مسؤول االمتثال يف املجموعة أو صاحب 
السياسة / العملية. ومن الطبيعي أن تكون السياسات أكرث تحديًدا، ويف بعض 

الحاالت، أكرث رصامًة من هذه املدونة. وقد تكون السياسات اإلقليمية واملحلية أكرث 
رصامًة كذلك من املدونة حيث تتطلبها املتطلبات التشغيلية أو متطلبات املواقع؛ 

فمن غري املرجح أن تكون أقل رصامًة عىل اإلطالق.

من املشمول بهذه املدونة؟

تغطي املدونة جميع موظفي الرشكة: بدًءا من مجلس اإلدارة، مروًرا باملوظفني 
املبتدئني، وصوالً إىل املدير التنفيذي والقيادة العليا. وهي أيًضا رشط للوكالء 

الفرعيني، واملقاولني من الباطن، والبائعني، واملستشارين، وأي أطراف خارجية أخرى 
تعمل مع الرشكة، فيجب أن يوافق الجميع عىل الترصف وفًقا للمدونة. وقد يرتتب 

عىل عدم االمتثال لها اتخاذ إجراء تأديبي.

نظرة عامة

نبذة عن هذه املدونة

ما هي املدونة؟

مدونة سلوكيات وأخالقيات العمل املاثلة )يُشار إليها فيام ييل باسم “املدونة”( هي 

التزام من جانب الرشكة بتحقيق مجموعة من األهداف والقيم والقواعد التي تحدد 

كيفية ترصف الرشكة وموظفيها وتسيريهم لألعامل. وتغطي بعض هذه القواعد 

التزام الرشكة بالقوانني واللوائح؛ ويغطي بعضها اآلخر التزامها تجاه موظفيها؛ إىل 

جانب التزامها تجاه عالقات العمل مع العمالء والبائعني؛ فضالً عن التزامها الرسمي 

تجاه أداء األعامل بطريقة أخالقية. 

وتقدم الرشكة يف جميع الحاالت من خالل هذه املدونة التزامها الرسمي بهذه 

املعايري. وشأنها شأن أي مؤسسة أخرى، قد ينتاب الرشكة التقصري يف بعض األحيان، 

إال أنّها تواصل االلتزام بالشفافية فيام يتعلق بأخطائها، والتعلم منها، والسعي يف 

سبيل التحسن والنمو. 

وتعترب الرشكة هذه الوثيقة “حيًة”، وستخضع للمراجعة والتحديث بانتظام لضامن 

عكسها بصورة صحيحة املنهجية التي تتبعها الرشكة يف مامرسة األعامل.

كيفية استخدام هذه املدونة

ينبغي استخدام املدونة جنبًا إىل جنب مع سياسات الرشكة وإجراءاتها األخرى. 
وهي مجموعة من القواعد رفيعة املستوى تشكل مجموعة من املعايري الشاملة 

لجميع سياسات الرشكة األخرى التي يجب اتباعها. 

من األهمية البالغة لنجاح الرشكة أن يدير جميع املوظفني أعاملهم وأنفسهم وفًقا 
للمدونة؛ فهي تقدم األساس األخالقي الذي يستند إليه سلوك عمل الرشكة بالكامل. 

ويتعني عىل املوظفني الرجوع إىل املدونة بانتظام لتحديث فهمهم. وترد القواعد 
األكرث تفصيالً فيام يتعلق بسلوك األعامل يف سياسات االمتثال، ومن ثم يجب عىل 

املوظفني استخدام املدونة كدليل، رشيطة الرجوع إىل السياسات للوقوف عىل 
الحاالت الخاصة.

للحصول عىل أحدث نسخة من هذه الوثيقة، يرجى الرجوع إىل النسخة اإللكرتونية 
منها املعروضة عىل اإلنرتنت واإلنرتانت يف الرشكة.
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التزام إنشكيب تجاه... 
الحامية من االنتقام 

تلتزم إنشكيب بحامية أي موظف أو طرف خارجي يقدم أي بالغ بنية حسنة. 
وهي تتبع سياسة قوية ملكافحة االنتقام تكفل حامية أي فرد يعرب عن شواغله بنية 
مخلصة وأمينة. وهذه الحامية مكفولة لجميع املوظفني برصف النظر عن مستواهم 

يف املؤسسة. وعالوًة عىل ما سبق، فإن الرشكة لن تسعى بأي صورة إىل محاولة 
اكتشاف هوية أي مصادر مجهولة الهوية.

التزام إنشكيب تجاه...
إجراء مراجعات داخلية

لن يقترص عمل إنشكيب عىل التحقيق يف البالغات التي تتلقاها فحسب، بل 
وتجري عمليات تدقيق داخيل فعالة ومنتظمة لتحديد درجة امتثالها ملدونة 

سلوكيات وأخالقيات العمل وغريها من سياسات االمتثال. 

وهي تلتزم بتخصيص قسم للتدقيق الداخيل وتزويده باملوظفني الالزمني، وتتمثل 
مسؤولية هذا القسم يف مراجعة نُُهج وأفعال الرشكة يف جميع أنحاء العامل. ويقدم 

هذا القسم نتائج عمليات التدقيق مبارشًة إىل مجلس إدارة الرشكة، كام يتمتع 
بسلطة إجراء عمليات مراجعة وتحقيق لكل أقسام الرشكة ومهامها.

ماذا يحدث يف حالة 
إثارة أي شواغل؟

تأخذ رشكة إنشكيب جميع الشواغل املُبلَّغ عنها عىل محمل الجد. فتلتزم بإجراء 
تحقيقات موضوعية وفورية وشاملة يف البالغات املتعلقة باالمتثال واألخالقيات 
تحت إرشاف مسؤول االمتثال باملجموعة. فإذا تم تقديم بالغ دون اإلفصاح عن 
الهوية عرب الخط الساخن، تستعني الرشكة بتقنية تساعد يف التواصل مع مصدر 

البالغ، باستخدام شفرة بطاقة الهوية ليظل مجهول الهوية، وذلك يف حالة وجود 
استفسارات أخرى للمتابعة. ويف حالة إثبات حدوث تلك املخالفة، يتم اتخاذ إجراء 

تأديبي أو تصحيحي مناسب.

االلتزامات

التزامات الرشكة تجاه...
تدرك الرشكة أنه يف مصلحتها ومصلحة جميع أصحاب املصلحة الفضىل أن يتم 
التعرف عىل املشكالت، أو املشكالت املتصورة، وإثارة الشواغل بشأن االمتثال 

واألخالقيات، حتى يتسّنى للرشكة االستجابة لها عىل نحٍو مناسب. وتسهيال ً لذلك، 
توفر الرشكة عدة طرق مختلفة لتنبيهها.

إثارة الشواغل

كيفية إثارة الشواغل

تشجع الرشكة املوظفني عىل التحدث إىل مديريهم أوالً. ويُعد ذلك يف الغالب أفضل 
طريقة لحل املشكالت وتصحيحها. ومع ذلك، فإن هذا النمط من رفع التقارير 

ليس سهالً دامئًا، وغري مناسب لغري املوظفني. ولذلك، تستخدم الرشكة خدمة خط 
ساخن ُمدارة من ِقبل طرف خارجي، وهي تُتيح رفع التقارير عن طريق الهاتف 
واإلنرتنت، حيث ميكن إثارة الشواغل دون الكشف عن الهوية حال تفيض ذلك. 

ولذلك، تستخدم الرشكة خدمة الخط الساخن املدارة من طرف ثالث ، والتي تسمح 
لكل من التقارير الهاتفية والويب ، حيث ميكن إثارة الشواغل بشكل مجهول إذا 

كنت تفضل ذلك. ويتمتع املوظفون كذلك بخيار التقارب مع إدارة املوارد البرشية 
املحلية أو اإلقليمية، أو التواصل مع إدارة الشؤون القانونية 

داخل الرشكة.

انظر الصفحات الخلفية من هذا الكتيب ملزيد من التفاصيل عن كيفية إعداد 
تقرير من خالل إحدى الطرق املوضحة أعاله.

ما هي أنواع الشواغل التي ينبغي إثارتها؟

يجب عىل املوظفني وغريهم ممن يعتقدون باحتامل انتهاك االلتزام بسياسات 

الرشكة أو القوانني أو اللوائح املحلية أو الدولية اإلبالغ عن ذلك.  ويجب عىل 
أي شخص يساوره سؤال أو شك بشأن سياسة الرشكة أن يطرح األسئلة ويطلب 

التوضيح. تشمل األمثلة عىل املسائل التي ينبغي طرحها ما ييل:

مدفوعات الرشاوى أو العموالت أو التسهيل	 
الرسقة أو االحتيال	 
تزوير وثائق الرشكة	 
عدم حامية أصول الرشكة أو العميل كام ينبغي	 
املضايقة أو التنمر	 
التمييز	 
تضارب املصالح	 
تقديم هدايا كبرية أو تلقي ضيافة كبرية بصورة غري معتادة	 
ترسيبات املعلومات الرسية	 
ارتكاب سلوك غري متوافق مع قيم الرشكة	 
إجراء أعامل مع دول أو كيانات خاضعة لعقوبات	 
اإلرباك بشأن سياسة الرشكة	 

تتوقع الرشكة من موظفيها اتباع الحس السليم؛ ففي حالة وجود يشٍء ما ال يبدو 
صحيًحا، فمن املحتمل أال يكون صحيًحا. وتتوقع كذلك أن يطلب املوظفون املشورة 

إذا كانوا غري متأكدين.



1313

التزام إنشكيب تجاه... 
مكافحة الرشوة والفساد

تقدم رشكة إنشكيب خدماتها بشكل مبارش أو غري مبارش تقريبًا يف جميع املوانئ يف 
كل دول العامل. وتنطوي املوانئ املختلفة عىل أنواع متعددة من التحديات واألعراف 
فيام يخص الفساد. إال أن الرشكة تتبع سياسة عدم التسامح عىل اإلطالق مع الرشوة 
والفساد برصف النظر عن امليناء. وهي متتنع، تحت أي ظرف من الظروف، عن منح 
أي رشاوى أو عموالت خفية أو مدفوعات تسهيلية أو تسهيل منحها ألي شخص يف 

أي مكان. 

وتتقبل احتامل أن يرتتب عىل ذلك األمر يف بعض الحاالت زيادة صعوبة أداء املهام 
بالنسبة لها. ومع ذلك، وفضالً عن حظر القوانني املحلية والدولية لهذا النوع من 

السلوك، إال أنها تؤمن إميانًا جوهريًا باتباع األخالقيات يف سلوكيات العمل. ومن ثم، 
فإنها لن تحيد أبًدا عن هذا املنهج 

من أجل أي شخص.

وعىل الصعيد العميل، تنص سياسة الرشكة عىل امتناعها التام عن منح أي رشاوى أو 
أي نوع آخر من املدفوعات للمسؤولني الحكوميني أو مسؤويل املوانئ أو املوردين 
أو أي شخص آخر يعمل يف هذا القطاع. وباملثل، فإنها ال تقبل أي مدفوعات غري 
أخالقية. هذا ولن تعمل عىل تسهيل تقديم أي عميل ألي رشاوى، كام أنها تدعم 

أي عميل يتبنى موقًفا ضد الفساد. ومتتنع كذلك عن العمل مع أي أطراف خارجية 
تتورط يف مثل هذه املامرسات، فضاًل عن امتناعها عن تعيني أي موظفني يتورطون 

فيها.

التزام إنشكيب تجاه...
مكافحة الرق ومكافحة االتجار

تلتزم إنشكيب باالمتناع عن صور الرق الحديث واإلتجار يف البرش عرب عملياتها 
وسالسل التوريد. وال تتهاون مع هذه األنشطة، وتلتزم بتنفيذ األنظمة والضوابط 

التي تهدف إىل ضامن عدم وجود الرق الحديث يف أي مكان داخل املؤسسة. 
وميتد هذا الوضع السيايس إىل عاملة األطفال واألجور غري العادلة، وساعات العمل، 
ومامرسات التوظيف. ومتتد هذه املعايري إىل الوكالء، والبائعني، واألطراف الخارجية 

التابعة للرشكة والذين تتعامل معهم.

التزام إنشكيب تجاه...

مكافحة الرشوة 

والفساد

إنها لحقيقة مؤسفة أن يتواجد الفساد يف جميع القطاعات يف كل دول العامل 
بصورة أو بأخرى. بل ومتارس رشكة إنشكيب أعاملها يف بعض أنحاء العامل التي ميثل 

الفساد فيها أمًرا مألوًفا واعتياديًا، إال أنها تحافظ عىل امتثالها للقوانني املحلية، 
والقوانني الدولية، وقانون مكافحة مامرسات الفساد األجنبية، وقانون مكافحة 

الرشوة الربيطاين، ومدونة سلوكيات وأخالقيات العمل، وأي لوائح تنظيمية أخرى 
الزمة يف جميع األوقات وكافة املواقع.

االلتزامات
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التزام إنشكيب تجاه...

عمالئها

التزام إنشكيب تجاه...
معايري العمالء

إن مدونة السلوك، وبرنامج االمتثال، وسياسات االمتثال لدى رشكة إنشكيب 
مصممة جميعها بحسب األعامل التي متارسها الرشكة، كام تتسم بالرصامة بدون 
بريوقراطية أو تقييدات ال داعي لها. وتثق الرشكة يف استيفاء مدونة السلوكيات 

الخاصة بها ملدونات السلوك الخاصة بالعمالء أو تجاوزها. إال أنها عىل أهبة 
االستعداد دامئًا الستعراض معايري االمتثال الخاصة بعمالئها وااللتزام بهذه املعايري، 

متى أمكن ذلك وكان مناسبًا.

التزام إنشكيب تجاه...
مستوى أعىل من االمتثال

رشكة إنشكيب هي رشكة عاملية لها مكاتب وعمليات يف جميع أنحاء العامل. وهي 
تتفهم أن لكل الدول باختالفها قوانني ولوائح تنظيمية وأعراف خاصة بها. وعىل 
الرغم من تفاخر القدرة بقدرتها عىل التكيف مع االختالفات التشغيلية يف هذه 
املواقع املتعددة، إال أن معايري االمتثال لديها ال تتسم بنفس القدر من املرونة. 

وتُطبق ذات املعايري العاملية الواردة يف مدونة السلوك الحالية يف جميع أنحاء العامل، 
كام أنه ال ميكن التخفيف من رصامتها استجابًة لألعراف املحلية. وميكن للعمالء 
االطمئنان متاًما إىل أن طريقة إجراء الرشكة لألعامل يف دولة بعينها هي ذاتها يف 

جميع الدول األخرى.

التزام إنشكيب تجاه… 
دعم عمالئها

ينطوي تبني موقف قوي ضد الفساد والرشوة عىل مزيد من التحديات، حيث ميكن 
أن يؤثر عىل طريقة أداء إنشكيب لألعامل، كخفض وترية العمليات، أو رمبا يؤدي 

إىل دفعها سعرًا أعىل يف مقابل الخدمات. وال ميثل اتباع السلوك األخالقي عادًة 
الخيار األسهل، وقد يحمل بني طياته صعوبات تشغيلية لكل من الرشكة وعمالئها 

عىل السواء. 

إال أن الرشكة لن تخفف من رصامة معايريها تحت أي نوع من الضغوط. هذا وعند 
التزام العمالء واملوردين واألطراف الخارجية األخرى مبكافحة الفساد والرشوة شأنهم 
شأن الرشكة، فسوف تبذل قصارى جهدها يف توجيه الدعم والنصح واملساعدة لهم 
يف جميع املواقف العصيبة. وهي تدعم جميع الجهات التي تتبني موقًفا مناهًضا 

للفساد.

التزام إنشكيب تجاه...
الشفافية

تلتزم رشكة إنشكيب بالتعامل مع املعامالت التجارية للعمالء وكأنها معامالتها 
الخاصة. ومن الناحية التشغيلية، وتلتزم الرشكة بتقديم كافة املعلومات ذات الصلة 

يف األوقات املناسبة والحفاظ عىل بقاء العمالء عىل علم باملواقف التي يتعني 
إطالعهم عليها. وهي تلتزم بالشفافية يف كافة مامرسات األعامل.

هذا وتعي الرشكة وتتقبل مسؤوليتها تجاه عمالئها. وال تقلل من أهمية أداء أعامل 
عمالئها بشكل قانوين وأخالقي ومتسق مع قواعد االمتثال. وتلتزم بسلوكيات 

العمل األخالقية يف جميع مهامها ويف كل األوقات.

االلتزامات

التزام إنشكيب تجاه...
التعامل التجاري مع العمالء الحكوميني

إن التعامل التجاري مع العمالء الحكوميني - يشمل ذلك الهيئات الحكومية، 
والجهات العسكرية، واملنظامت غري الحكومية - من املجاالت التي تتبنى فيها 

رشكة إنشكيب مجموعة أشد رصامًة من قواعد االمتثال.  فهي تنتهج -عند التعامل 
مع هؤالء العمالء- سياسة عدم التسامح عىل اإلطالق مع أي مخالفات، كام تتسم 
اإلجراءات التأديبية املتبعة أيًضا بقدر أكرب من الشدة. هذا وتتبع الرشكة سياسات 

محددة بشأن هذا النوع من األعامل، كام تحرص عىل إدارة الخرباء من ذوي 
التدريب املتخصص ألي نوع من األعامل مع تلك الجهات. وهي تتبع سياسة إجراء 

أعامل مع العمالء الحكوميني، ويف حالة رغبة املوظفني أو املوردين يف طرح أسئلة 
بشأن االمتثال ملتطلبات العمالء الحكوميني فعليهم التوجه إىل قسم الخدمات 

الحكومية أو مسؤول االمتثال باملجموعة للحصول عىل التوجيهات.

التزام إنشكيب تجاه...
فرض االمتثال عىل األطراف الخارجية

يعتمد عمالء رشكة إنشكيب عليها يف توفري 
خدمات عالية الجودة وموثوقة من خالل إدارة آالف األطراف الخارجية حول العامل. 

وإنه ألمر بالغ األهمية أن يلتزم جميع الوكالء الفرعيني واملوردين واملقاولني من 
الباطن واملزودين واملوظفني املؤقتني واالستشاريني باملعايري التي حددتها الرشكة 
لنفسها. وتُلزم الرشكة جميع املوردين بتبني مدونة سلوكيات وأخالقيات العمل 

الخاصة بها. ويتم استبعاد األطراف الخارجية التي ترفض االلتزام بهذه املعايري من 
مجموعة مزودي الرشكة أو ال ميكنها االلتزام بها.
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التزام إنشكيب تجاه...
التدريب

تلتزم رشكة إنشكيب بتقديم كافة التدريبات الالزمة لجميع املوظفني لدعمهم يف 
أداء الوظائف املنوطة بهم. وهي تفرض عىل جميع املوظفني تلقي تدريب إجباري 

عىل مجموعة كبرية من املوضوعات املعنية باالمتثال واألخالقيات قبل الرشوع يف أي 
م هذا التدريب اإللزامي وقت انضامم املوظف للعمل  أعامل لصالح الرشكة. ويُقدَّ

لدى الرشكة، وذلك فضاًل عن تقديم جلسات تدريب تذكريية خالل فرتة عمل 
املوظف لديها. 

وتؤمن الرشكة بأن عقد جلسات تدريبية بصورة منتظمة بشأن املوضوعات املعنية 
باالمتثال واألخالقيات هو السبيل املمكن الوحيد للبقاء عىل علم بالتحديثات 

الخاصة بسياسات االمتثال واألخالقيات وليظل االمتثال دامئًا جوهر اهتامم الجميع 
أنثاء أداء األعامل. 

ويلزم عىل جميع املوظفني حضور التدريب عىل االمتثال واألخالقيات، برصف النظر 
عن مستواهم الوظيفي يف املؤسسة أو مدة خدمتهم. وتؤمن الرشكة بأهمية مبدأ 

“االنضباط بدًءا من اإلدارة العليا”، حيث يتوقع من كبار املوظفني تقديم منوذج 
يُحتذى به يف السلوكيات الشخصية واملهنية ونرش ثقافة االمتثال واألخالقيات. 

ونظرًا ألن إنشكيب رشكة عاملية، فإنها تلتزم بتقديم التدريب بعدة لغات حتى 
يتسنى للموظفني االستفادة منه. ويف حالة مواجهة املوظفني أي صعوبات، تلتزم 

الرشكة بتوفري منهجيات بديلة للتدريب. وميتد التزامها بتبني سلوكيات عمل تتسم 
باألخالقيات واالمتثال ليشمل أبعد املواقع حول العامل.

التزام إنشكيب تجاه...
تيسري عملة اإلبالغ

يُقصد بالتزام رشكة إنشكيب باالمتثال واألخالقيات رغبتها يف معرفة أي حاالت 
أخفقت فيها يف اتباع املعايري التي تطمح إليها. وحسب ما ورد يف القسم السابق 

)كيفية إثارة الشواغل(، وبحسب ما هو ُمفّصل يف خلفية هذا الكتيب، فهناك 
عدة طرق ميكن من خاللها للموظفني واألطراف الخارجية تقديم البالغات أو إثارة 

الشواغل أو طرح األسئلة. وتتعامل الرشكة مع كافة البالغات بحسب الظاهر وبدون 
أي حكم مسبق. إال أنه، وعىل الرغم من ذلك، يف حالة قيام أي شخص -عن عمد- 

بتقديم بالغ كاذب بنية سيئة، فإنه يصبح معرًضا إلجراءات تأديبية.

التزام إنشكيب تجاه...

موظفيها

التزام إنشكيب تجاه...
املساواة

تلتزم رشكة إنشكيب مبعاملة جميع املوظفني مبساواة وعدالة فيام يتعلق بسياسات 
االمتثال واألخالقيات؛ حيث ترسى القواعد والسياسات واإلجراءات التأديبية ذاتها 
عىل الجميع بغض النظر عن املستوى، كام تطبق مبنهجية ثابتة. هذا ومع تطبيق 
الرشكة لسياسة عدم التسامح عىل اإلطالق مع أي إجراءات منافية لالمتثال، فإن 

األمر ميتد ليشمل جميع العاملني بها من أعىل املستويات حتى أدناها. 

تلتزم الرشكة بالتعامل مع املوظفني مبساواة برصف النظر عن الوضع الوظيفي أو 
املستوى داخل املؤسسة أو مدة الخدمة أو العرق أو السن أو النوع الجنيس أو 

الدين أو اآلراء السياسية.

التزام إنشكيب تجاه...
موظفي االمتثال

يتجىل التزام إنشكيب باالمتثال واألخالقيات يف استحداثها منصبًا بدوام كامل 
لالمتثال إلعداد وتنفيذ برنامج االمتثال لديها. ويتوىل مسؤول االمتثال باملجموعة 

مسؤولية التحسني املستمر للربنامج، فضاًل عن تعزيز الوعي باالمتثال يف جميع 
أقسام الرشكة. ويرفع مسؤول االمتثال تقاريره إىل الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة.

ويتمثل دور مسؤول االمتثال يف حامية الرشكة من أي سلوكيات تنم عن عدم 
امتثال، ودعم جميع املوظفني إذا كانت لديهم أي أسئلة أو أي شواغل بخصوص 

االمتثال. وميكن للموظفني التحدث إىل مسؤول االمتثال باملجموعة يف رسية.

وهي تهدف إىل أن ميثل موظفوها والخدمات التي يقدمونها النموذج األفضل 
يف هذا القطاع. وسعًيا لتحقيق ذلك، فإنها تلتزم مبنح موظفيها األدوات الالزمة 

للنجاح يف أداء األدوار املنوطة بهم، فضاًل عن توفري بنية عمل آمنة ومبهجة 
ومشجعة عىل العمل.

االلتزامات
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ويف املقابل...

ويف املقابل، تتوقع رشكة إنشكيب من موظفيها التعامل مبهنية وأمانة، فضاًل عن 
أدائهم أعاملهم بأفضل ما يف وسعهم، وااللتزام مبدونة الرشكة لسلوكيات وأخالقيات 

مة،  العمل وسياسات االمتثال، واملشاركة الفعالة يف الجلسات التدريبية املُقدَّ
والتعاون مع املدققني واملحققني، واإلبالغ حال االعتقاد بوجود أمر غري صحيح 
أو أمر ال ميكنهم فهمه مام يثري لديهم بعض الشواغل املعنية بانتهاك محتمل 

لألخالقيات أو االمتثال.

التزام إنشكيب تجاه...
اإلدارة الجيدة

تتوقع رشكة إنشكيب معايري عالية من مديريها، فال يقترص التزام اإلدارة فيها عىل 
املعايري املنصوص عليها يف هذه املدونة فقط، بل يتعني عليها تقديم منوذج يحتذى 

به من خالل األفعال الصادرة عنها. ومن ثم، فإنه يتوقع من املديرين يف املناصب 
القيادية تقديم منوذج ومثال يقتدى به يف النزاهة والتمتع باألخالقيات، واالمتثال 
لقيم الرشكة، والتنبه ألي سلوك ينم عن عدم امتثال لهذه القيم ومكافحته، فضاًل 

عن الحرص عىل متتع كافة املوظفني ببيئة عمل أخالقية ومهنية للعمل بها.

وتتوقع الرشكة من مديريها دعم السلوك األخالقي وإجراء تدريبات عىل االمتثال 
مع املوظفني متى سنحت الفرصة لذلك. ويتحمل املديرون مسؤولية خلق بيئة 

عمل يشعر فيها املوظفون باالرتياح تجاه التعبري عن شواغلهم املتعلقة باألخالقيات 
واالمتثال بدون الخوف من التعرض لالنتقام.  وتتعهد الرشكة بتوفري أدوات التدريب 

الالزمة للمديرين.

التزام إنشكيب تجاه...

موظفيها

التزام إنشكيب تجاه...
توفري بيئة عمل آمنة

ميكن أن متثل املواين واملرايس وحتى املكاتب أماكن خطرة. وال تعترب رشكة إنشكيب 
أن األعامل قد متت بنجاح إال إذا انتفى تعرض أي شخص ملوقف خطري أو مؤٍذ.

وهي تهتم بدرجة كبرية بتوفري مواقع عمل آمنة ملوظفيها، باإلضافة إىل األخالقيات 
وسياسات االمتثال املعنية باملعاملة املنصفة لديها.  وتُعد الصحة والسالمة أمرين يف 

غاية األهمية بالنسبة للرشكة، سواًء يف امليناء أو يف املياه أو يف املكتب. 

وتلتزم الرشكة مبعايري عالية للسالمة، ولديها قسم مخصص للصحة والسالمة واألمن 
والبيئة يتويل مراقبة مامرسات العمل وتدريب املوظفني وضامن استمرار امتثال 

الرشكة للمعايري العاملية. 

وهي تلتزم بضامن خلّو أماكن العمل لديها من التنمر واإلساءة واالستغالل، فضاًل 
عن خلّوها من املخدرات والكحوليات.

ويجب أن يثق كل موظف لدى الرشكة أو زائر لها بأن بيئة العمل آمنة وصحية. 
ويف حالة عدم توفر هذا الشعور لدى أي فرد، يتعني عليه اإلبالغ عىل الفور.

التزام إنشكيب تجاه...
فرض سياساتها

تلتزم رشكة إنشكيب بالتحقيق يف كافة بالغات املخالفات التي تتلقاها بطريقة 
رسمية ومطابقة للمعايري ومستقلة. ويتويل مسؤول االمتثال باملجموعة مهمة إجراء 
التحقيقات. وهي تتوقع من جميع موظفيها املساعدة يف التحقيقات والحفاظ عىل 
رسيتها. ومبجرد انتهاء التحقيقات، تلتزم الرشكة بتطبيق أي إجراءات تأديبية الزمة 

بحيادية وإنصاف.

االلتزامات
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التزام إنشكيب تجاه...
املنافسة العادلة

تلتزم رشكة إنشكيب بالتنافس عىل األعامل وفًقا ملبدأ تكافؤ الفرص، وعدم احتكار 
املنافسة أو األعامل التجارية. كام تلتزم بتجنب أي نوع من تدابري تثبيت األسعار 

أو الدخول يف أي تكتالت احتكارية مع املنافسني، ومتتثل يف سبيل ذلك لقوانني منع 
االحتكار املحلية والعاملية.

وذلك عالوًة عىل امتناعها وموظفيها عن محاولة الحصول عىل أي معلومات رسية 
تخص املنافسني، ويف حالة تلقيها أٍي من هذه املعلومات من قبيل الصدفة فإنها 

تتخلص منها وتعلن عنها للجهات املعنية.

التزام إنشكيب تجاه...
االحتفاظ باملستندات

تلتزم رشكة إنشكيب كجزء من تعهدها مبراعاة الشفافية باالحتفاظ بأي مستندات 
أعامل رمبا تلزم مراجعتها ألغراض التدقيق أو ألغراض قانونية يف وقت الحق 

بحسب اللوائح التنظيمية املعمول بها.

التزام إنشكيب تجاه...
تجنب تضارب املصالح

تتفهم رشكة إنشكيب الحاجة إىل تجنب املواقف التي ميكن أن يتأثر فيها تقييم 
األعامل وصنع القرار باملصالح والعالقات الشخصية أو يبدو أنه ميكن أن يتأثر بها. 
وينبغي أن تستند قرارات األعامل إىل أسس موضوعية. وتفرض الرشكة عىل جميع 
موظفيها إبالغ قسم االمتثال بأي تضارب مصالح محتمل بحيث يجري استعراض 

األمر ومن ثم إما املوافقة عليه أو رفضه وتسجيله. 

ومتتد هذه السياسة لتشمل تعامالت الرشكة مع األحزاب السياسية واملؤسسات 
الخريية، حيث متتنع عن تقديم أي تربعات ألي مؤسسات خريية ألي سبب من 

األسباب، ويشمل ذلك الهدايا من أي نوع أو تقديم خدمات مجانية. وذلك فضاًل 
عن االمتناع عن منح أي سيايس يف الخدمة أو ترَك الخدمة العامة خالل عام واحد 

أي دور يف الرشكة أو أي شكل من أشكال املنفعة. ويتم تحديد واعتامد أي تربعات 
خريية عىل مستوى مجلس اإلدارة.

التزام إنشكيب تجاه...

التعامالت مع 

األطراف الخارجية

التزام إنشكيب تجاه...
العناية الواجبة

تتضمن العديد من األعامل يف رشكة إنشكيب الرتتيب مع البائعني واملقاولني من 
الباطن عىل أداء األعامل لصالح عمالئنا، علاًم بأنها تتعامل مع اآلالف من مقدمي 

الخدمات حول العامل. وهي تلتزم باتخاذ إجراءات التحقق األساسية الالزمة 
ومراجعة األطراف الخارجية قبل الدخول معها يف أي عالقات عمل، عالوًة عىل 

االستمرار يف متابعة صالحيتها طوال مدة عملهم مع الرشكة.

التزام إنشكيب تجاه...
حامية املعلومات

تتلقى رشكة إنشكيب من عمالئها معلومات رسية ومعلومات تجارية حساسة 
بانتظام، ومن ثم فإنها تلتزم باستخدام أنظمة متخصصة لحامية هذه املعلومات، 
وذلك فضاًل عن التزامها بالئحة االتحاد األورويب لحامية البيانات العامة، واتساق 

جميع أنظمتها وسياساتها وعملياتها مع هذه القوانني.

التزام إنشكيب تجاه...
عالقات العمل األخالقية

تُعد الهدايا والرتفيه جزًءا طبيعيًا من األعامل، ومن ثم فإن تقديم وجبة ألحد 
العمالء أو تلقي عبوة من الحلوى من أحد املوردين يُعد من املامرسات املقبولة يف 
مجال األعامل ألنها تنطوي عىل نية طيبة وتؤسس لعالقات طويلة األمد. إال أننا يف 

الوقت ذاته يجب أن ننتبه إىل أهمية القيام بهذا األمر بطريقة مناسبة. 

وتلتزم الرشكة بعدم تقديم أي هدايا أو ترفيه ألي أطراف خارجية لغرض التأثري 
بصورة غري مناسبة يف أي قرارات تتعلق باألعامل. كام تتبع عملية محددة ملراجعة 

واعتامد الهدايا والرتفيه. هذا وتأمل الرشكة يف تفهم العمالء واملوردين بأنه يف بعض 
األحيان رمبا ال ميكن للموظفني املشاركة يف مجامالت األعامل االعتيادية لتجنب 

إعطاء انطباع بوجود أي أعامل مخالفة. ويف حالة التزام العمالء واملوردين بسياسات 
مشابهة أو أشد رصامة، فإن الرشكة لن تشعر بأي حرج حيال توضيح هذه 

السياسات ألنها تتعهد بااللتزام بأي سياسات ألطراف خارجية.

وتنص سياسة الرشكة عىل عدم قيام موظفيها بالتشجيع عىل، أو التامس، تلقي أي 
هدايا أو إكراميات أو أي منافع أو خدمات شخصية أخرى من أي نوع من مزود أو 
مورد أو وكيل أو استشاري أو عميل أو جهة منافسة سواًء لنفسه أو لصالح أي من 

أفراد أرسته أو أصدقائه.

االلتزامات
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التزام إنشكيب تجاه...

االستدامة

تتحمل رشكة إنشكيب مسؤولياتها نحو الكوكب واملجتمع. ومن ثم، فإنها 
تلتزم، متى أمكن تطبيق ذلك، بالحد من االنبعاثات يف الهواء ومكافحة التلوث 

والتحكم يف النفايات وإعادة استخدام وتدوير املواد للحد من كمية النفايات 
التي يتم التخلص منها يف مدافن القاممة أو املحيطات. وهي تسعى جاهدًة، يف 
كافة أنشطتها، إىل الحد من استهالك موارد األرض غري املتجددة من خالل تبني 

منهجيات فعالة وااللتزام بأفضل املامرسات.

تتوافق أهداف مبادرة رشكة إنشكيب للتوريدات املستدامة مع املبادئ األساسية 
الواردة يف املعيار الربيطاين للتوريدات املستدامة BS8903، وهي

كالتايل:

استخدام قدر أقل من املوارد ومن الطاقة من خالل التحسني املستمر 	 
واالستعانة بالحلول املبتكرة.

تحديد ورشاء املواد واملنتجات والخدمات التي تحقق التوازن املقبول بني 	 
العوامل االجتامعية واالقتصادية والبيئية وتجلب منافع للمجتمع واالقتصاد.

استخدام املنتجات الفعالة من حيث املورد، مع إيالء األهمية الواجبة 	 
الستخدامات نهاية العمر التشغييل االفرتايض.

متى أمكن، توفري الفرص للمؤسسات صغرية ومتوسطة الحجم، وزيادة 	 
االستعانة باملؤسسات االجتامعية، ودعم التوظيف املحيل والتنوع والتدريب، 
والعمل الجامعي مع القطاع التطوعي، ال سيام الجهات القريبة من مكاتبنا 

وعملياتنا.

تلتزم رشكة إنشكيب باملعايري القياسية وتحسني أدائها نحو مسؤولياتها تجاه البيئة 
واالستدامة واملجتمع. وميكن االطالع عىل املزيد حول هذا املوضوع وتفاصيل حول 

مبادرات الرشكة عىل موقعها اإللكرتوين ومن خالل شبكتها الداخلية.

االلتزامات
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التزام إنشكيب تجاه...
السياسات التي ميكن الوصول إليها

ترغب رشكة إنشكيب يف تسهيل الوصول إىل سياسات االمتثال الخاصة بها حتى يتسنى للجميع قراءتها واستيعابها بيرس. ومن 

ثم فهي تُتيح السياسات للقراءة والتنزيل من خالل شبكتها الداخلية، أو ميكن الحصول عىل نسخ منها من خالل طلبها من 

مسؤول االمتثال باملجموعة أو عرب عنوان الربيد اإللكرتوين لقسم االمتثال. 

وميكن لألطراف الخارجية أيًضا طلب نسخ من أي سياسات امتثال للرشكة من خالل نفس الطرق. وتتوفر تفاصيل التواصل 

يف خلفية هذا الكتيب.

تتوفر السياسات الحالية عىل الشبكة الداخلية للرشكة، مع مالحظة أنها تخضع للتحديث واملراجعة يف أي وقت. ويرجى 

العلم عند تنزيل السياسات أن النسخ املتاحة عىل الشبكة الداخلية للرشكة هي النسخ الوحيدة التي يُعتَّد بها كنسخ سارية 

ونافذة.

التزام إنشكيب تجاه...
رشح السياسات

تهدف رشكة إنشكيب إىل جعل كافة سياسات االمتثال الخاصة بها سهلة القراءة 
واالستيعاب بأقىص قدر ممكن. ويف سبيل ذلك، يرد يف نهاية كل سياسة من 

السياسات قسم يحتوي عىل تعليامت بشأن كيفية طرح األسئلة والحصول عىل 
مزيد من املعلومات. وتحث الرشكة جميع موظفيها عىل طلب التوضيح يف حالة 

عدم التأكد من املعنى املقصود من أٍي من السياسات.

التزام إنشكيب تجاه...

السياسات الواضحة

رغم تحديد مدونة سلوك وأخالقيات العمل الحالية لألهداف عالية املستوى لرشكة 
إنشكيب فيام يتعلق باالمتثال واألخالقيات، إال أن التفاصيل األكرث دقة ترد يف 

سياسات االمتثال. وتتضمن هذه السياسات قواعد ولوائح تنظيمية محددة تحكم 
كافة جوانب التزامات الرشكة نحو االمتثال واألخالقيات.

تحدد كل سياسة من سياسات االمتثال الفئة الخاضعة لها بالتفصيل، فضاًل عن 
توضيح ماهية القواعد واللوائح التنظيمية وتقديم معلومات حول كيفية الحصول 
عىل مزيد من املعلومات، إىل جانب توضيح العواقب التأديبية املحتملة يف حالة 

التقاعس عن
اتباع السياسة.

وتشكل سياسات الرشكة املتعلقة باالمتثال ومدونة سلوك وأخالقيات العمل الحالية 
جزًءا مهاًم من برنامج االمتثال الشامل لديها. ويخضع الربنامج مليثاق االمتثال لدى 

إنشكيب، وهو امليثاق الذي يوضح سلطات ومسؤوليات مجلس اإلدارة ومسؤول 
االمتثال باملجموعة.

االلتزامات
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بيانات االتصال

بيانات االتصال
ميكن للموظفني أو غريهم من الراغبني يف اإلبالغ عن شواغل بشأن انتهاك ملحوظ 
لالمتثال أو األخالقيات، أو الذين لديهم استفسارات حول هذه املدونة أو سياسة 

االمتثال لدى إنشكيب القيام بذلك باالتصال عىل:

قسم االمتثال

الخط الساخن
www.convercent.com

compliance@iss-shipping.com

املوقع اإللكرتوين
http://www.iss-shipping.com/ 

مسؤول االمتثال باملجموعة
Erin Omosona

Erin.Omosona@iss-shipping.com

مدير األمن السيرباين واالمتثال
Lee Scott

Lee.Scott@iss-shipping.com

رئيس الشؤون القانونية ومسؤول
Niree Mahabeer

Niree.Mahabeer@iss-shipping.com

حامية البيانات
موظفو إنشكيب فقط

تتضمن املوارد اإلضافية املعنية باإلبالغ عن الشواغل املتاحة للموظفني:

• املدير املبارش
• املوارد البرشية

• قسم الشؤون القانونية
• الشبكة الداخلية لرشكة إنشكيب
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