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viva.com.kw

السادة املوردين األعزاء،
تلتزم شركة االتصاالت الكويتية  VIVAمنذ أمد طويل بمسؤوليتها االجتماعية .وتسعى دائمًا إلى الحفاظ ىلع أرقى املعايير األخالقية
والقانونية يف إدارة األعمال ،وكأول معلم رئيسي يف سياسة إدارة املشتريات ،قمنا يف  VIVAبتصميم سياسة مكتوبة تمثل قواعد
خاصة باملوردين الذين تتعامل معهم الشركة.
وتهدف هذه السياسة إلى ضمان التنفيذ الفعال للقوانين واللوائح املعمول بها ،بما يف ذلك ،ىلع وجه الخصوص ،تلك املتعلقة
بالنزاهة ومكافحة الفساد ،وكذلك تشجيع سياسة التنفيذ السليم ألفضل املمارسات االجتماعية والبيئية.
هدفنا الرئيسي الثاني هو العمل من خالل سلسلة توريد تتعامل بشفافية ومسؤولية .وتحرص  VIVAىلع االلتزام بالعمل مع
املوردين الذين يمتثلون لهذه املعايير بدقة تامة ،ولذلك ،تعتمد  VIVAسياستها معيارًا أساسيًا الختيار املوردين واملوزعين املعتمدين
ىلع حد السواء .ومن هنا ،سيكون اإلقرار بهذه السياسة وااللتزام بما يرد فيها ،بعد االطالع عليها ،شرطًا أساسيًا للمشاركة يف أي
مناقصة قادمة.
كما يسرّنا أن يقوم كل مورّد بإيصال هذه السياسة ونقلها بشكل شفاف إلى املوظفين لديه ،وشركائه ،والكيانات التابعة له
واملتعاقدين معه بالباطن ،وذلك لضمان فرضها وتطبيقها بطريقة مناسبة من قبل الجميع .ونحن يف  VIVAواثقون بأن التزامك
باملسؤوليات االجتماعية واملبادئ والقيم املشتركة للنزاهة وااللتزام باملسؤولية البيئية واملمارسات العادلة والسلوك األخالقي
سوف ّ
ترسخ عالقتنا املستدامة واملزدهرة
يمكنك من تحقيق هذه التوقعات األساسية بنجاح ،كما يسرّنا استقبال أي مالحظات بناءة ّ
وإياكم.
تقبلوا فائق التقدير واالحترام،
مدير املشترياتVIVA ،
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 .1القواعد الخاصة باملورّدين
 1.1االلتزام بالقوانين واملدونات واللوائح
يجب ىلع املورّد االلتزام بجميع القوانين والقواعد واللوائح املعمول بها ىلع النحو املنصوص عليه يف الوثائق ذات الصلة بالتعاقد
واملنظمة لعالقاته مع .VIVA

 1.2السياسات واملمارسات البيئية وقوانين الصحة والسالمة
تقع ىلع عاتق املورد مسؤولية ضمان االلتزام بالسياسات البيئية وقوانين الصحة والسالمة ،وتنفيذ أعمالها بطريقة ال تعرض نفسها
أو غيرها للخطر وتعزز ممارسات الصحة العامة واملمارسات الصحية السليمة.
يجب ىلع املورد أن ّ
يوفر ملوظفيه أماكن عمل آمنة وصحية ،إضافة إلى تنفيذ برامج فعالة لتحسين بيئة العمل .كما يجب ىلع املورد
تنفيذ نظام الصحة والسالمة ،فمن املستحسن تطبيق أنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية ( )OHSAS 18001أو  ISO 45001أو ما
شابه ،أو أي معيار أو نظام مماثل.
يجب ىلع املورد أن يبذل قصارى جهده العتماد نظام إدارة بيئي يتوافق مع  ISO 14001أو ما يشابهه .وسيشمل ذلك من بين جوانب
أخرى تطوير منتجات أو خدمات تتميز باستهالك منخفض للطاقة طوال دورة التعاقد كاملة.
ملزيد من املعلومات ،يمكن للمورّد االطالع ىلع موقع املنظمة الدولية لتوحيد املعايير  ISO http://www.iso.orgأو مجموعة
املعايير البريطانية BSI http://www.bsigroup.com
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 1.3مواعيد العمل
يجب أال تتجاوز ساعات عمل موظفي املورد ،بما يف ذلك ساعات العمل اإلضافية ،الحد األقصى الذي حدده قانون العمل.
كما يجب ىلع املورد أيضًا أن يمنح موظفيه الحق يف الحصول ىلع إجازة مدفوعة األجر

 1.4املنتجات ذات األولوية
يجب ىلع املورد أن يمنح األولوية للمنتجات والخدمات ذات املنشأ الوطني املحلي

 1.5جودة املنتجات والخدمات
ىلع املورد األخذ يف اعتباره حرص  VIVAالكبير وسعيها للحصول ىلع املنتجات و /أو الخدمات بأسلوب ومستوى يضمنان التوافق
الكامل مع معايير الجودة املقبولة .لذلك ،تتوقع  VIVAأن يثبت املورد التزامه بمتطلبات الجودة ألي عروض مقدمة ،وفق ما هو
مطلوب يف التقارير املرحلية للتنفيذ

 1.6التزام قواعد العمل األخالقية
يجب ىلع  VIVAومورديها إجراء أعمالهم وفقًا ألىلع معايير السلوك األخالقي .وتتوقع  VIVAالتزام املورد مع هذه املتطلبات يف كل
مجال من املجاالت التالية:
 1.6.1النزاهة ومكافحة الفساد
يجب ىلع املورد منع ومكافحة كافة أشكال الفساد واالبتزاز واالختالس وغيرها من السلبيات غير الالئقة.
إضافة إلى ذلك ،يجب ىلع املورد االلتزام بشكل صارم بكافة األنظمة والتوجيهات التي تقع تحت مظلة هيئة أسواق املال ()CMA
والهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة).
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 1.6.2قوانين عمل األطفال
عمل األطفال ممنوع منعًا باتًا .ويجب ىلع املورد االلتزام دائمًا بالقيود املفروضة ىلع توظيف القاصرين.
 1.6.3العمل القسري /اإلجباري
يجب ىلع املورد عدم استخدام أي شكل من أشكال العمل القسري أو اإلجباري ،إذ يجب أن يكون العمل كله طوعيًا وأال يطلب من
العمال إيداع أي ودائع ،أو أن يتم إنفاذها لتوقيع سندات إذنية كشرط للتوظيف.
 1.6.4التنوع ومحاربة التمييز
يجب ىلع املورد مكافحة جميع أشكال التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص بين جميع موظفيها.
 1.6.5املمارسات النزيهة
يجب ىلع املوردين تجنب املشاركة يف املناقصات غير النزيهة ،غير املوثوقة ،أو الخالية من املنافسة ،إضافة إلى تجنب االنحياز يف
األسعار ،أو غيرها من املمارسات التجارية غير العادلة.
 1.6.6مصداقية املصادر
يجب ىلع املوردين اختيار مصادر السلع أو الخدمات من األطراف الثالثة املعتمدة /املنشأة التي تلبي ،كحد أدنى ،معايير بلد املنشأ
للصحة والسالمة ،وساعات العمل ،واألجور ،وظروف العمل وحماية البيئة.
 1.6.7العالقات ووسائل التواصل
تشترط سياسات  VIVAإنجاز كافة املعامالت بطريقة عادلة وأمينة ونزيهة وفقًا ألىلع املعايير األخالقية .وتعتبر إساءة استخدام أو
انتهاك هذه السياسات خيانة لألمانة .يجب ىلع املوردين وموظفيهم تجنب الظهور بممارسات غير أخالقية أو تعرض نزاهة العالقات
التجارية أو اإلجراءات أو االتصاالت وكذلك عالقات العمل القائمة أو املقترحة مع  VIVAألي أَضرار أو مساءالت.
تعتبر VIVAأن أي تزوير يعتبر تضاربًا يف املصالح وممارسة تجارية غير الئقة بحق موظفي  VIVAالحاليين أو السابقين الستخدام أي
معلومات سرية أو تمس بملكية  VIVAأو معلومات فنية أو غيرها من املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء وجود املوظف يف شركة
االتصاالت الكويتية  ،VIVAوالتي تحمل تأثيرًا سلبيًا ىلع معامالت VIVAالتجارية الحالية أو املستقبلية ،يف محاولة اكتساب ميزة تجارية
شخصية ،أو االستفادة من أي طرف ثالث بصورة شخصية ،أو إلحاق الضرر بخطط ، VIVAسواء خالل أو بعد ترك الوظيفة .كما يجب
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ىلع املوردين أال يطلبوا أو يشجعوا أو يحاولوا استخدام موظفي  VIVAالحاليين أو السابقين بأي طريقة قد تجعلهم يكشفون أو
يقدمون أي سر أو ملكية أو سر تجاري أو معلومات محظورة أخرى يتم الحصول عليها أثناء العمل لدى  VIVAللتأثير ىلع معامالت
حالية أو مقترحة للشركة أو معامالت تجارية محتملة ،وسوف تتخذ  VIVAاإلجراءات التي تراها مناسبة للكشف عن أي ممارسات تجارية
ّ
وتتوقع  VIVAأن يتعاون املوردون مع
غير مقبولة ،ضد املوظفين الحاليين أو السابقين للموردين الذين ينتهكون هذه القيود.
تحقيقات  VIVAوتقديم املساعدة املعقولة التي تطلبها.
 1.6.8الشفافية يف إعالن املصالح
يضمن املورد دقة وصحة كافة املعلومات املتعلقة بإعالن املصالح والخاضعة لسياسة  VIVAلشأن تضارب املصالح .ويجب ىلع
املورد اإلعالن فورًا عن أي حوادث أو ظروف أو تغيرات يف الوضع القانوني أو تغيرات يف التحكم واإلدارة أو أي عالقات قد يكون لها
أي تأثير ىلع اإلعالن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .يجب ىلع املورد إدراك أن VIVAتتبنى سياسة عدم التسامح تجاه أي معلومات
محذوفة أو مخفية بغض النظر عن العذر مثل التأثير غير املباشر أو عدم االطالع ىلع املعلومات.
 1.6.9الرشوة والوساطة واالحتيال
ال يتم دفع أي أموال أو أصول أو خدمات أو امتيازات أو أي مزايا أخرى أو تقديمها أو إعارتها أو الوعد بها للسداد أو خالف ذلك ،من
قبل املوردين أو ممثليهم ،كرشاوى أو مدفوعات أو حوافز أخرى مصممة للتأثير أو املساومة ىلع حكم أو سلوك  VIVAأو أي من
ممثليها.
 1.6.10الهدايا واإلكراميات والضيافة
يجب ىلع املوردين والعاملين لديهم عدم تقديم أي نوع من الهدايا أو اإلكراميات أو الضيافة ملوظفي VIVAما لم تكن رمزية
وتتماشى مع املمارسات التجارية املعتادة.
توصف الهدايا الرمزية بأنها هدايا ذات طبيعة عامة وقيمة منخفضة ،ومنها األقالم املنقوشة واألغطية والقمصان ،الضيافة خالل
ممارسة األعمال (وجبات العمل) ،وخالف ذلك من الهدايا واإلكراميات والضيافة التي يقدمها املوردون ملوظفي  VIVAوالتي تتجاوز
القيمة االسمية أو الضيافة املعقولة تكون ممنوعة تمامًا وفقًا لسياسة  ،VIVAويتم اإلبالغ عنها بموجب السياسات واللوائح الداخلية،
كما ال تنطبق هذه السياسة ىلع األشياء املتاحة لعامة الناس.
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كاف ملوظفيها ،وتوفر جميع احتياجات العمل بما يف ذلك القرطاسية
لتجنب أي شك ،تقوم  VIVAبدفع أو تسديد تعويضاتها بشكل ٍ
والتقاويم ،وبالتالي فإن املوردين غير مطالبين وال يطلب منهم تقديم أي شيء أو تحمل أو تسديد نفقات أعمال ملوظفي VIVA
املبررات.

 1.7معايير الرقابة وااللتزام
يتحمل املورد مسؤولية االلتزام بمعايير ومتطلبات هذه السياسة ومراقبة أنشطته التجارية الخاصة ،ويجب ىلع املورد إجراء مراجعات
داخلية دورية وعمليات تفتيش وتدقيق لضمان التزامه وتقيّد موظفيه بهذه السياسة ومتطلباتها السارية .إضافة إلى ذلك ،يتحمل
املورد مسؤولية ضمان إيصال وفهم معايير ومتطلبات هذا القانون من قبل موظفيه الذين يعملون أو يدعمون مشاريع VIVA
ويشرفون ىلع الوظائف والعقود واالتفاقيات واألوامر .سيتحمل املورد مسؤولية أي سلوك غير قانوني أو إجراءات يتخذها موظفوه.
ويعتبر تنفيذ هذه السياسة مسؤولية مشتركة بين  VIVAومورديها ،كما يُطلب من املورد الكشف الفوري والسري لشركة  VIVAعن
جميع الحوادث الحالية واملحتملة التي تؤدي إلى تضارب يف املصالح وحاالت من السلوك غير األخالقي أو االحتيالي من قبل أي طرف،
بما يف ذلك موظفو املوردين أو موظفو  ،VIVAوخاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء وعقود األعمال يف  .VIVAيتعين ىلع املوردين
التعاون مع  VIVAيف أي استفسارات أو تحقيقات تتعلق بحاالت سابقة أو حالية أو محتملة تتعلق بالسلوك غير األخالقي أو االحتيالي
أو تضارب املصالح املتعلقة بأي نشاط تجاري خاص بشركة .VIVA
يطلب من املوردين إخطار  VIVAىلع الفور عندما يصبحون ىلع دراية بأي انتهاك فعلي أو محتمل لهذه السياسة واقتراح خطط
تصحيحية بشأن هذا االنتهاك ،وإضافة إلى ذلك ،يتعين ىلع موظفي املوردين الذين أصبحوا ىلع دراية بانتهاكات هذه السياسة إبالغ
 VIVAىلع الفور.
ولإلبالغ عن االنتهاكات املحتملة أو الفعلية لهذه السياسة أو غيرها من املخالفات األخالقية ،يجب إرسال رسالة تفصيلية إلى البريد
اإللكتروني VendorComplaints@viva.com.kw:مع األدلة الداعمة إلثبات االنتهاكات.
ويجب ىلع املوردين الحفاظ ىلع السجالت املناسبة إلثبات التزامهم بأحكام وشروط هذه السياسة وتقديم هذه األدلة والوثائق إلى
 VIVAعند الطلب ،وقد تشارك  VIVAأو ممثلوها املعينون يف أنشطة مراقبة دورية للتأكد من التزام املوردين بهذه السياسة وقد
تتضمن أنشطة املراقبة هذه عمليات تفتيش للمرافق يف املوقع ،أو باستخدام استبيانات عامة ،أو عبر مراجعة املعلومات املتاحة
للجمهور ،أو أي إجراءات أخرى ضرورية لتقييم مدى التزام املوردين بهذه السياسة.
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يمكن القيام بأنشطة الرصد هذه إضافة إلى أي حقوق تدقيق قد تكون منصوصًا عليها يف أي اتفاقية /عقد مع .VIVA
سيتم الرجوع إلى تقييم أداء املوردين من قبل  VIVAكعامل رئيسي يف اختيار مقدمي املناقصات ،وإدارة العقود واملشتريات ،أو ربما
تقييد وصول املورد إلى فرص أعمال  VIVAالجديدة.
بنا ًء ىلع تقييم املعلومات املتاحة لشركة  ،VIVAتحتفظ بالحق (إضافة إلى جميع العالجات القانونية والتعاقدية األخرى) يف استبعاد
أي مورد محتمل أو تعليق أو إنهاء أي عالقة مع مورد حالي تم العثور عليه انتهاك هذه السياسة ،دون أدنى مسؤولية تجاه .VIVA

 1.8التزام السرّية
كجزء من تنفيذ العقد /االتفاق أو التحضير للدخول يف عقد أو اتفاق ،يجوز للمورّد الوصول إلى املعلومات أو املواد التي تعتبرها VIVA
ملكية خاصة أو عالية السرية .يجب ىلع املوردين ،يف كافة الحاالت ،االلتزام بتعهدات السرية وااللتزامات املنصوص عليها يف الوثيقة
ذات الصلة مثل طلب العرض ،أو دعوة لتقديم مناقصات ،أو وثيقة طلب عروض أخرى ،أو االتفاقات بين VIVAواملورد.
تعتبر  VIVAأي خرق للسرية أو إفصاحًا غير مصرح به أو استخدامًا للمعلومات الخاصة أو السرية مسألة خطيرة للغاية وتحتفظ بالحق
(دون املساس بأي من العالجات القانونية أو التعاقدية األخرى) الستبعاد أي مورد محتمل أو إنهاء أي عالقة مع مورد حالي إذا
تأكدت  VIVAمن انتهاك املورد اللتزامات وشروط السرية .كما يجب أن تتم املوافقة ىلع جميع اإلعالنات أو البيانات الصحفية أو
املواد املطبوعة التي تشير إلى  VIVAأو عالقة املورد الحالية /املحتملة مع  VIVAمن قبل إدارة عالقات الشركات فيها ،وذلك قبل
نشرها أو استخدامها بأي شكل آخر .ويجب الحصول ىلع موافقة خطية إضافية من مدير إدارة خدمات املشتريات والدعم قبل أي
محاولة لنشر أو اإلعالن عن اتفاق أو توقيع عقد أو أي مسائل متعلقة باملشتريات.

6

viva.com.kw

 1.9إمكانية التطبيق
كجزء من تنفيذ العقد /االتفاق أو التحضير للدخول يف عقد أو اتفاق ،يجوز للمورّد الوصول إلى املعلومات أو املواد التي تعتبرها VIVA
ملكية خاصة أو عالية السرية .يجب ىلع املوردين ،يف كافة الحاالت ،االلتزام بتعهدات السرية وااللتزامات املنصوص عليها يف الوثيقة
ذات الصلة مثل طلب العرض ،أو دعوة لتقديم مناقصات ،أو وثيقة طلب عروض أخرى ،أو االتفاقات بين VIVAواملورد.
تعتبر  VIVAأي خرق للسرية أو إفصاحًا غير مصرح به أو استخدامًا للمعلومات الخاصة أو السرية مسألة خطيرة للغاية وتحتفظ بالحق
(دون املساس بأي من العالجات القانونية أو التعاقدية األخرى) الستبعاد أي مورد محتمل أو إنهاء أي عالقة مع مورد حالي إذا
تأكدت  VIVAمن انتهاك املورد اللتزامات وشروط السرية .كما يجب أن تتم املوافقة ىلع جميع اإلعالنات أو البيانات الصحفية أو
املواد املطبوعة التي تشير إلى  VIVAأو عالقة املورد الحالية /املحتملة مع  VIVAمن قبل إدارة عالقات الشركات فيها ،وذلك قبل
نشرها أو استخدامها بأي شكل آخر .ويجب الحصول ىلع موافقة خطية إضافية من مدير إدارة خدمات املشتريات والدعم قبل أي
محاولة لنشر أو اإلعالن عن اتفاق أو توقيع عقد أو أي مسائل متعلقة باملشتريات.
هذه السياسة عبارة عن بيان عام لتوقعات ومتطلبات  VIVAفيما يتعلق بمورديها ،وال تعتبر هذه السياسة بدي ً
ال ألي التزامات من
جانب املورد ،ولكنها مكملة لها كما هو منصوص عليه يف :
أ .طلبات العروض أو الدعوات إلى املزايدة أو مستندات طلب عروض أخرى.
ب .العقود /االتفاقيات بين  VIVAواملورد.
ويف حال وجود أي تناقض بين هذه السياسة وأي مستندات لتقديم طلبات  VIVAأو االتفاقات املعمول بها ،تسود الشروط الواردة
يف وثائق تقديم العطاءات أو العقود /االتفاقيات املعمول بها يف .VIVA
كما ال تخضع متطلبات هذه السياسة ألي تعديل ما لم توافق عليه السلطة املصدرة ،وال يحق ألفراد  VIVAأو موظفي املورد أو
ممثليهم اقتراح أو املوافقة ىلع سلوك ال يتفق مع هذه السياسة.
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