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رسالة من رئيس المجموعة التنفيذي
والعضو المنتدب
كونك تنتمي لعائلة «طاقة» ،فأنت جزء ال يتجزأ من رشكة عاملية.

ونحن نسعى جاهدين ليس لتحقيق القيمة ملساهمينا فحسب،
ً
أيضا لصالح أصحاب املصلحة لدينا بطريقة أخالقية ومسؤولة.
بل
ويضمن تطبيق قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام يف مجموعة

«طاقة» حمايتنا من خالل املساعدة يف إرساء ثقافة قوية

لألخالقيات املهنية وااللزتام ،مما يضمن أن تكون الزناهة على قمة
أولوياتنا يف كل ما نقوم به.

ً
دليال ُيستنار به ،فإن كلماتنا
وبينما تهدف هذه القواعد إىل أن تكون

«طاقة» على اتباع قواعدنا ،وذلك حىت نعمل بطريقة تحرتم الثقة

اليت وضعها اآلخرون فينا .وتوفر هذه القواعد مبادئ أساسية يجب
ً
دائما ،ونترصف بزناهة بينما نحقق
علينا اتباعها حىت نفعل الصواب
أهدافنا التجارية.

تمثل قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام يف مجموعة «طاقة» قيمنا
والطريقة اليت نؤدي بها عملنا .ومن خالل معرفة قواعدنا واتباعها،
يمكننا العمل ً
معا نحو تحقيق الريادة ملستقبل مزدهر.

وأفعالنا هي اليت تحدد هويتنا يف نهاية املطاف كأفراد وكمجموعة.
ً
ً
عد الزتامنا املستمر بالقواعد أمراً
ُي ّ
وفقا
رضوريا لضمان أننا نعمل

ألعلى املعايري األخالقية .ونحن نعتمد على كل من يمثل مجموعة

نسعى جاهدين ليس لتحقيق القيمة
ً
أيضا لصالح أصحاب املصلحة
ملساهمينا فحسب ،بل
لدينا بطر يقة أخالقية ومسؤولة.

جاسم حسني ثابت

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو املنتدب  -مجموعة «طاقة»
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حول قواعدنا
مقدمة لقواعدنا

اﻟﻌﺪل

بشكل فعال حىت نتمكن من الرتكزي على أهدافنا .إن فعالية

نحن نعلم أنه يف مجموعة «طاقة» يعتمد علينا ماليني

األشخاص ،وذلك لزتويدهم بالبنية التحتية والخدمات
الحيوية .ونظراً للطبيعة الحرجة لعملياتنا ،يتوقع مساهمونا

ومجلس إدارتنا وأصحاب املصلحة لدينا أن نفي بمسؤولياتنا
ً
وفقا ألعلى املعايري املهنية.
ً
ووفقا
وال يمكن تحقيق هذه املعايري إال إذا عملنا بزناهة

للقوانني واللوائح بعيدة األثر اليت تنطبق علينا كرشكة عاملية.

تسمح لنا عملية إرساء ثقافة حرية التعبري عن أي مخاوف مع

العلم أنه سيتم معالجتها بشكل مناسب ،بإدارة املخاطر

تعزيز الزناهة واالحرتام والعدل ،تمكننا من توفري مكان عمل

اﻟﲋاﻫﺔ

صحي وآمن.

من خالل اتباع قواعدنا ،فإننا ال نليب متطلبات القانون
ً
ً
وفقا ألعلى مستويات
أيضا للعمل
فحسب ،بل نسعى
األخالقيات والزناهة .نقدم كذلك عدداً من السياسات
التفصيلية واليت بدورها تستكمل هذه القواعد وتقدم

ا
ﻻ
ﺣ
ﱰام

إرشادات إضافية حول املواضيع اليت يتم تناولها هنا.

ُيرجى التواصل مع وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام إذا كنت
بحاجة إىل املساعدة أو التوجيه أو املزيد من التوضيح.

على من تنطبق هذه القواعد؟

ً
أيضا من موردينا االلزتام بقواعد
تنطبق هذه القواعد على مجموعة «طاقة» وكافة موظفيها .ونتوقع
الزتام رشكاء العمل الخاصة بنا.
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 .2إلى من تتوجه للحصول على إرشادات أو لإلبالغ عن أي مخاوف؟
يف حال راودتك شكوك بحدوث انتهاك لهذه القواعد ،أو ألي قانون أو الئحة معمول بها ،فيجب عليك إبالغ هذا األمر إىل الجهات التالية
ً
فمثال يجب عليك اللجوء إىل إدارة املوارد البرش ية للمسائل الشخصية ،أو مشكالت األداء ،أو التظلمات):
(حسب طبيعة املخاوف،
مديرك أو غريه من أفراد اإلدارة الداخلية؛
إدارة املوارد البرش ية؛
إدارة التدقيق الداخلي؛
أو وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام إما بصورة شخصية أو من خالل «خط املساعدة»:

 helpline.taqa.comعلى النحو املوضح بالتفصيل يف سياسة اإلبالغ.

ال ينبغي اإلبالغ عن املخاوف إال بحسن نية ،ويكون ذلك فقط يف حال راودك شك حقيقي يف ارتكاب الغري أي ممارسة خاطئة .تتاح عملية اإلبالغ

ً
مطلقا
ملساعدتك على اإلبالغ عن مخاوفك إال أنه يجب عدم إساءة استخدامها من خالل اإلبالغ عن مخاوف كاذبة عن قصد .ونحن ال نتسامح

مع أي رد فعل انتقامي يصدر تجاه أي شخص يبلغ عن أي مخاوف .وسيخضع كل من يشارك يف أي سلوك انتقامي إلجراءات تأديبية.

اسأل نفسك هذه األسئلة الثالثة قبل اتخاذ أي قرار:
هل أنا على
وشك انتهاك
القانون؟

هل يتعارض
هذا مع
قواعدنا؟
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ما هو دور وحدة األخالقيات المهنية وااللتزام؟

مســؤوليـاتك

يتمحور دور وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام بمهمة إعداد كل جوانب برنامج

•اطلع على القواعد التالية؛
•الزتم بكل القوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات املعمول بها؛
•عندما يتعارض القانون مع السياسة أو اإلجراء ذو الصلة أو أو يفرض معياراً أ كرث
رصامة منه ،فيجب عليك اتباع القانون؛

•تواصل مع وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام يف حال كانت لديك أي أسئلة أو

راودتك مخاوف أو احتجت إىل إرشادات حول أي مسألة واردة يف القواعد أو أي

من سياسات األخالقيات املهنية وااللزتام؛

•أبلغ عن أي انتهاكات مشتبه بها لهذه القواعد أو السياسات ذات الصلة أو القوانني
أو اللوائح املعمول بها؛

•شجع على إرساء ثقافة حيث يشعر فيها الجميع باالرتياح عند اإلبالغ؛
•أ كمل أي تدريب وإقرارات مطلوبة تتعلق بهذه القواعد؛
•ويرجى العلم أن انتهاكات هذه القواعد قد تؤدي إىل اتخاذ إجراءات تأديبية ،بما يف
ذلك ،على سبيل املثال ال الحرص ،إنهاء العمل.

األخالقيات املهنية وااللزتام ملجموعة «طاقة» وتنفيذها.

وتتمثل مسؤولياتها يف تنفيذ برنامج شامل لألخالقيات املهنية وااللزتام عرب مجموعة

«طاقة» مخصص لتقييم الثقافة األخالقية وتعزيزها ،ورصد السلوك غري القانوين أو غري

األخاليق ،والحد من هذا السلوك ومعالجته حيثما يحدث ،كما ومنع تكراره ،بما يف ذلك:
•إنشاء هيكل إلرساء ثقافة قوية لألخالقيات املهنية وااللزتام؛
•إعداد سياسات وإجراءات األخالقيات املهنية وااللزتام وتنفيذها واعتبارها من
موارد الرشكة؛

•تقديم التدريب ذات الصلة حول األخالقيات املهنية وااللزتام لجميع موظفي
مجموعة «طاقة»؛

•تقدير املخاطر ذات الصلة باألخالقيات املهنية وااللزتام وتقييم ما إذا كانت الضوابط
الداخلية كافية وتستجيب لتلك املخاطر؛

•التحقيق يف االنتهاكات املزعومة للقوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات املعمول
بها ومعالجتها؛

•ضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية ملنع تكرار االنتهاكات؛

برنامج األخالقيات المهنية وااللتزام لدينا
يتوىل مجلس إدارة مجموعة «طاقة» مسؤولية تنفيذ برنامج فعال لألخالقيات

•ومحاسبة املخالفني املسؤولني عن السلوك غري الالئق.

املهنية وااللزتام.

تم إنشاء وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام كوحدة مستقلة إلعداد برنامج األخالقيات
املهنية وااللزتام وتنفيذه عرب مجموعة «طاقة».

وتعمل وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام على رفع تقارير روتينية إىل لجنة التدقيق

التابعة ملجلس إدارة مجموعة «طاقة».
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لمحة سريعة عن قواعدنا
•نعترب قواعدنا أساس ثقافتنا األخالقية ،كما أننا ملزتمون بتعزيز
الزناهة واالحرتام والعدل.

•نتخذ خطوات لحماية أي شخص يقوم باإلبالغ عن أي مخاوف
بحسن نية.

ً
مطلقا مع أي رد فعل انتقامي يصدر تجاه
•نتبع نهج عدم التسامح

•نحرص على فرض ضوابط مناسبة وعلى مراقبة املمارسات املالية
ً
سعيا منا لحماية أصولنا من
وممارسات حفظ السجالت املعمول بها
سوء االستخدام.

ً
أعماال معهم بعناية ونضمن الزتامهم
•ننتقي األشخاص الذين نزاول
بأفضل املمارسات الدولية طوال فرتة عالقتنا معهم.

األشخاص الذين يبلغون عن أي مخاوف أو يشاركون يف أي تحقيق.

•نحرتم البيانات الشخصية الخاصة بجميع من نمتلك معلوماتهم،
ً
وفقا لقوانني حماية البيانات.
ونتخذ كل التدابري املناسبة لحمايتها

املضايقة أو التميزي أو اإلساءة.

•نحمي كل املعلومات الرس ية ،سواء كانت تخص مجموعة

ً
ً
صارما ضد أي شكل من أشكال املعاملة غري العادلة أو
موقفا
•نعتمد
•نلزتم بكل القوانني واللوائح املعمول بها ،بما يف ذلك القوانني
واللوائح املُعدة ملنع الفساد واالحتيال والرشوة وغسيل األموال

«طاقة» أم أي من رشكاء العمل أو األطراف الخارجية ،بما يف
ذلك حقوق امللكية الفكر ية.

وتمويل اإلرهاب والتداول من الداخل والسلوك املانع للمنافسة

•نستخدم أصول تكنولوجيا املعلومات الخاصة بنا بشكل مسؤول

التجارة الدولية والعقوبات.

ً
موقفا
•ندعم مبادئ املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ونتخذ
ً
صارما ضد أي شكل من أشكال عمالة األطفال واإلتجار بالبرش

وكذلك القوانني واللوائح اليت تهدف إىل ضمان االلزتام بضوابط

•نفصح عن أي حاالت تعارض املصالح املحتملة من أجل ضمان
إدارتها بشكل مناسب.

ونتخذ اإلجراءات املناسبة لحمايتها.

والعبودية الحديثة.

•نلزتم بتوفري مكان عمل آمن وصحي لجميع موظفينا ،ونلزتم كذلك
بالحد من تأثرينا على البيئة.
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ﻗﻴﻤﻨﺎ
الزناهة
اإلبالغ
االحرتام والعدل
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النزاهة
النزاهة هي فعل الصواب ،حتى وإن لم يكن أحد يراقبك*.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•الزناهة هي املبدأ األسايس الذي ّ
يوجه أنشطتنا ويضمن أن عملنا يمتثل

•تأ كد من أن ما تقوله وتفعله يمتثل للمعايري األخالقية املعنية اليت

•إن جودة أقوالنا وأفعالنا تعكس مستوى الزناهة السائد يف الرشكة.

ِّ
مقدراً األشخاص الذين يترصفون بزناهة.
•كائف السلوك األخاليق،

ألعلى معايري األخالقيات املهنية وااللزتام.

• ُكن كقدوة ُيحتذى بها إلرساء ثقافة تشجع اآلخرين على فعل الصواب.

وضعتها مجموعة «طاقة».

•أبلغ وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام بأي انتهاكات لهذه القواعد.

تــذكـر…
ً
ً
ً
سيئا من املمكن أن تحبط كل جهودنا للحفاظ عليها.
سلوكا
سعيا للحفاظ على سمعتنا ،لذا ضع يف اعتبارك أنه بمجرد نرش عن حالة واحدة تعكس
•نحن نعمل بجد
ً
وفقا لهذه القواعد.
•نحن نتشارك املسؤولية لدعم ثقافة الزناهة ،ونبلغ عن األشخاص الذين ال يترصفون

نقاط التمكين
يتمتع كل منا بدور يف صياغة ثقافة مؤسستنا ،ولكل منا فرصة املساهمة يف ذلك بشكل استبايق .نحن نحثك على التعبري عن أي أفكار قد تراودك
بشأن سبل تعزيز ثقافتنا وترسيخها .و ُيرجى التواصل مع وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام إذا كانت لديك أي أفكار تود طرحها.

*(يس .إس .لويس)
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قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

اإلبالغ
تقع على عاتقك مسؤولية اإلبالغ عن املخاوف يف حال راودك شك يف ارتكاب الغري ألي
ممارسة خاطئة ،وذلك لتعز يز ثقافة الشفافية والزناهة.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•يجب أن تقوم باإلبالغ عن مخاوفك إذا راودك شك بوجود انتهاك ألي قانون أو
الئحة أو لهذه القواعد أو سياسات مجموعة «طاقة».
•إذا قمت باإلبالغ عن مسألة ما بحسن نية ،فال داعي للقلق بشأن ما إذا كانت ال
أساس لها من الصحة أم خاطئة .فعملية اإلبالغ تهدف إىل مساعدتك على اإلبالغ
عن مخاوفك ،ويجب عدم إساءة استخدامها.

ً
مطلقا مع أي رد فعل انتقامي يصدر تجاه أي شخص يبلغ
•نتبع نهج عدم التسامح
عن املخاوف أو يشارك يف تحقيق .وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق من يشارك
يف أي سلوك انتقامي من هذا القبيل.

ً
وفقا لسياسة اإلبالغ.
•أبلغ عن أي مخاوف لديك
•ال تتخذ أي سلوك انتقامي تجاه من يقوم باإلبالغ عن املخاوف
أو يشارك يف تحقيق.

ً
متاحا ،مع أي أشخاص تديرهم ،وأي موارد
•تعاون واجعل نفسك

ومستندات ذات صلة ،ألي تحقيق تجريه وحدة األخالقيات املهنية
ً
دائما الحفاظ على الرسية التامة يف ما يتعلق
وااللزتام .يجب عليك
بأي تحقيق قد تكون على علم به أو تشارك فيه.

•نأخذ كل املخاوف اليت يتم اإلبالغ عنها على محمل الجد ونتعامل معها بشكل
مناسب ورسي.
•يمكنك اإلبالغ عن املخاوف أو طرح األسئلة من دون الكشف عن هويتك ،لكن
يرجى العلم أنه إذا قمت بذلك ،واخرتت أال يتم التواصل معك ،فيجب عليك
تقديم أ كرب قدر ممكن من املعلومات (وأي مستندات ذات صلة).

نقاط التمكين
لديك القدرة على وقف املخالفات وحماية املجموعة وزمالئك.
•من خالل اإلبالغ ،فإنك تمنحنا الفرصة ملعالجة املشكالت اليت قد ال تكون املجموعة على دراية بها.

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

االحترام والعدل
إننا ،كرشكة عاملية متعددة الجنسيات ،نحرتم ونقدر االختالفات بني الجميع .ونتعامل مع الجميع
بكرامة واحرتام وعدل.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•نحن نقدر التنوع ونحرص على عمل جميع موظفينا يف

•يجب عليك إبالغ وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام بأي

ّ
نشجع على معاملة الجميع باحرتام وكرامة وعلى
•نحن
االمتناع ً
كليا عن توجيه أي تهديد أو إهانة أو عن استخدام

•اطلع على املعايري الثقافية يف مكان عملك واملعايري الخاصة

بيئة يشعرون فيها بالدعم.

لغة أو أفعال غري الئقة أو مهينة.

معاملة غري عادلة تتعرض لها أو تالحظها.

باألشخاص الذين تعمل معهم ،بغض النظر عن مكان
تواجدهم ،واحرتمها.

•ال نتسامح مع املعاملة غري العادلة واملضايقات من أي نوع

(بما يف ذلك التحرش الجنيس) والتميزي وسوء املعاملة مثل
التنمر والتخويف والعنف الجسدي.

ّ
نشجع على احرتام املساحة الشخصية
•نحن
لآلخرين وخصوصيتهم.

تــذكـر…
•يجب أن تعامل اآلخرين كما تحب أن يعاملوك.
•يجب أن تحصل على موافقة قبل التقاط صور أو لقطات فيديو ألي شخص تعمل معه و/أو نرشها على اإلنرتنت أو أي نطاق
عام آخر (راجع سياسة االتصال املؤسيس ملجموعة «طاقة» للحصول على مزيد من اإلرشادات).

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

خط املساعدة

ﻛﻴﻒ ﻧﺪﻳﺮ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
التداول من الداخل
تعارض املصالح
إدارة األصول والضوابط

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

التداول من الداخل
ﺑـﻴـﻊ

بصفتنا جهة ُمدرجة يف سوق أبوظيب لألوراق املالية ،فإننا نهتم بالحفاظ على نزاهة أسواق األوراق املالية .يؤدي التداول من الداخل والتالعب
بالسوق إىل زعزعة الثقة يف تلك األسواق ويمكن أن يؤدي إىل تداعيات مالية أو جنائية.
المبــادئ

ﺷـﺮاء

مســؤوليـاتك

•يتضمن التداول من الداخل تداول األوراق املالية (بما يف ذلك األوراق املالية

ً
دائما حماية املعلومات الرس ية الجوهر ية ومناقشتها فقط مع األشخاص املرصح لهم على وجه
•يجب

ملجموعة «طاقة») ،سواء بشكل مبارش أم غري مبارش ،لصالحك أو لصالح اآلخرين،

التحديد بتلقيها.
• ِ
أبلغ وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام بأي مخاوف تتعلق بالتداول من الداخل أو االستخدام غري

(بما يف ذلك األوراق املالية ملجموعة «طاقة») عندما تكون يف حوزتك معلومات
ً
أرباحا أو تستفيد من هذا التداول.
رس ية جوهر ية ذات صلة حىت وإن كنت لن تجين

•عليك فهم متطلبات سياسة التداول من الداخل وااللزتام بها وكذلك أي متطلبات قانونية وتنظيمية

عندما تكون بحوزتك معلومات رس ية جوهر ية حول تلك األوراق املالية.
ً
ً
شخصا آخر على التداول يف األوراق املالية
قانونا أن تويص أو تشجع
• ُيحظر عليك

املالئم للمعلومات الرس ية الجوهر ية.

أخرى قد تنطبق على معامالت األوراق املالية الخاصة بك والتأ كد من الزتامك بهذه املتطلبات.

•تتضمن املعلومات الرس ية الجوهر ية معلومات غري متاحة للعامة واليت من

•يجب عليك اإلفصاح عن أي ممتلكات لك يف األوراق املالية ملجموعة «طاقة» ،و(على حد علمك) ألي

•يشمل التالعب بالسوق مشاركة املعلومات اليت قد تؤثر على قرار املستثمر برشاء أو

•يف حالة رغبتك يف التداول يف أي من األوراق املالية ملجموعة «طاقة» ،فيجب أن تحصل على موافقة

املحتمل أن تؤثر على سعر أي من األوراق املالية.
بيع أو االحتفاظ بأي من األوراق املالية.

•نحن ملزتمون بمنع األنشطة غري القانونية بما يف ذلك التداول من الداخل،

شخص من األشخاص ذوي العالقة ،إىل وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

مسبقة من وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام وأن تلزتم بجميع متطلبات سياسة التداول من الداخل.

واإلفصاح غري القانوين عن املعلومات الرس ية الجوهر ية ،والتالعب بالسوق.

•نفصح عن أي ممتلكات أو تداول يف األوراق املالية ملجموعة «طاقة» (سواء من

قبلنا أو من قبل األشخاص ذوي العالقة) إىل وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام،
ً
وفقا لسياسة التداول من الداخل.
وأي أسواق مالية ذات صلة

•نحن ال نتداول يف األوراق املالية ملجموعة «طاقة» خالل أي فرتة إغالق أو فرتة
حظر ملنع التداول من الداخل.

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

تــذكـر…
• ُتعد املشاركة يف التداول من الداخل جريمة جنائية .يجب أن تدرك أن تداول األوراق املالية ملجموعة «طاقة» قبل أي إعالن هام يخص مجموعة «طاقة» من املرجح أن
يخضع للتدقيق من قبل الجهات التنظيمية.

•يجب أن تحرص بشكل خاص على عدم مشاركة أي معلومات رس ية جوهر ية مع األصدقاء وأفراد العائلة ورشكاء العمل.

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

تعارض المصالح
من املحتمل أن يؤثر تعارض املصالح على تقديرنا وعلى موضوعية مكان العمل لدينا ومسؤولياتنا تجاه مجموعة «طاقة».
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•من املحتمل أن ينشأ التعارض عندما يكون لديك أنت أو أفراد عائلتك أو

أصدقاؤك أو رشكاؤك مصلحة شخصية أو خارجية أو عالقة تتعارض مع تقديرك يف

ما يتعلق بواجبك يف الترصف بما يخدم مصالح مجموعة «طاقة».

•يمكن أن تؤدي العالقات أو األنشطة املالية والتجارية واالجتماعية (بما يف ذلك
مناصب مجلس اإلدارة) إىل نشوء حاالت تعارض من شأنها التأثري على
موضوعيتك ووالئك ملجموعة «طاقة».

•يقع على عاتقك مسؤولية فهم أنواع حاالت التعارض املختلفة .وإذا كان لديك

شك بشأن أي تعارض محتمل ،فريجى الرجوع إىل سياسة تعارض املصالح و/أو
وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

•تجنب األنشطة اليت قد تؤدي إىل تعارض ،أو حىت ظهور تعارض ،بني مصالحك
الشخصية ومصالح مجموعة «طاقة» .وإذا نشأت أي حاالت تعارض ،فعليك
ً
دائما اإلفصاح عنها إىل وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

•ال ينبغي استخدام موارد مجموعة «طاقة» بما يخدم مصالحك الشخصية أو
مصالح أي شخص أو جهة أخرى خارج أنشطة مجموعة «طاقة» ،ما مل تتم
املوافقة على خالف ذلك بما يتوافق مع سياسة تعارض املصالح.

نقاط التمكين

تــذكـر…
ً
وغالبا ما يؤدي ظهور التعارض أو تصوره إىل إلحاق الرضر بنفس القدر الذي يتسبب فيه التعارض الفعلي.
•قد تنشأ حاالت التعارض بعدة طرق وأشكال مختلفة،

قد تكون مجموعة «طاقة» قادرة على مزاولة أعمال مع

أي جهة لديك فيها مصلحة أو أحد أفراد أرستك أو أصدقائك املقربني،

ً
ً
مشاركا يف عملية رشاء يشارك فيها قريبك أو صديقك
مشاركا يف عملية توظيف لتعيني قريب لك أو صديق مقرب يف منصب داخل مجموعة «طاقة» ،أو كنت
•إذا كنت

برشط أن يتم اإلفصاح عن التعارض املحتمل بشكل صحيح ،وإدارته واملوافقة

املقرب ،فيجب عليك اإلفصاح عن العالقة إىل وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

عليه من قبل وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

إدارة األصول والضوابط
إننا أمناء مسؤولون عن كل أصول مجموعة «طاقة».
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•يساعد االحتفاظ بسجالت دقيقة ومتسقة للمعلومات املالية
وغري املالية على منع االحتيال واختالس األصول وتحريف

الحقائق .كما أنه يساعدنا على االلزتام بمعايري اإلبالغ.

•نحن نحمي أصولنا امللموسة وغري امللموسة ،ونتخذ إجراءات
جادة ضد أي شخص داخل مجموعة «طاقة» يرسق

أصولنا أو يتلفها ،أو ممتلكات زمالئنا أو األطراف الخارجية.

•تأ كد من أن الدفاتر والسجالت الخاصة بنا دقيقة ومحدثة،
وأن جميع القواعد واإلجراءات املحاسبية القياسية ُمتبعة.
•اطلع على تفويض السلطات ذي الصلة وتفهمه لضمان أنك
ال تترصف إال يف نطاق سلطتك .واطلب التوجيه من مديرك

أو إدارة التدقيق الداخلية أو إدارة الشؤون القانونية ،إذا مل تكن
متأ كداً من أي أمور تتعلق بسلطتك أو بتفويض السلطات.

•تحمي عمليات الرشاء والتعاقدات القانونية املجموعة

•يجب عليك وضع ضوابط فعالة لحماية أصول

•إن تفويض السلطات لدينا هو أحد الضوابط اليت تحدد
الشخص الذي ُيصدر املوافقة و/أو املفوض بالتوقيع املطلوب

•إذا كنت تشك يف وقوع أي أخطاء مالية أو احتيال أو رسقة

وتعظم القيمة.

لكل عملية أو عقد داخلي .و ُيعد عدم اتباع تفويض
ً
انتهاكا خطرياً قد يؤدي إىل تحمل مسؤوليات غري
السلطات

مجموعة «طاقة».

أو أي سوء سلوك آخر ،فيجب عليك اإلبالغ عن ذلك إىل

وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

رضورية وإجراءات تأديبية.

تــذكـر…
عليك االلزتام بالحذر من عالمات الخطر اليت قد تشري إىل وجود احتيال ،أو تحريف للحقائق ،أو اختالس لألصول.

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

خط املساعدة

ﻛﻴﻒ ﻧﺪﻳﺮ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
مكافحة الرشوة والفساد
مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
معرفة رشكاء العمل
العقوبات وضوابط التجارة
السلوك املانع للمنافسة

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

مكافحة الرشوة والفساد
ً
مطلقا مع الرشوة والفساد واالحتيال ،وعلى الرغم من أننا نسمح بتبادل الهدايا والضيافة وأنشطة
إننا نتبع نهج عدم التسامح
الرتفيه املتواضعة ،يجب أال تشكل هذه األمور أو تؤدي إىل أي اشتباه يف رشوة أو فساد.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•قد تظهر الرشوة والفساد بأشكال عديدة .ويمكن أن تكون واضحة ،مثل

الرشوة النقدية ،أو خفية ،مثل عروض العمل أو العموالت أو الهدايا أو الضيافة

أو أنشطة الرتفيه.

•يحظر القانون يف جميع أنحاء العامل الرشوة والفساد ،ومصطلح «الرشوة» مع ّرف
بصورة واسعة النطاق يف إطار القوانني الدولية ملكافحة الفساد .وقد تكون هذه

القوانني بعيدة األثر ولها تأثري خطري عليك كفرد ،بغض النظر عن املكان الذي تعمل فيه.

•كن حذراً عند التعامل مع املوظفني الحكوميني لتجنب حىت تصور الرشوة،

حيث إن التعامل مع املوظفني الحكوميني يخضع ملزيد من التدقيق من قبل
السلطات املختصة.

• ُيسمح بتبادل الهدايا والضيافة وأنشطة الرتفيه يف ظروف معينة ،ولكنه غري مقبول

•ال تعرض أو تعطي وعد أو رشوة أو أي مدفوعات أخرى غري الئقة من أجل الحصول
على عمل أو مزية شخصية.

ً
مطلقا ،واإلبالغ فوراً عن أي عروض رشوة
•يجب عليك عدم طلب رشوة أو قبولها
مبارشة كانت أم غري مبارشة إىل وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

•ال تقم أبداً بدفع أو طلب مدفوعات التسهيل ،إال إذا كان تقديم هذه
ً
مطلوبا لتجنب إصابة شخصية أو خطر على الحياة (يف ما يتعلق بتقديم
املدفوعات
هذه املدفوعات).

•يجب أن تكون جميع الهدايا والضيافة وأنشطة الرتفيه متواضعة ومعقولة ويتم
ً
وفقا ملتطلبات سياسة مكافحة الرشوة والفساد واالحتيال.
اإلفصاح عنها

على اإلطالق عند اقرتانه بمحاولة التأثري بشكل غري الئق على قرار متعلق بالعمل.

نقاط التمكين

تــذكـر…

ً
سنويا*.
تكلف الرشوة العامل حوايل  4تريليون دوالر أمرييك

يمكن أن يكون لك دور يف منعها.

يجب أال يكون هناك تبادل أو وعد بتبادل الهدايا أو الضيافة أو أنشطة الرتفيه ،أثناء أي عملية تقديم عطاءات أو مناقصة جارية.

*أنطونيو جوتريس ،األمني العام لألمم املتحدة
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مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
ً
مطلقا مع غسيل
يقوم املجرمون واإلرهابيون بإخفاء مصدر أموالهم من خالل عملية غسيل األموال .ونحن نتبىن نهج عدم التسامح
األموال وتمويل اإلرهاب ونطبق ضوابط ملنعهما.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•من املهم أن نعرف من نتعامل معه ،ومن أين تأيت األموال اليت نستلمها ،واملكان

•الزتم بسياسة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وأي إجراءات أو ضوابط

•يجب أن نتأ كد من أننا نحمي أعمالنا من استخدامها من قبل اآلخرين ألغراض غري

•ال تشارك يف أي أنشطة لغسيل األموال أو تمويل اإلرهاب.

الذي نحول إليه أموالنا.

قانونية ،وبالتايل لدينا تدابري ملكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

تنفذها الرشكة.

•تحقق من مصدر األموال املستلمة واملستفيد النهايئ من األموال اليت نقوم بتحويلها.
• ُكن على دراية بمخاطر غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وأبلغ عن أي شكوك أو
مخاوف إىل وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

نقاط التمكين

تــذكـر…

ً
دائما إىل وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام إذا صادفت أي شخص خالل
تحدث
عملك يف مجموعة «طاقة» يعرب عن دعمه ألعمال العنف أو أسباب التطرف.

•يعترب إفشاء أي تحقيق يف األعمال املحتملة لغسيل األموال أو تمويل اإلرهاب أو تعريضه لالنكشاف جريمة جنائية.
•يجب أن تحذر من أي طرف خارجي يرغب يف إجراء معامالت نقدية كبرية ،أو ال يرغب يف تقديم معلومات «اعرف عميلك» املطلوبة.
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معرفة شركاء العمل
إننا نتعاقد مع رشكاء العمل على أساس املالءمة والجدارة ،ونتجنب ،من خالل تقييمهم بشكل صحيح ،العمل مع األشخاص الذين
يخفقون يف االلزتام بمعايرينا الخاصة بقواعد األخالقيات املهنية وااللزتام.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•يمكن أن يكون لسلوك رشكاء العمل عواقب قانونية وخيمة وقد يلحق الرضر

بسمعتنا .تقلل إجراءات فحص العناية الواجبة الشاملة عن رشكاء العمل من

•تأ كد من إجراء فحص العناية الواجبة املستند إىل مخاطر «اعرف عميلك» على

رشكاء العمل املحتملني قبل التعامل معهم بصورة رسمية .ويتضمن ذلك التحقق

تعرضنا ملخاطر األطراف الخارجية.

•يجب أن تكون العناية الواجبة مناسبة وقائمة على املخاطر ويتم إجراؤها طوال
عالقتنا مع كل رش يك عمل.

ً
ً
تعاقديا للترصف بطريقة أخالقية ومتوافقة،
الزتاما
•نضمن أن يقدم رشكاء العمل
بما يتماىش مع قواعد الزتام رشكاء العمل.

من هوية رش يك العمل باستخدام مصادر معلومات موثوقة .ويجب أن يحدد

تقييم املخاطر هذا ما إذا كنت بحاجة إىل إجراء مزيد من العناية الواجبة.

•قم بإجراء فحص العقوبات على جميع رشكاء العمل املحتملني للتأ كد من أننا ال
نشارك يف أعمال مع جهات خاضعة للعقوبات.

•يجب توثيق جميع العالقات مع رشكاء العمل واألطراف الخارجية األخرى من
خالل عقد مكتوب تتم صياغته أو مراجعته من قبل مستشارك القانوين.

تــذكـر…
•تنص سياسة العناية الواجبة لرش يك العمل على إرشادات بشأن مجموعة من العوامل اليت يجب مراعاتها عند تقييم مخاطر أي رش يك عمل .وقد تشمل هذه العوامل
موقع رش يك العمل ،واملجال الذي يعمل فيه ،وطبيعة الخدمات اليت يقدمها ،وقيمة العقد.

•يجب عليك إجراء مراجعات دورية للعناية الواجبة للتأ كد من أن املخاطر املتعلقة برشكاء العمل مل تتغري.
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العقوبات وضوابط التجارة
تلزتم مجموعة «طاقة» بااللزتام بجميع العقوبات وضوابط التجارة املعمول بها.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
• ُتفرض العقوبات من قبل الحكومات أو املنظمات الدولية اليت تضع قيوداً على

النشاط االقتصادي ،بما يف ذلك التجارة ،مع دول وجهات وأشخاص محددين.

•تفرض العديد من الدول ضوابط التجارة على استرياد البضائع العسكرية والعنارص
ذات االستخدام املزدوج وتصديرها ونقلها وإعادة تصديرها وإعادة نقلها .تتسم
القواعد بالتعقيد وتتناول نقل الربامج والبيانات ،وكذلك حركة البضائع املادية.

•قد يكون من املمكن الحصول على ترخيص يسمح لك بممارسة األعمال اليت قد
تكون مقيدة بموجب العقوبات أو ضوابط التجارة.

•لكل من العقوبات وضوابط التجارة آثار بعيدة املدى تؤثر على أنشطتنا يف جميع
أنحاء العامل.

•عليك فهم متطلبات سياسة العقوبات وضوابط التجارة وسياسة العناية
الواجبة لرش يك العمل وااللزتام بها.

?
?

•تأ كد من خضوع رشكاء العمل لفحص العقوبات قبل توقيع أي اتفاقيات أو
إبرامها أو تجديدها.

•ال تشارك يف أي تعامالت مع أي أشخاص خاضعني لعقوبات.
•تأ كد من استكمال التقييم القائم على املخاطر ،مع األخذ يف االعتبار موقع رش يك
العمل املحتمل ،قبل إجراء أي استرياد أو تصدير أو نقل أو إعادة تصدير أو إعادة

نقل أي بضائع أو برامج أو بيانات .ويف حالة اشرتاك أي دولة خاضعة للعقوبات،

يجب عليك الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة الشؤون القانونية
ووحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

تــذكـر…

نقاط التمكين

ً
ً
دائما فهم التأثري املحتمل للعقوبات وضوابط التجارة.
أعماال من قبل ،عليك
•قبل التعاون مع رش يك عمل جديد أو بدء التعامالت التجارية يف دولة مل نزاول فيها

ً
شخصا ما من املدرجني يف قائمة عقوبات معمول بها هو مالك
إذا اكتشفت أن

•قد يتم تقييد بعض الجنسيات من الوصول إىل العنارص الخاضعة للرقابة أو التعامل معها .فكن على دراية بالقيود املتعلقة بالعنارص الخاضعة للرقابة اليت تعمل معها.

أو مساهم لدي أي من رشكاء العمل ،فسيتعني عليك التواصل مع إدارة

الشؤون القانونية ووحدة األخالقيات املهنية وااللزتام على الفور.

•تتغري العقوبات وضوابط التجارة باستمرار .ويجب أن تراقب رشكاء العمل وأن تكون على دراية بأي تغيريات تطرأ على اللوائح قد تؤثر يف قدرتك على العمل معهم.

قواعدنا

?
?
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السلوك المانع للمنافسة
نحن نلزتم بجميع قوانني مكافحة االحتكار املعمول بها ،واليت تم وضعها لتعزيز املنافسة العادلة والحيلولة دون السلوك املانع للمنافسة.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•تعزز قوانني مكافحة االحتكار املنافسة العادلة وتحظر السلوك املانع للمنافسة

•ال تناقش أي معلومات تجارية حساسة أو تعقد أي اتفاقيات مع املنافسني أو

والذي يتضمن إساءة استخدام مركز مهيمن ،أو تحديد األسعار ،أو تقسيم السوق،

رشكاء العمل يمكن اعتبارها محاوالت لتحديد األسعار بقصد التالعب باألسواق أو

معلومات رس ية (رسمية كانت أم غري رسمية) واليت قد تقيد التجارة أو تحد منها.

أحد املنافسني أو بشأنه ،فيجب عليك إبالغ إدارة الشؤون القانونية ووحدة

أو مقاطعة املجموعة ،أو ترتيبات التعامل الحرصية ،أو أي اتفاقية أو مشاركة

•يمكن أن تعمل االتفاقيات اليت أبرمناها مع املنافسني واملوردين واملوزعني

والعمالء على نحو يعيق املنافسة العادلة ،وربما تنتهك قوانني مكافحة االحتكار.

ً
أيضا إساءة استخدام أي مركز مهيمن يف السوق.
•تحظر قوانني مكافحة االحتكار
وقد ُيسمح لنا بتويل مركز مهيمن ،لكن يجب أال نيسء استخدامه.

•ال ينبغي الحصول على املعلومات التجارية سوى بطريقة قانونية وأخالقية ،ويجب
عدم جمعها من خالل وسائل غري مناسبة ،مثل الرسقة أو التحريف أو التالعب.

التأثري على أوضاع السوق بطريقة غري عادلة .وإذا تلقيت مثل هذه املعلومات من

األخالقيات املهنية وااللزتام بها على الفور.

•إذا كنت تتواصل مع زميل يف مجموعة «طاقة» أو طرف خارجي (سواء أ كان هذا
التواصل بصورة رسمية أم غري رسمية) ،وكانت هناك أي مؤرشات على وجود
محاوالت مبارشة أو غري مبارشة ملشاركة معلومات تجارية حساسة يمكن

استخدامها بطريقة تمنع املنافسة أو ملناقشتها أو استخراجها ،فيجب أن توضح

رصاحة أن املناقشة غري مناسبة وتغادر االجتماع ،أو تنهي املحادثة (حسب
ً
أيضا إبالغ إدارة الشؤون القانونية ووحدة األخالقيات
الظروف) .ويتعني عليك
املهنية وااللزتام بذلك على الفور.

ً
دائما من مراعاة قوانني مكافحة االحتكار عندما يتم استكشاف عملية دمج
•تأ كد
أو استحواذ من أجل منع إنشاء احتكار ،أو الحصول على مركز مهيمن يف السوق،
ً
مخالفا لقوانني مكافحة االحتكار.
حيث يكون ذلك

تــذكـر…
حىت املحادثات الطفيفة غري الرسمية حول املعلومات التجارية الحساسة مع

ً
انتهاكا
رشكاء العمل أو املنافسني يف االجتماعات أو فعاليات القطاع قد تمثل

ُيسمح لك بجمع املعلومات التجارية واستخدامها ،برشط أن تكون املعلومات قد

تم الحصول عليها من مصادر متاحة للعامة.

لقوانني مكافحة االحتكار مما قد يكون له تداعيات خطرية على أعمالنا.
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ﻧﺤﻦ ﻧﺤﻤﻲ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
الرس ية وخصوصية البيانات
تكنولوجيا املعلومات
االتصاالت وإدارة املستندات
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قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

السرية وخصوصية البيانات
يمكن بسهولة استغالل املعلومات الرس ية والبيانات الشخصية يف العامل الذي نعيشه اليوم املدفوع بالتكنولوجيا .ولهذا السبب نحمي
املعلومات الرس ية والبيانات الشخصية اليت نحتفظ بها ونديرها.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•نحن ندير معلومات رس ية شديدة الحساسية تتعلق بالبنية التحتية الحيوية
اليت نتحمل مسؤوليتها .لذلك ،من واجبنا صون هذه املعلومات وحمايتها
يف جميع األوقات.

ً
ووفقا لقوانني حماية البيانات
•نعالج البيانات الشخصية لألغراض املرشوعة فقط
املعمول بها.
•نتخذ تدابري لضمان اتخاذ جميع رشكاء العمل الخطوات املناسبة للتعامل مع أي
ً
وفقا ملعايرينا .وينبغي أن يبدأ ذلك
معلومات رس ية أو بيانات شخصية نشاركها
بتوقيع رش يك العمل أو الطرف الخارجي على اتفاقية عدم اإلفصاح.

ً
دائما خطوات لحماية جميع املعلومات الرس ية سواء أ كانت يف شكل نماذج
•نتخذ
مادية أو إلكرتونيه .فال تشارك أبداً املعلومات الرس ية أو تناقشها ،السيما
املعلومات املتعلقة بعمليات الرشاء الجارية مع أي شخص غري مرصح له بالحصول
على تلك املعلومات.

ً
ً
دائما يف ما
رضوريا للغاية ،وفكر
•ال تشارك املعلومات الرس ية إال عندما يكون ذلك
تشاركه قبل مشاركته.

•يجب حماية أي معلومات رس ية أوبيانات شخصية يف حوزتنا تخصنا أو تخص أي
طرف خارجي يف جميع األوقات ،ويجب عدم مشاركتها من دون توقيع اتفاقية

بعدم اإلفصاح.

•كن على دراية بسياسة حماية البيانات والزتم بها ،وكذلك أي سياسات أخرى
تنفذها الرشكة اليت تعمل لديها.

•أبلغ فوراً عن أي انتهاكات فعلية أو مشتبه بها للمعلومات الرس ية أو للبيانات
الشخصية أو أي انتهاك لسياسة حماية البيانات إىل وحدة األخالقيات

نقاط التمكين

املهنية وااللزتام.

قد يحدث انتهاك للمعلومات الرس ية أو للبيانات الشخصية من خالل:
•فقدان أو رسقة املستندات الورقية أو محركات أقراص التخزين أو أجهزة
الكمبيوتر أو األجهزة املحمولة؛

تــذكـر…

•أو وصول شخص غري مرصح له إىل الكمبيوتر املحمول أو حساب الربيد
اإللكرتوين أو شبكة الكمبيوتر؛

•قد يؤدي عدم الوفاء بالزتاماتنا يف ما يتعلق بالبيانات الشخصية إىل عواقب وخيمة على األشخاص الذين نعالج بياناتهم الشخصية ،وعلى مجموعة «طاقة».

•أو إرسال بريد إلكرتوين يحتوي على معلومات الرس ية أو بيانات شخصية إىل

•ال ينبغي لك نقل البيانات الشخصية بني الرشكات ،إىل رشكاء العمل ،و/أو األطراف الخارجية ،و/أو عرب الحدود سوى بموجب موافقة كتابية مسبقة من إدارة الشؤون

مستلم خاطئ.

القانونية ووحدة األخالقيات املهنية وااللزتام ،ألن هذا قد يؤدي إىل انتهاك قوانني حماية البيانات.

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

تكنولوجيا المعلومات
تتكون تكنولوجيا املعلومات الخاصة بنا من أصول تعترب بالغة األهمية للعمل الذي نقوم به ،لذلك يجب أن نكون حذر ين يف
كيفية استخدامها.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•يجب استخدام جميع معدات تكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية ملجموعة
ً
وفقا لسياسات وإجراءات أمن تكنولوجيا املعلومات لدينا.
«طاقة»
•يكون أي محتوى عمل يتم إصداره باستخدام معدات تكنولوجيا املعلومات والبنية
ً
مملوكا ملجموعة «طاقة» ،ويجوز لنا مراقبة جميع
التحتية ملجموعة «طاقة»
األنشطة باستخدام أصول تكنولوجيا املعلومات للتأ كد من أن استخدامها يتم

بصورة قانونية ومناسبة.

•نضطلع بمسؤولية مشرتكة ملنع الهجمات اإللكرتونية ألنها تشكل خطراً كبرياً
على مجموعتنا.

ً
دائما حماية أصول تكنولوجيا املعلومات اليت تتحمل مسؤوليتها من
•عليك

الوصول غري املرصح به أو الرسقة ،وعليك حماية جميع كلمات املرور الخاصة بهذه
ّ
مؤمن من دون مراقبة ،وتأ كد من أن معلومات
املعدات .وال ترتك أبداً أي جهاز غري
مجموعة «طاقة» غري مرئية لآلخرين عند العمل يف األماكن العامة.

•يجب أن تحد من استخدام أصول تكنولوجيا املعلومات يف ما يخص االستخدام
ً
مطلقا للوصول إىل املواد أو املواقع اإللكرتونية اليت
الشخيص ،ويجب أال تستخدمها
ً
مسيئا أو غري مناسب أو غري قانوين.
تتضمن محتوى

•يجب عليك اإلبالغ عن روابط التصيد االحتيايل ،وفحص أجهزة التخزين الخارجية،
وحضور جلسات التدريب والتوعية يف مجال األمن اإللكرتوين ملنع الهجمات

اإللكرتونية بصورة استباقية .ويجب عليك اإلبالغ عن أي مخاوف تتعلق بتكنولوجيا

املعلومات إىل فريق أمن املعلومات.

نقاط التمكين

تــذكـر…

تحقق مع فريق أمن تكنولوجيا املعلومات ملعرفة كيف يمكنك الحصول على بعض

ً
ووفقا لسياسات أمن تكنولوجيا املعلومات.
يجب استخدام أي معدات شخصية لتكنولوجيا املعلومات يف أعمال مجموعة «طاقة» بشكل صحيح

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

الربامج املوافق على تزنيلها على معدات مجموعة «طاقة» بطريقة آمنة.

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

االتصاالت وإدارة المستندات
ً
رئيسيا يف نجاح املجموعة .ويمكن أن يؤدي التواصل غري
يعد التواصل الفعال وإدارة املعلومات اليت نمتلكها ونحتفظ بها عامال
املالئم إىل اإلرضار بسمعتنا وتعر يضنا ملخاطر غري رضور ية.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•تخضع العديد من املستندات للوائح تتطلب االحتفاظ بها لفرتة زمنية محددة.

•احتفظ بأية سجالت قد يقتضيها القانون.

•يجب أن تكون جميع االتصاالت الخارجية اليت ُتجرى نيابة عن مجموعة «طاقة»
ً
ً
(وفقا بسياسة
مسبقا
دقيقة وأن تتم يف الوقت املناسب وأن تكون معتمدة

ً
مرصحا لك بذلك.
•ال تتحدث نيابة عن مجموعة «طاقة» إال إذا كان

االتصال املؤسيس الخارجي ملجموعة «طاقة» ،أو أي مستند محدث يعادلها).

•يجب أال تتداخل أنشطتنا الشخصية على وسائل التواصل االجتماعي مع واجباتنا
ً
دائما تقديم آرائنا الشخصية على أنها مختلفة عن
تجاه مجموعة «طاقة» ،ويجب

•ضع تدابري لتصنيف املستندات من حيث متطلبات الرسية والحساسية واالحتفاظ.
•تأ كد من أنك ال تستخدم موارد مجموعة «طاقة» وأنك ال تقرتح أي عالقة
بمجموعة «طاقة» يف أنشطتك الشخصية أو السياسية.

آراء مجموعة «طاقة».

نقاط التمكين

تــذكـر…

ً
دائما من جهة االستالم يف رسائل الربيد اإللكرتوين اليت
تحقق

•إذا تمت دعوتك للتحدث يف حدث ما ،فيجب عليك الحصول على موافقة مسبقة من وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام ،كما يجب عليك االلزتام بسياسة االتصال

ترسلها ،للتأ كد من أن املعلومات ال ينتهي بها األمر يف األيدي الخطأ .إذا

املؤسيس الخارجي ملجموعة «طاقة» (أو أي مستند محدث يعادلها).

قمت بإرسال بريد إلكرتوين إىل مستلم غري صحيح ،فيجب أن تحاول على الفور

•فكر جيداً يف ما تنرشه على وسائل التواصل االجتماعي وال تنسب ً
أيا من منشوراتك إىل مجموعة «طاقة» إال إذا ُسمح لك بذلك من قبل إدارة االتصال املؤسيس ملجموعة

استعادة الربيد اإللكرتوين وإبالغ فريق أمن تكنولوجيا املعلومات ووحدة

«طاقة» .يمكن أن يكون لنشاطك على وسائل التواصل االجتماعي واملنشورات املتعلقة بك تأثري سليب على سمعة مجموعة «طاقة».

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

األخالقيات املهنية وااللزتام.

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

خط املساعدة

ﻧﺤﻦ
ﻧﻬﺘﻢ
املجتمع والبيئة
الصحة والسالمة يف العمل

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

المجتمع والبيئة
نحن نسعى جاهدين لخدمة املجتمعات اليت نعمل فيها ،وتقليل تأثرينا على البيئة من خالل االستثمار يف الطاقة املستدامة للوصول
ً
إرشاقا.
إىل مستقبل أ كرث
مســؤوليـاتك

المبــادئ
•نشجع موظفينا على املشاركة يف املجتمعات اليت نعمل فيها وندعمها.

•عليك احرتام املجتمعات املحلية اليت تعمل فيها واإلنخراط بها ودعمها.

ً
ً
صارما ضد أي شكل من أشكال عمالة األطفال واالتجار بالبرش
موقفا
•نتخذ

•كن على دراية بسياسة املسؤولية املجتمعية للرشكات الخاصة بمجموعة

والعبودية الحديثة .وندعم املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان.

• يف ما يخص حماية البيئة ،نهدف إىل الحد من النفايات وانبعاثات الكربون ،وإعطاء
األولوية لالستدامة طويلة املدى.

•نلزتم بجميع القوانني واللوائح البيئية املعمول بها يف الدول اليت نمارس فيها أعمالنا.

«طاقة» والزتم بها (أو أي مستند محدث يعادلها) ،واليت تحدد أجندة املسؤولية
االجتماعية للرشكات الخاصة بنا.

•أبلغ إدارتك فوراً بأي حوادث بيئية فعلية أو محتملة ،بحيث يمكن اتخاذ الخطوات
املناسبة للسيطرة على أي رضر على البيئة وتصحيحه ومنع حدوثه.

•عليك فهم جميع اللوائح البيئية املحلية يف املواقع اليت تعمل فيها وااللزتام بها .إذا

كنت تشارك يف تطوير أي مشاريع أو رشاكات أو عمليات استحواذ محتملة ،فيجب

أن تأخذ االعتبارات البيئية يف الحسبان.

تــذكـر…
إننا كمواطنني صالحني وعامليني وكذلك مضطلعني على اآلثار املرتتبة على أعمالنا .نؤدي دورا للعمل من أجل مستقبل أ كرث إرشاقا.

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

الصحة والسالمة في العمل
نحن ملزتمون بتوفري بيئة آمنة وصحية لجميع أصحاب املصلحة لدينا.
مســؤوليـاتك

المبــادئ
ً
أمانا للجميع.
•يساعد تنبيه األشخاص يف جعل مكان العمل أ كرث

•عليك العمل والترصف بطريقة آمنة يف جميع األوقات.

•نلزتم بجميع قوانني ولوائح الصحة والسالمة املهنية املعمول بها.

•كن على دراية بجميع إجراءات وتعليمات الصحة والسالمة واتبعها.

•نضع أنظمة وإجراءات قوية إلدارة الصحة والسالمة مصممة للحفاظ

•ادعم زمالءك من خالل إدراك البيئة املحيطة بك وأي إجراءات ذات

على سالمة جميع املوظفني واملقاولني والزوار ونحافظ عليها.

•يعرضك تعاطي املخدرات أو العمل تحت تأثري الكحول أثناء أداء واجباتك

ومسؤولياتك للخطر أنت واآلخرين .ففعل ذلك محظور يف مكان العمل

وسيؤدي إىل اتخاذ إجراءات تأديبية .ويجب على األشخاص الذين

يحتاجون إىل دعم بشأن تعاطي الكحول أو املخدرات التواصل مع إدارة

املوارد البرش ية أو وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام.

الصلة إلدارة الحوادث واالستجابة يف حاالت الطوارئ ،وتنبيه اآلخرين

باملخاطر املحتملة ،والتأ كد من أن من تعمل معهم ،بما يف ذلك املقاولني

والزوار ،يتبعون اإلجراءات والتعليمات املعمول بها.

•أبلغ على الفور عن أي حوادث أو إصابات أو ظروف عمل غري آمنة إىل
مسؤول الصحة والسالمة املعين.

تــذكـر…
يتحمل كل فرد مسؤولية إدارة الصحة والسالمة يف العمل .وال ينبغي لك االعتماد على أي شخص آخر لإلبالغ عن أي خطر أو مخاوف.

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

خط املساعدة

ﻣﴪد
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت
جهات االتصال
التعر يفات
تار يخ املراجعة

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

جهات االتصال
يمكنك طرح األسئلة أو اإلبالغ عن املخاوف إىل وحدة األخالقيات املهنية

وااللزتام عرب «خط املساعدة» helpline.taqa.com :الذي يوفره مقدم

خدمات مستقل ويتيح لك خيار عدم الكشف عن هويتك .وملزيد من التفاصيل،
ُيرجى االطالع على سياسة اإلبالغ.

قواعدنا

قيمنا

كيــف ندير
أعمالنــا الداخلية

كيــف ندير
أعمالنــا الخارجية

نحــن نحمي
املعلومات

نحــن نهتم

مرسد
املصطلحات

الرئيسية

آخر صفحة
تم عرضها

قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

التعريفات
مكافحة غسيل األموال

الرشوة

فترة اإلغالق

القوانني أو اللوائح املوضوعة لوقف ممارسة غسيل األموال.

أي هدية أو عملية دفع أو عرض أو وعد بدفع أو سماح بتقديم أي يشء ذي قيمة،

الفرتة القانونية اليت ُيحظر خاللها على أي عضو من موظفي مجموعة «طاقة»
التداول يف األوراق املالية ملجموعة «طاقة» بموجب القانون أو الالئحة املعمول بها.

سواء بصورة مبارشة أم غري مبارشة ،إىل أي شخص أو لصالحه بغرض التأثري على اتخاذ

أي إجراء أو عدم اتخاذه أو استصدار أي قرار أو إغفال أي أمر بغية الحصول على عمل

أو االحتفاظ به أو توجيهه بصورة غري الئقة إىل مجموعة «طاقة» أو للحصول على أي

قوانين مكافحة االحتكار

منفعة أو مزية غري مناسبة لها .وتشمل األمثلة على الرشاوى العموالت ومدفوعات

مجموعة من القوانني واللوائح والقواعد واألوامر وااللزتامات األخرى املعمول بها اليت

المنافس

التأثري ومدفوعات التسهيل.

الفرد أو الرشكة اليت تتنافس بالفعل ،أو من املحتمل أن تتنافس ،مع مجموعة
«طاقة» يف ما يتعلق بالبضائع والخدمات اليت تقدمها مجموعة «طاقة» أو اليت تقدم
ً
ً
عميال أو مورداً أو
أيضا
بضائع وخدمات مماثلة .ويف بعض الحاالت ،قد يكون املنافس
ً
موزعا لدى مجموعة «طاقة».

تنظم املنافسة يف األسواق.

الشركة أو العمل التجاري
فترة الحظر

رشكة أو عمل تجاري تابع ملجموعة «طاقة».

فرتة ُتحددها مجموعة «طاقة» (بخالف فرتة اإلغالق) واليت ُيحظر خاللها على

المعلومات السرية

موظفي مجموعة «طاقة» التداول يف األوراق املالية ملجموعة «طاقة».

املعلومات اليت تم الحصول عليها يف سياق أنشطة مجموعة «طاقة» واليت:

شريك العمل

(أ)

ً
ً
أمواال له أو تتلقاها
أعماال معه أو تدفع
يشمل أي طرف تزاول مجموعة «طاقة»

الدفاتر والسجالت

منه ،بما يف ذلك (على سبيل املثال ال الحرص) العمالء ،واملوردون ،والبائعون ،ومقدمو

تشمل الحسابات والفواتري واملراسالت واألوراق واملستندات األخرى اليت تسجل أعمال

مجموعة «طاقة» ومعامالتها وأنشطتها األخرى وتعكسها سواء كانت مكتوبة أو يف أي
صورة أخرى (بما يف ذلك النماذج اإللكرتونية).

الخدمات ،واالستشاريون ،واملستشارون ،واملقاولون ،واملوزعون ،والوكالء ،والوسطاء

التجاريون ،والوسطاء اآلخرون ،واملستثمرون ،والرشكاء والجهات املستهدفة يف سياق

عمليات الدمج واالستحواذ .وال يشمل ذلك األطراف الخارجية اليت تعمل فقط بصفتها

عمالء تجزئة أو موظفني لدى مجموعة «طاقة».

تتعلق بأعمال مجموعة «طاقة» أو أي طرف خارجي؛

(ب) وتكون غري عامة أو تشري مجموعة «طاقة» يف سياساتها أو إجراءاتها أو تعليماتها
األخرى بأنه ال ينبغي اإلفصاح عنها لآلخرين؛
(جـ) وقد تتضمن معلومات تتعلق بالعمالء واملوردين والرشكاء وموظفي مجموعة
«طاقة» والعاملني بها وممارسات األعمال والنتائج/التوقعات املالية واملعامالت
واالسرتاتيجيات والتحقيقات املحتملة ،وقد تضم ،على سبيل املثال ال الحرص،
مستندات ومذكرات ومالحظات وقوائم بريدية ومراسالت وسجالت إلكرتونية.

مامل يذكر خالف ذلك ،تغطي املصطلحات صيغة املفرد والجمع ألي مصطلح تم تعريفه.
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تعارض المصالح (التعارض)

العميل

أنشطة الترفيه

أي موقف يكون فيه لشخص أو شخص ذي عالقة مصلحة شخصية أو خارجية

الفرد أو الرشكة اليت تشرتي بضائع أو تتلقى خدمات من مجموعة «طاقة» .وقد

تشمل ،على سبيل املثال ال الحرص ،حضور املرسحيات والحفالت املوسيقية

كافية لتبدو أنها تؤثر على املمارسة املوضوعية يف ما يتعلق بالواجبات الرسمية ملجموعة

يكون العمالء من املستخدمني النهائيني (مثل املستهلكني النهائيني) أو الوسطاء (مثل

العناصر الخاضعة للرقابة

قوانين حماية البيانات

أي عنرص يخضع للرقابة ألغراض القوانني أو القواعد أو اللوائح املعمول بها ،على سبيل املثال؛

قوانني حماية البيانات اليت تنطبق على معالجة مجموعة «طاقة» للبيانات

«طاقة» ،بغض النظر عما إذا كانت ستؤثر بالفعل على ممارسة القرار أم ال.

يتطلب الحصول على ترخيص قبل التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو إعادة النقل.

املوزعني) أو البائعني.

واألحداث الرياضية.

وحدة األخالقيات المهنية وااللتزام
وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام ملجموعة «طاقة».

الشخصية ،بما يف ذلك أي قوانني ولوائح محلية قد تنطبق يف بلدك يف ما يتعلق
بالتعامل مع املعلومات الشخصية.

مدفوعات التسهيل
تقديم مدفوعات بصورة غري رسمية ملوظف حكومي لترسيع مهمة روتينية ملزم بأدائها

الفساد
أي إجراء يتم تنفيذه بقصد إعطاء مزية غري الئقة تتعارض مع الواجب الرسمي وحقوق

اآلخرين؛ وإساءة استخدام السلطة للحصول على بعض املنافع سواء للشخص ذاته أو

لشخص آخر بما يتعارض مع الواجب وحقوق اآلخرين.

(على سبيل املثال ،إصدار التأشريات ،والرتاخيص ،وعمليات التفتيش ،وما إىل ذلك).
ً
ُ
شكال من أشكال الرشوة.
وتعد مدفوعات التسهيل

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة رشكة أو جمعية أو هيئة مؤسسية أخرى.

االحتيال

العناصر ذات االستخدام المزدوج

مكافحة تمويل اإلرهاب
القوانني واللوائح واملبادئ التوجيهية املوضوعة ملكافحة تمويل األعمال اإلرهابية

واإلرهابيني واملنظمات اإلرهابية.

العنارص اليت يمكن استخدامها لألغراض املدنية والعسكرية على حد سواء بما يف ذلك

جميع العنارص اليت يمكن استخدامها لكل من االستخدامات غري التفجريية واملساعدة
بأي شكل من األشكال يف تصنيع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى.

ً
خداعا أو خيانة لألمانة ،بما يف ذلك التحريف الذي
أي إجراء أو محاولة متعمدة تتضمن
يضلل عن قصد أو نتيجة إهمال ،أو يحاول التضليل ،بقصد التسبب يف خسائر (مالية

أو أي خسائر أخرى) ملجموعة «طاقة» أو موظفيها أو رشكاء العمل.

وقد تقدم البلدان املختلفة تعريفات ومتطلبات محددة لها ضمن لوائحها.
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الهدية

إدارة الموارد البشرية

العنصر

أي يشء ذي قيمة ،بخالف أنشطة الرتفيه والضيافة ،بما يف ذلك ،على سبيل املثال ال

وحدة املوارد البرشية لدى مجموعة «طاقة».

أي عنارص أو قطع غيار أو منتجات أو مكونات أو برامج أو تقنيات أو بيانات فنية ذات

الحرص« ،هدايا املجاملة» ،واملدفوعات (يف شكل نقد أو شيكات أو قسائم أو بطاقات

صلة .وقد تقدم البلدان املختلفة تعريفات ومتطلبات محددة له ضمن لوائحها.

هدايا أو تحويالت بنكية أو حسومات أو خصومات غري متاحة لعامة الناس) أو

مجوهرات أو أطعمة أو مرشوبات (بخالف أنشطة الرتفيه والضيافة) والزهور والسفر

(بخالف السفر املكفول) و/أو التوظيف.

التداول من الداخل

الترخيص

رشاء أو بيع أي أوراق مالية مدرجة بشكل عام ،بما يخالف القانون املعمول به ،عند

حيازة معلومات رس ية جوهر ية حول الرشكة اليت تعود إليها هذه األوراق املالية.

تفويض من الحكومة (الحكومات) املعنية بالتصدير أو االسترياد أو إعادة التصدير أو

إعادة النقل أو إجراء أي نشاط آخر منظم.

الجهة الحكومية
(أ) أي حكومة وطنية أو إقليمية أو حكومة والية أو بلدية؛ أو (ب) أي هيئة فوق

وطنية تمثل مجموعة من الدول ،مثل االتحاد األورويب؛ أو (جـ) أي فرع أو وكالة أو

لجنة أو مفوضية أو إدارة تابعة ألي مما سبق؛ أو (د) أي شخص أو منظمة مفوضة

بموجب القانون تؤدي أي وظيفة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية؛ أو (هـ) أي
منظمة دولية عامة؛ أو (و) أي حزب سيايس؛ أو (ز) أي منظمة مملوكة للدولة أو

تسيطر عليها الدولة.

الملكية الفكرية

المدير

جميع (أ) حقوق النرش وبراءات االخرتاع وحقوق قواعد البيانات والعالمات التجارية

عضو يف مجموعة «طاقة» وهو املسؤول عن إدارة األعضاء اآلخرين من موظفي

وأسماء األعمال التجارية والدراية الفنية واألرسار التجارية وأسماء النطاقات وحقوق

العالمات التجارية والتصميمات (سواء كانت مسجلة أم غري مسجلة) ،و(ب) طلبات

التسجيل وحقوق التقدم للتسجيل ألي من الحقوق املذكورة أعاله ،و(جـ) جميع حقوق

مجموعة «طاقة».

امللكية الفكرية األخرى وأشكال الحماية املماثلة أو املشابهة املوجودة يف أي مكان يف العامل.

التالعب بالسوق

الضيافة

التداول أو توزيع املعلومات أو الترصف بطريقة من املحتمل أن تؤثر يف قرار املستثمر
ً
ً
ً
مضلال عن
خاطئا أو
انطباعا
باالستثمار يف األوراق املالية من خالل إعطاء هذا املستثمر

التحقيق

تشمل ،على سبيل املثال ال الحرص ،املرطبات والوجبات واإلقامة.

العرض أو الطلب أو سعر أو قيمة األوراق املالية.

مراجعة وتحليل األسس الواقعية والقانونية واألخالقية للمشكلة ،واليت قد تشمل
مقابالت شخصية ،أو مراجعات للمستندات والبيانات ،أو زيارات للموقع ،أو تلقي

املشورة من مستشارين خارجيني.
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غسيل األموال

البيانات الشخصية

المنظمة الدولية العامة

العملية اليت يستخدمها املجرمون إلضفاء الرشعية على العائدات اليت تم الحصول

ُتعرف البيانات الشخصية على نطاق واسع جداً بموجب قوانني حماية البيانات

منظمة متعددة الجنسيات تتكون من دول أو حكومات أو مؤسسات أخرى تمارس

أعمال أو أنشطة مرشوعة بينما يتم إخفاء طبيعة املعاملة املالية غري املرشوعة ومصدر

مبارشة أو غري مبارشة ،من خالل تلك املعلومات .ومن أمثلة البيانات الشخصية اسم

االتحاد األورويب أو البنك الدويل.

عليها من نشاط غري قانوين .ويتم «غسل» األموال عن طريق تمريرها من خالل

األموال و/أو أصلها و/أو مالكها.

وتتضمن أي معلومات تتعلق بفرد على قيد الحياة يمكن تحديد هويته ،بصورة

الشخص وعنوانه وتاريخ ميالده وصوره الفوتوغرافية وأرقام هاتفه وعناوين بريده

أي نشاط (أنشطة) أو وظيفة (وظائف) حكومية أو شبه حكومية مثل األمم املتحدة أو

اإللكرتوين وأقاربه وبيانات جواز سفره وعناوين بروتوكول اإلنرتنت الخاصة به وبيانات
موقعه ومعلومات حسابه البنيك وراتبه .وال تعد هذه األمثلة شاملة لجميع صور

الموظف الحكومي

البيانات الشخصية.

المعلومات السرية الجوهرية

يشمل ً
أيا مما يلي:

أي معلومات أو حدث أو قرار أو واقعة( :أ) تتعلق بشكل مبارش أو غري مبارش برشكة

مدرجة يف السوق أو بأوراقها املالية؛ و(ب) غري متاحة للعامة؛ و(جـ) إذا كانت متاحة

للعامة ،فقد تؤثر على سعر األوراق املالية ذات الصلة ،أو على حركة أو حجم تداول تلك

األوراق املالية ،أو على قرار املستثمر برشاء هذه األوراق املالية أو بيعها أو االحتفاظ بها.

(أ)

معالجة (تعالج ،تمت معالجتها)
تحمل معىن واسع جداً بموجب قوانني حماية البيانات وتتضمن الحصول على

على املعلومات أو البيانات ،بما يف ذلك:

ً
ً
ً
ً
قضائيا من أي نوع ،سواء
إداريا أو
ترشيعيا أو
منصبا
(جـ) أو أي شخص يشغل
ً
ً
معينا ،يف دولة أو إقليم (أو منطقة فرعية يف دولة أو إقليم) أو
منتخبا أم
أ كان
منظمة دولية عامة؛

تنظيم أو تعديل أو تغيري املعلومات أو البيانات؛
(د)

(ب) أو اسرتجاع املعلومات أو البيانات أو مراجعتها أو استخدامها؛
(جـ) أو اإلفصاح عن املعلومات أو البيانات عن طريق إرسالها أو نرشها أو إتاحتها

أو أي شخص يزاول وظيفة حكومية لصالح أو نيابة عن دولة أو إقليم

(أو منطقة فرعية يف دولة أو إقليم) أو أي وكالة أو منظمة عامة يف دولة أو
إقليم (أو منطقة فرعية يف دولة أو إقليم) أو منظمة دولية عامة.

بأي وسيلة أخرى؛

(د)

أو منظمة دولية عامة؛

(ب) أو أي مسؤول لدى حزب سيايس أو مرشح ملنصب سيايس؛

املعلومات أو البيانات أو تسجيلها أو االحتفاظ بها أو تنفيذ أي عملية أو مجموعة عمليات

(أ)

أي مسؤول أو موظف أو شخص يعمل لصالح أو نيابة عن أي جهة حكومية

أو مواءمة املعلومات أو البيانات أو دمجها أو حظرها أو محوها أو إتالفها.
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الشخص ذو العالقة

عمالء التجزئة

فحص العقوبات

يف ما يتعلق بموظفي مجموعة «طاقة»:

عمالء التجزئة يف قطاعي املياه والكهرباء التابعني ملجموعة «طاقة» يف دولة اإلمارات

إجراءات الفحص املتعلقة بالعقوبات املوضحة يف سياسة العناية الواجبة لرش يك العمل.

(أ)

الزوج ،أو الرشيك املدين ،أو االبن ،أو ابن الزوج ،أو الحفيد ،أو الوالد ،أو زوجة األب
أو زوج األم ،أو الجد ،أو األخ أو األخت ،أو والد الزوج ،أو زوج البنت ،أو زوجة االبن،
أو العم ،أو العمة ،أو ابنة األخ أو األخت ،أو ابن األخ أو األخت ،أو ابن العم (بما يف
ذلك بالتبين) ،سواء أ كانوا يتشاركون املزنل نفسه أم ال؛

ً
ً
ً
مالكا (مبارشاً أو غري مبارش) أو يتخذون
عاما أو
رشيكا
(ب) الرشكات اليت يمثلون فيها
قرارات إدارية؛
(جـ) الصناديق اليت يتمتعون بصفة األمني عليها؛
(د)

العربية املتحدة.

األوراق المالية

العقوبات

حصص امللكية والديون واألدوات املالية املشتقة ،بما يف ذلك األسهم العادية واألسهم

الحدود اليت تفرضها الحكومات أو املنظمات الدولية العامة اليت تفرض قيوداً على

النشاط التجاري أو االقتصادي أو املايل يف ما يخص بعض الدول أو الجهات أو األشخاص.

الرتكات اليت يتمتعون بصفة الويص عليها؛

(هـ) وأي شخص أو جهة أخرى يتم توجيه معامالتها من قبلهم أو تخضع لتأثريهم أو
سيطرتهم املبارشة أو غري املبارشة.

املمتازة والخيارات واملشتقات واملقايضات والعقود املستقبلية والعقود اآلجلة والضمانات
ومراكز البيع وفوائد الربح واألذونات القابلة للتحويل والسندات والكمبياالت وسندات
الدين واألوراق التجارية ومساهمات القروض ووحدات الرشاكة املحدودة وأنواع

حصص امللكية األخرى والديون واألوراق املالية املختلطة وغريها من األوراق املالية بما يف

ذلك أي أوراق مالية ملجموعة «طاقة».

الدولة الخاضعة للعقوبات
الدولة و/أو اإلقليم الذي يخضع لعقوبات شاملة على مستوى الدولة و/أو اإلقليم.

السفر المكفول

األوراق المالية المقيدة

األوراق املالية ملجموعة «طاقة» املُدرجة يف أي قائمة من قائمة األوراق املالية املقيدة.

يشمل أي شكل من أشكال النقل (مثل تذاكر الطريان وسيارات األجرة) والضيافة

األشخاص الخاضعون للعقوبات

واإلقامة املرتبطة به (مثل حجوزات الفنادق) اليت يتم تقديمها كجزء من املشاركة املتعلقة

األشخاص أو الجهات أو أي أطراف أخرى (أ) موجودة أو كائنة أو مقيمة أو منظمة يف
دولة خاضعة للعقوبات ،و/أو (ب) ُيستهدف توقيع أي عقوبات عليها تديرها األمم

ضيافة منصوص عليها يف أي اتفاقية قانونية رسمية.

باألعمال ،مثل املؤتمرات أو زيارات املوقع أو اجتماعات العمل ،وبخالف أي سفر أو

املتحدة ،واالتحاد األورويب ،والواليات املتحدة ،واململكة املتحدة ،واليابان ،وكندا ،واإلمارات

قائمة األوراق المالية المقيدة
قائمة باألوراق املالية املقيدة اليت ال يجوز التداول فيها ،سواء بشكل مبارش أم غري مبارش،
من قبل األشخاص املقيدين عند وجود معلومات رسية جوهرية بشأن تلك األوراق املالية.

العربية املتحدة ،و/أو أي دولة أخرى من الدول ذات الصلة ،و/أو (جـ) مملوكة أو مسيطر
عليها أو تابعة ألشخاص أو جهات أو أي أطراف أخرى من املُشار إليها يف الفقرتني (أ) و(ب)

المورد
الفرد أو الرشكة اليت تقوم بتوريد البضائع أو الخدمات إىل مجموعة «طاقة».

مامل يذكر خالف ذلك ،تغطي املصطلحات صيغة املفرد والجمع ألي مصطلح تم تعريفه.
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قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام

خط املساعدة

«طاقة»

األوراق المالية لمجموعة «طاقة»

الطرف الخارجي

رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة ش .م .ع.

أي أوراق مالية مدرجة ُمصدرة أو مضمونة من قبل أي عضو يف مجموعة «طاقة»،

أي منظمة أو جهة أو فرد أو مجموعة بخالف «طاقة» أو رشكاتها ،بما يف ذلك أي
منافس أو مورد أو رشكة تابعة أو عميل ملجموعة «طاقة» أو رشكاتها.

بما يف ذلك ،على سبيل املثال ال الحرص ،أي حصص ملكية وديون وأدوات مالية

مشتقة ،بما يف ذلك األسهم العادية واألسهم املمتازة والخيارات واملشتقات واملقايضات
والعقود املستقبلية والعقود اآلجلة والضمانات ومراكز البيع وفوائد الربح واألذونات

مجموعة «طاقة»

القابلة للتحويل والسندات واألذونات والكمبياالت واألوراق التجارية ومساهمات

رشكة أبوظيب الوطنية للطاقة ش .م .ع« .طاقة»؛ و/أو أي جهة أو عملية أو استثمار

خاضع تحت سيطرة «طاقة» و/أو أي جهة أو عملية أو استثمار يعتمد قواعد
األخالقيات املهنية وااللزتام.

سياسات االتصال المؤسسي لمجموعة «طاقة»
سياسة االتصال املؤسيس الداخلي ملجموعة «طاقة» وسياسة االتصال املؤسيس

الخارجي ملجموعة «طاقة» (أو أي سياسات محدثة معادلة لهما).

التداول

القروض ووحدات الرشاكة املحدودة وأنواع حصص امللكية األخرى والديون واألوراق

املالية املختلطة وغريها من األوراق املالية سواء أ كانت مدرجة يف دولة اإلمارات العربية

املتحدة أو يف أي مكان آخر يف العامل.

البيانات الفنية

ضوابط التجارة

املعلومات املطلوبة لتصميم العنارص أو تطويرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تجميعها

أوجه الحظر أو القيود املفروضة على التجارة أو حركة البضائع أو املنتجات أو الخدمات
من أو إىل أو عرب دولة معينة ،واليت تفرضها الحكومة أو السلطة املختصة يف الدولة.
ويمكن فرض القيود على الواردات املبارشة وغري املبارشة ،والصادرات ،وعمليات إعادة
التصدير ،وعمليات النقل وإعادة النقل يف ما يتعلق بـ (أ) أنواع معينة من البضائع أو
املنتجات أو الخدمات؛ و/أو (ب) الدولة املصدرة أو املستوردة أو اإلقليم الجغرايف؛ و/أو
(جـ) هوية املصدر أو املستلم.

أو تشغيلها أو إصالحها أو اختبارها أو صيانتها أو تعديلها أو استخدامها أو تركيبها

أو ترميمها أو تجديدها .وقد تكون املعلومات يف شكل مخططات ورسومات وصور
فوتوغرافية وخطط وتعليمات ومخططات ونماذج وصيغ وجداول وتصميمات
ومواصفات هندسية وأدلة ومستندات بغض النظر عن الشكل أو الوسيلة.

موظفو مجموعة «طاقة»
جميع األفراد الذين يعملون مبارشة لدى مجموعة «طاقة» أو يمثلونها ،بما يف ذلك

أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني واملوظفني واالستشاريني واملوظفني املعارين واملقاولني.

أي نوع من املعامالت اليت تتم يف األوراق املالية ،بما يف ذلك عمليات الرشاء والبيع
وممارسة الخيارات واستالم األسهم بموجب خطط األسهم واستخدام األوراق املالية
كضمان لقرض أو أي الزتام آخر وإبرام أي اتفاقية تتعلق باألوراق املالية أو تعديلها أو إنهائها.

تمويل اإلرهاب

«اعرف عميلك»

تمويل األعمال اإلرهابية واإلرهابيني والتنظيمات اإلرهابية.

هي عملية التحقق من معلومات هوية العمالء.

مامل يذكر خالف ذلك ،تغطي املصطلحات صيغة املفرد والجمع ألي مصطلح تم تعريفه.
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