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 -1رسالة من رئيس مجلس اإلدارة
يعتبر االلتزام بالقيم والمبادئ وقواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة القابضة لكهرباا مصار
والشركات التابعة مفتاحا لنجاح الشركة.
وعلي الرغم من تطور صاناعة الكهرباا إال أن قييمنناا فيماا يتعلال بالتعااون واإلدارة والنزاهاة
ظلت كما هي بدون تغيير وستساتمر هاذا ااساسايات جاوهر وحجار الزاوياة لجمياع قراراتناا.
وماان لااالل سااعينا الاادائم لتعزيااز يقااة العاااملين والعمااال والمااوردين وكافااة الفئااات والشااركات
(المحلية وااجنبية)المتعاملة معنا يتحتم علينا القيام بصفة مستمرة بتحديث وتعزيز اإلجارا ات
التي تسهم في إظهار الشفافية التامة في كافة أعمالنا.
وتقع على كلٍ منا مسئولية مراقبة االلتزام بألالقيات وقواعد السلوك المهني الخاصاة بالشاركة
القابضة لكهربا مصر وشركاتها التابعة ليس فقط من أجل االلتزام بالقوانين الواجباة التطبيال
ولكن أيضا من أجل التأكد من االلتزام بمبادئ وألالقيات التعامل .كما أننا نشجع كافة العااملين
على التقدم بكافة استفساراتهم حال مالحظاتهم اي فعالٍ يعتبار مان قبيال ساو السالوك المهناي
مع االذ في االعتبار أن سياساة الشاركة القابضاة لكهرباا مصار والشاركات التابعاة ال تسامح
باتخاذ أي إجرا حيال أيٍ من العاملين حال قيامه باإلبالغ عان ملال هاذا المخالفاات بحسان نياةٍ
حال عدم يبوت وقوع هذا المخالفات.
كما أرجو اإلحاطة باأنني أععاويل علاى مسااندتكم المساتمرة وقنااعتكم والتازامكم التاام بهاذا القايم
تحقيقا لمستقبل أفضل للشركة القابضة والشركات التابعة ولكافة العاملين.
رئيس مجلس اإلدارة
الشركة القابضة لكهربا مصر
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قواعد السلوك المهني

مقدمـــة
إن قواعد السلوك المهني للشركة القابضة لكهربا مصر والشاركات التابعاة ليسات قانوناا بال أععيادت
لتوعيااة العاااملين وإرشااادهم فيمااا يتعلاال باااامور اليوميااة التااي قاد يتعرضااون لهااا أينااا أدا مهااامهم
وكيفياة التصااري حيالهااا وهاو ماااال يمكاان أن ياتم فقااط ماان لاالل القواعااد المكتوبااة نظارا لتعاادد تلاك
المواقف وتباينها وإنما يعتمد أيضا علي ضرورة تفهم العاملين لألمور التاي تعارض لهام فاي مكاان
العمل أو لارجه .ولقد تبنى مجلس اإلدارة ووافل على تلك القواعد للعمل بمقتضاها.
وتوضح قواعد السلوك المهناي ملخصاا لمعاايير السالوك التاي ينبغاي االلتازام بهاا وتطبيقهاا بواساطة
العاملين بالشركة القابضة لكهربا مصر والعاملين بالشركات التابعة كما تنطبل هاذا القواعاد أيضاا
علااى أعضااا مجلااس اإلدارة والمااديرين العاااملين بالشااركة القابضااة لكهربااا مصاار والشااركات
التابعة كما نرى أن يلتزم أيضا بهذا المبادئ جميع المستشارين وكافة مقااولي البااطن والماوردين
وكافة ااطراي االرى المحلية وااجنبية حال قيامها بتمليال الشاركة القابضاة أو الشاركات التابعاة
أو القيام بأي عملٍ نيابة عنها.
كمااا ينبغااي أن يكااون معلومااا أنااه ماان الصااعوبة بمكااان  -إن لاام يكاان مسااتحيال -أن يااتم توقااع كافااة
المواقف التي قد تواجه العااملين بالشاركة القابضاة لكهرباا مصار والشاركات التابعاة والتصارفات
والقاارارات التااي ينبغااي اتخاذهااا حيااال هااذا المواقااف ولكاان ينبغااي قيااام العاااملين بالسا ال والتشاااور
واالستمرار في ذلك إلى أن يتم الحصول علي التوجيهات الالزمة.
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جوهر قواعد السلوك المهني

تعتباار القاايم والمبااادئ والممارسااات العمليااة للشااركة القابضااة لكهربااا مصاار والشااركات التابعااة
الركااائز ااساسااية التااي تشااكل مجتمعااة جااوهر قواعااد الساالوك المهنااي وصااوال إلااى المسااتويات
وااسس التي تحكم القواعد االالقية لتصري كال من اإلدارة والعاملين وأي طريٍ آلر– ساوا
كاان محلياا أو أجنبيااا -يقاوم بتملياال الشاركة القابضااة لكهرباا مصاار أو أياا ماان الشاركات التابعااة.
وتهاادي قواعااد الساالوك المهنااي إلااى الحفاااظ علااى ساامعة الشااركة القابضااة والشااركات التابعااة
وتحسااين صااورتها أمااام كافااة المتعاااملين معهااا ولكااي تعكااس أيضااا القاايم والمبااادئ والاادرو
المستفادة من الممارسات السابقة والحالية للشركة القابضة لكهربا مصر والشركات التابعة.
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المعايير العامة
تلتاازم الشااركة القابضااة لكهربااا مصاار والشااركات التابعااة بااأعلى المسااتويات االالقيااة للساالوك
المهني كما أنها تعشرك في أعمالها ااطراي التاي تلتازم بتلاك المساتويات .وتقاوم الشاركة القابضاة
والشركات التابعة بأدا كافة أعمالها بصورةٍ صحيحةٍ وواضحةٍ وألالقية كماا تتجناح حتاى مجارد
الظهااور بااأي مظهاار ماان مظاااهر عاادم االهتمااام كمااا تعتباار اامانااة جااز ال يتجاازأ ماان التصااري
االالقي واللقة الضرورية لبنا عالقات قوية ودائماةٍ ويعتبار المساتوى االالقاي مان أهام أنصاول
الشركة ويتحقل هذا المستوى االالقي نتيجة لسلوك العاملين بها.
و فيما يتعلق بالمعايير العامة يجب العمل على تحقيق ما يلي:
 يجح االلتزام بأعلى مستويات السلوك المهني أينا أدا العمل اليومي.
 الحرص التام على التعامل مع كافة المتعاملين مع الشركة القابضة لكهربا مصر أو
الشركات التابعة–محليا كان أو أجنبيا -بصورة جيدة مع تجنح المواقف التي قد ت دي إلي
مجرد الظهور بمظهر من مظاهر التحيز أو المحاباة.
 االلتزام بالتصري بصراحة تامة إذا كان هناك مجرد شك بأن الطري الذي تتعامل معه قد
أسا الفهم والعمل على القيام بتوضيح الوضع الحقيقي فورا.
ك شخصيا أو بالنسبة
 تجنعح الظهور أمام أي طري يالث بصورة غير الئق ٍة بالنسبة ل ن
للشركة القابضة لكهربا مصر أو أيٍ من الشركات التابعة.
 اإلبالغ الفوري عن أي سلوك أو تصري منافي للسلوك المهني أو للقانون أو مخالفنا
الالقيات التعامل المتبعة بالشركة القابضة لكهربا مصر أو لسياساتها عن طريل إبالغ
رئيسه المباشر أو إدارة الموارد البشرية أو مسئول االلتزام بالشركة القابضة لكهربا
مصر وإن تعذر ذلك فمن لالل الخط السالن رقم .............أو الرابط
اإللكتروني..........المخصصين لإلبالغ عن انتهاكات قواعد االلتزام والذي يدار طبقا
لسياسة االلتزام وإجرا ات اإلبالغ.
 على العامل أن يقوم باإلبالغ الفوري في وجود أي أسباب من شأنها أن تحول دون قيامه
بااللتزام بقواعد السلوك المهني أو أي من اللوائح أينا قيامه بعمله.
 التعاون تعاونا تاما فيما يتعلل بأي تحقيل تقوم الشركة بإجرائيه في أي ادعا ٍ بانتهاك
محتمل للمعايير االالقية للشركة القابضة لكهربا مصر.

4

إستشارية
حــــازم حســـن

الشركة القابضة لكهرباء مصر

للخبرة االستشارية

-5

قواعد السلوك المهني

التنوع في الخبرات والعدالة في التعيين
لكااي نااتمكن ماان تحقياال أهاادافنا المشااتركة وتحسااين أدائنااا ينبغااي أن يااتم العماال فااي منااا يااتم فيااه الحفاااظ علااى
كرامة وحقوق العاملين وتلتزم الشركة القابضة لكهربا مصر والشركات التابعة بتوفير هاذا المناا لتحصال
من كلٍ من العاملين على أقصى ما لديه من إمكانيات وهو ما يعسهم مباشرة في إنجاز العمل بنجاح.
وغناااي عااان القاااول أن إدارة الشاااركة القابضاااة لكهرباااا مصااار والشاااركات التابعاااة تقاااوم بتشاااجيع االنفتااااح
والصراحة والعمل باروح الفريال واللقاة فاي أن نجاحهاا إنماا يتوقاف علاى مقادرتها علاى تشاكيل فارق عمال
فعالة ومتنوعة تنتقل إلى مختلف ااماكن عند الحاجاة إليهاا .و ينبغاي علاى كالٍ مناا احتارام اآللارين وإدراك
قيمة التنوع فيما بيننا والذي يأتي نتيجة التالي لبرات ومهارات ووجهات نظر كال منا.

ويتوقف التعيين لدى الشركة القابضة لكهربا مصار علاى الجادارة واالساتحقاق والخبارة والمهاارات
واإلمكانيات مع تجنح أي تفرقة على أسا النوع أو الحالة االجتماعياة أو الادين والعقيادة أو االنتماا
السياسي أو نوعية العمل أو العمر أو اإلعاقة أو أي أسسٍ ألري غير ذات صلة.
وتقوم الشركة القابضة لكهربا مصر والشاركات التابعاة بتاوفير منالاا للعمال لالياا مان أي تفرقاة ال
تسااتند علااى أسااا قااانوني كمااا ولاان تساامح إطالقااا بااأي ساالوك ينطااوي علااى مضااايقات تا دي إلااى
التأيير سلبا على أدا العمل أو ت دي إلي التدلل في أدا عمال أيٍ مان العااملين أو للال مناا عادائي
وذلك بصاري النظار عان موقاع العمال الاذي قاد يكاون مبناى أحاد العماال أو اجتمااع لااص بالعمال
لارج موقع العمل أو في نفس مكان العمل.
كما أن الشركة القابضاة لكهرباا مصار والشاركات التابعاة لان تسامح إطالقاا باأي أنشاطة تسااند
وتدعيِّم ااعمال المخالفة للقانون فيما يتعلل بالتعامل معا آللرين ولن تسمح أيضا بأي مخالفات
من أي نوع لقانون العمل وال سيما ما يتعلل بعمالة ااطفاال للقياام بتنفياذ التعاقادات الخاصاة بهاا
سوا تم التنفيذ بواسطتها مباشرة أو عن طريل الشركات القائمة بالتنفيذ أو مقاولي الباطن.
وفي هذا المجال ينبغي االلتزام بما يلي:
 العمل علاى اجتاذاب وتطاوير واالحتفااظ بقاوى عاملاة متنوعاة مماا يا دي إلاى االبتكاار
وتحسين أدا العمل.
 مراعاااة تااوفير منااا عماال مالئاام يضاامن االحتاارام لكافااة العاااملين مااع المحافظااة علااي
حقوق زمال العمل من غير العاملين بالشركة والموردين والمحيطين بموقع العمل.
 القيام بالعمل الملمر مع كافة العاملين الشركات المنفذة والمقاولين من أجل تطاوير المواهاح والمهاارات
والخبرات المتوفرة لدي جميع العاملين وصوال إلى تحقيل ااهداي الفردية وأهداي الشركة.

 تدعيم التزام الشركة القابضة لكهربا مصر والشاركات التابعاة فيماا يتعلال باالتنوع فاي
الخبرات والمهارات......الخ فيما يتعلل بالقوى العاملة.
 ال يجااوز إطالقااا اسااتخدام التعليقااات الت اي تاانم عاان عاادم االحتاارام لنلاارين فيمااا يتعلاال
بالسن أو الجنس أو الديانة أو اإلعاقة ......الخ.
 ال يجوز إطالقا إرسال رسائل إلكترونياة أو ماذكرات تتضامن تعليقاات أو نكاات أو صعاور تنطاوي
على ما يلير أي مضايقات فيما يتعلل بالسن أو الجنس أو العقيدة أو اإلعاقة ....الخ.
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االلتزام بحماية البيئة والسالمة والصحة المهنية
تلتزم الشركة القابضة لكهربا مصر والشاركات التابعاة بأقصاى درجاات الحفااظ علاى البيئاة وكاذا
صااحة وسااالمة العاااملين بهااا وشااركا العماال وكااذا المقاااولين وكافااة المتواجاادين فااي ااماااكن التااي
تعمل بها مع مراعاة أدا ااعمال الموكلة إليها دون وقوع أي حوادث على اإلطالق
كما تقوم الشركة القابضة والشركات التابعاة بمشااركة كافاة ااطاراي المشااركة فاي التنفياذ بالحفااظ
على وتحسين فعالية اشتراطات حماية البيئة.وغني عان البياان أن الحفااظ علاى هاذا االلتازام يقتضاي
أن تااتفهم الشااركة القابضااة والشااركات التابعااة والشااركات القائمااة بالتنفيااذ والمقاااولين وكافااة العاااملين
ااهميااة القصااوى لاللتاازام بكافااة القااوانين والقواعااد والتعليمااات المتعلقااة بحمايااة البيئااة والسااالمة
والصحة المهنية.
وللقيام بتنفيذ هذا االلتزام ينبغي مراعاة الدقة في إتباعٍ ما يلي :
 القيااام بااأدا العماال مااع العماال علااى التقلياال ماان أو الااتخلي نهائيااا ماان آيااار االطااار
المتعلقة بالبيئة والسالمة والصحة المهنية.
 تنفيااذ كافااة ااعمااال بالصااورة التااي تكفاال الحمايااة للعاااملين بالشااركة القابضااة لكهربااا
مصاار والشااركات التابعااة ومقاااولي الباااطن مااع االلتاازام بااحترام ااماااكن التااي نقااوم
بتنفيذ أعمالنا بها من حيث التمتع بالسالمة واامان
 التأكد من أن الادرو المساتفادة والتقنياات الحديلاة والتعاديالت التاي قاد تطارأ علاى القاوانين
والتعليماات والقواعاد المتعلقاة بالبيئاة والساالمة والصاحة المهنياة قاد تام إبالغهاا لألطاراي
المتواجدة في المكان الذي تعمل به الشركة أو مقاولي الباطن.
 ماان الضاارورة بمكااان تفهاام الظااروي المتعلقااة بالبيئااة والس االمة والصااحة المهنيااة والمخاااطر
المتعلقة بذلك في محيط العمل.
 ضرورة اإلبالغ الفوري للمدير ومسئول البيئة والسالمة والصاحة المهنياة باأي ألطاار
تتعلل بالبيئة والسالمة والصحة المهنية.
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االستخدام الصحيح للمعلومات السرية والمتعلقة بالملكية
من الممكن أن يطلع بعض العااملين بالشاركة القابضاة لكهرباا مصار والشاركات التابعاة–بمقتضاى
وظائفهم -علي معلومات لاصة مختلفة تتعلل بالملكية الفكرية أو معلوماات لاصاة تتعلال بالشاركة
القابضااة لكهربااا مصاار والشااركات التابعااة أو تتعلاال بااالموردين أو العاااملين أو أي أطاارايٍ ألاارى
(معلومات سرية) .وفي هذا الحالاة يقتصار اساتخدام هاذا المعلوماات فقط لألغاراض المحاددة للقياام
بالمهام التي ي ديهاا العااملون بالشاركة القابضاة لكهرباا مصار .هاذا النوعياة مان المعلوماات يمكان
إطالع العاملين عليها طبقا للحاجة وفي إطار ما هاو مساموح باه مان قبال الشاركة القابضاة لكهرباا
مصر أو أي من العاملين المسئولين عن هذا المعلومات بأي من الشركات التابعة.
ويعتبر من ااهمية بمكان وكجز من قواعد السلوك المهني للشركة القابضة لكهرباا مصار أن ياتم
التأكد من االستخدام الصحيح للمعلوماات السارية والمتعلقاة بالملكياة الفكرياة بماا ال يا دي لإلضارار
بالشركة القابضة لكهربا مصر أو أيا من الشركات التابعة.

وتُلخص اإلرشادات التالية جوهر سياستنا في هذا الشأن ،كما تعكس أيضطاً قواعطد السطلو
المهني المفترض مراعاتها وااللتزام بها:
 ال تستخدم على وجه اإلطالق أي معلومات سرية لاصاة بالشاركة أو الماوردين إال فاي
ااغراض المحددة للعمل.
 االلتاازام التااام بالتعليمااات الخاصااة بعاادم اإلفصاااح عاان أي معلومااات متعلقااة بالشااركة
القابضة لكهربا مصر أو أيٍ من الشركات التابعة.
 عدم استالم أي معلومات سرية غير ذات صلة بالعمل الذي تقوم بأدائه.
 في حالة استالم معلوماات غيار مع شار عليهاا بأنهاا "سطرية" فاي حاين أناك تعتقاد أنهاا
"سرية" يتوجح عليك أن تلفت انتباا الشخي القائم بتسليم هذا المعلوماات إلياك إلاى
ذلااك مااع متابعااة والتأكااد– إذا كااان ذلااك ضااروريا– ماان أن تلااك المعلومااات قااد تاام
تصنيفها بأنها "سرية" بما ي دي إلى حمايتها.
 إذا اقتضت طبيعة عملاك القياام بالبحاث فيماا يتعلال بموضاوع معاين يتوجاح علياك أن
تقوم بذلك من لالل المصادر والقنوات القانونية وذلك لتفاادي أي إجارا غيار قاانوني
أو غياار ألالقااي ممااا قااد يساابح حرجااا للشااركة القابضااة لكهربااا مصاار أو أيااا ماان
الشركات التابعة أو يضعها تحت طائلة القانون.
 إذا حاول أي شخي تسليمك أي معلومات "سرية" ال يحال لاك االطاالع عليهاا يجاح
عليك عدم استالمها إطالقا وأبلغ رئيسك أو مديرك المسئول بهذا الواقعة.
 تااذكر دائمااا أن التزامااك بالحفاااظ علااى "سططرية" المعلومااات التااي اطلعاات عليهااا بحكاام طبيعااة
عملك فيما يتعلل بالشاركة القابضاة لكهرباا مصار أو أياا مان الشاركات التابعاة يساتمر حتاى
بعد انتها عملك لدى الشركة.
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 وال تقتصاار المعلوماااات الساارية علاااى المعلومااات الخاصاااة بالعماال والناااواحي المالياااة
والمعلومات المتعلقة بالتشغيل والتي تعتبار حساساة بالنسابة للشاركة القابضاة لكهرباا
مصر والشركات التابعة ولكن تتضمن أيضا:
 أي إجرا ات فنية مبتكرة ت دي إلي إنجاز العمل بصورة أفضل أو أسرع .
 المعلومااات الخاصااة باااافراد حيااث أنهااا ذات حساسااية لاصااة بالنساابة للشااركة
القابضاة لكهربااا مصاار والشاركات التابعااة والعاااملين بهاا وأي أطااراي ألاارى
بما في ذلك البيانات الخاصة بالحالة الصحية والمرتبات........الخ.
 المعلومات التي تم استالمها من الموردين و مدونا عليها عبارة "سري".

8

إستشارية
حــــازم حســـن

الشركة القابضة لكهرباء مصر

للخبرة االستشارية

-8

قواعد السلوك المهني

الدقة في تسجيل البيانات وإعداد التقارير
على جميع العاملين بالشاركة القابضاة لكهرباا مصار إعطاا أهمياة قصاوى للدقاة فاي تساجيل
البيانات في سجالت الشركة وكذا في إعداد التقارير وذلك نظرا انه من الممكان – فاي بعاض
الحاااالت  -أن يا دي إغفااال بعااض البيانااات الالزمااة إلااى تقااديم تقااارير أو تسااجيل بيانااات غياار
صحيحة .وتعتبر مدى صاحة الساجالت الخاصاة بالشاركة القابضاة لكهرباا مصار والشاركات
التابعة من ااهمية القصوى بمكان لنجاح أعمال الشركة.
وتجدر مالحظة أن البيانات التالية بصفةٍ خاصةٍ يجب أن تظهر في التقارير بصورة صحيحة:
 الم هالت العلمية والتاريخ الوظيفي المدونة في طلح التعيين.
 عدد ساعات العمل ومراكز التكلفة التي يتم التحميل عليها في سجل ساعات العمل.
 التقارير الفنية التي يقوم المهندسون بإعدادها.
 الوقائع المتعلقة بالسالمة وساعات العمل الفاقدة.
 التقارير المتعلقة بااعمال الجديدة والخاصة بتسهيل نظم وإجرا ات العمل.
 البيانات الخاصة بالتكاليف واإليرادات التي تتضمنها التقارير المالية كما أنه غني عن
البيان أنه ال يحل بأي حالٍ من ااحوال التدلل في عملية مراجعة السجالت المالية
كما أنه ال يحل لك أيضا أن تقوم بالتالعح أو إدلال أي بيانات غير دقيقة في أي
سجل أو حساب بما في ذلك تقارير الوقت ..........الخ.
 التقارير المتعلقة بالمصروفات.
 الفواتير.
وينبغي االلتزام بما يلي:
 يجح أن يتم إعداد تقارير وسجالت العمل بدقة وبنا علي معلومات صحيحة.
 ينبغي االهتمام بالتفاصيل للتأكد من صحة السجالت.
 ال ينبغي العمل على القيام بتعطيل عمل اآللرين وإضاعة وقتهم وذلك من لالل
تزويدهم ببيانات غير صحيحة فيما يتعلل بسجالت العمل.
إضافة إلي ما تقدم ال يجوز ايٍمن العاملين في الشركة القابضة لكهربا مصر والشركات
التابعة القيام بإعدام أي مستندات أو سجالت لاصة بالعمل إال بانقضا الفترة القانونية المحددة
لذلك وال يجوز التالعح والعبث بهذا السجالت إذ انه من الجائز االحتياج إليها في حالة أي
نزاع قد ينشأ مستقبال مع وجوب مراعاة أن سجالت العمل ال يمكن إعدامها إال بموجح
موافقة من الشركة بذلك وبما يتمشى مع السياسات والقواعد المتبعة بالشركة.
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االلتزام بحقوق الملكية الفكرية
تلتاازم الشااركة القابضااة لكهربااا مصاار والشااركات التابعااة بأقصااى درج اات االلتاازام بأحكااام
القااوانين واالتفاقيااات المتعلقااة بااالترليي باسااتخدام حقااوق الطبااع والنشاار بمااا فااي ذلااك المااادة
المكتوبة والصور والبرمجيات الخاصة بالحاسح اآللي.
ويفهم المقصود " بالمادة المكتوبة " على أنهاا قاد تكاون فاي صاورة ناي مكتاوب أو فاي شاكل
صور سوا كانت مطبوعة أو في صورة إلكترونية.
ع
وتقوم الشركة القابضة لكهربا مصر بالحصول على التراليي الالزمة الستخدام البرمجياات
وااكواد الصاناعية بمختلاف مساتوياتها وذلاك بغارض اساتخدامها فاي أعماال الشاركة القابضاة
والشركات التابعة كما أن الشركة القابضاة لكهرباا مصار والشاركات التابعاة تحتارم وتحااف
على حقوق الملكية الفكرية لنلرين.
وتعتبر عملية نسخ أو إرسال أي مادة مكتوبة أو أي برمجيات بصورة غير مصارحا بهاا عماال
غير قانونيا وضارا بمصاالح وسامعة الشاركة القابضاة لكهرباا مصار والشاركات التابعاة ومخالفاا
ًلسياسات الشركة.
ويشمل ذلك:
 الصحف والمجالت التجارية والكتح.
 الرسوم والمواصفات الفنية.
 الصور الموجودة على شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت).
ولتحقيق هذا االلتزام يجب مراعاة ما يلي بكل دقة:
 يجح أن يتم وضع مالحظة تدل علي أن حقوق الطبع والنشار وحقاوق الملكياة الفكرياة
العائدة للشاركة القابضاة لكهرباا ولعمالئهاا علاي جمياع الماواد المطبوعاة والمرساومة
والمصورة والتي تم ابتكارها بواسطة العاملين بالشركة القابضة لكهربا مصر.
 يجح الحصول على تصريح ممن له لهم حال الملكياة الفكرياة لنساخ الماادة المكتوباة أو
المرسومة أو المصورة والتي ال تعود ملكيتها للشركة القابضاة لكهرباا مصار بماا فاي
ذلك أي مادة موجودة على اإلنترنت إذا كانت متمتعة بحقوق الملكية.
 يجح التأكاد قبال عمال أي نساخة للبرمجياات مان أن تلاك البرمجياات مساموحا بنساخها
(على سبيل الملال لعمل نسخة احتياطية أو لعمل نسخة للحف باارشيف).
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المجامالت في مجال العمل
قاد يقتضاي اامار فاي بعاض المناسابات أن ياتم تقاديم أو قباول بعاض المجاامالت كتقاديم بعاض
الخدمات أو تلقاي بعاض الهادايا أو الادعوة إلاى أو الموافقاة علاى المشااركة فاي بعاض ااعماال
الترفيهيااة وفااي هااذا الحاااالت يكااون ماان الضااروري مالحظااة أن قبااول أو ماانح ملاال هااذا
المجامالت يجاح أن يكاون منظماا بمقتضاى التوجيهاات التالياة وذلاك تجنباا إلساا ة فهام السابح
الذي من أجله تم تقديم أو قبول هذا المجامالت.
وفي هذا السياق يجب االلتزام بدقة بما يلي:
 يجااح أن يااتم التأكاااد ماان أن تلاااك الهاادايا أو المجاااامالت مالئمااة ومصااادقا عليهااا مااان
المساتوى الااوظيفي المخااتي وتتفاال تمامااا مااع كافاة تعليمااات وقواعااد الشااركة فااي هااذا
الشأن.
 يتم التأكد من أن الهدايا محدودة القيمة وفي النطااق المتعااري علياه وأال يكاون مغاالى
في قيمتها عما هو مقبول من واقع الممارسة العملية وأال يترتح عليهاا التزاماا مان أي
نوع وأن يكون مصدقا عليها من المستوى الوظيفي المختي.
 يجاااح أن نضاااع فاااي االعتباااار دائماااا أن قباااول الهااادايا أو الااادعوات اي حفاااالت أو
رحالت.....الخ أو أي نوع آلر من المجامالت مان شاريك فاي العمال يمكان أن يعكاس
في ظاهرا مظهرا لتعارض المصالح وال سيما إذا كانت قيمتها مبالغا فيها.
 يجح أن تراعي أن المجامالت والهدايا التي تقدمها لنلرين تتفال ماع ماا هاو مساموحا
به طبقا للقواعد المنظمة لذلك في المكان الذي يعمل به أو طبقا لما هو متعاريٌ عليه.
 إذا لم تكان متأكادا مان القواعاد التاي تحكام ذلاك يتوجاح علياك البحاث عان اإلرشاادات
المتعلقة بذلك من رئيسك المباشر أو مديرك المباشر أو إدارة الشئون القانونية.
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استخدام البريد االلكتروني وشبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت)
تعتباار نظاام المعلومااات ووسااائل االتصااال ومختلااف اانظمااة االاارى ملاال البريااد االلكترون اي
والبرياد الصاوتي وشابكات الحاسابات اآللياة وقواعااد المعلوماات مان الوساائل التاي تام توفيرهااا
حتى تتمكن الشركة القابضة لكهربا مصر والشركات التابعة من أدا مهامها بكفا ة.
ويخضع استخدام كافة هذا الوسائل لسياسات الشركة القابضة لكهربا مصر ومتضامنة لحقاوق
الملكية بما ال ي دي إلى إسا ة استخدام وسائل ومعلومات الشركة وللحفاظ علاى أمان وسارية
المعلومات .ويحظر حظرا باتا استخدام اانظمة الخاصة بالشاركة القابضاة لكهرباا مصار فاي
إرسال رسائل جارحة أو لادشة للحيا أو قد يترتح عليها مسا لة قانونية.
ومن الطبيعي أنه من الممكن السماح باالستخدام الشخصي للبريد االلكتروني وشابكة الحواساح
اآللية وشبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) بصورةٍ عنرضيةٍ ومحادودة شاريطة أن يكاون ذلاك
االستخدام ذو طبيعة ال ت ير على العمل الخاص بالشركة القابضة لكهربا مصر كماا ال تحعاول
دون قيام أيا من العاملين بها بالتزاماته الوظيفية.
وينبغي االلتزام بالتوجيهات التالية:
 يجاح االلتاازام بالحااد اادنااى ماان االسااتخدام الشخصااي للبريااد اإللكترونااي وشاابكة
الحاسبات وشبكة المعلومات الدولية الخاصة بالشركة ماع االلتازام الادائم بالفصال
ما بين البريد اإللكتروني الشخصي والبريد اإللكتروني الخاص بالشركة.
 يجح القيام بإلغا البريد اإللكتروني الشخصي الذي ال ترغح في االحتفاظ به ماع
القيام بتحويل البريد اإللكتروني الشخصي الذي ترغح قي االحتفاظ به إلي عناوان
البريد اإللكتروني الخاص بك أو إلي أي بريد إلكتروني آلر لارج الشركة.
 استخدم دائما ااسلوب الحرفي فاي مكاتباتاك الخاصاة بالعمال بصاري النظار عماا
إذا كانت متفقة أو مليرة للجدل مع الموضوع.
 تجنح وضع أي ني كتاباة إذا كنات ال ترغاح فاي أن يطلاع علياه طاري آلار أو
إذا كان االطالع عليه سيسبح حرجا اي طري وذلك تجنبا اي تعقيدات قانونية.
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تعارض المصالح
على كافة العاملين بالشاركة القابضاة لكهرباا مصار تجناح أي تعاارض فاي المصاالح وذلاك مان
لالل الدلول في عالقات أو أنشاطة لاارج مجاال العمال قاد تا دي إلاى عادم المقادرة علاى اتخااذ
القرارات الصحيحة في أدا مهاام عملهام  .ويمكان للتعاارض فاي المصاالح أن يكاون قائماا إذا ماا
كان العامل أو أحد أفراد أسرته مشاركا في أي أنشطة أو له منفعاة شخصاية يمكان أن تا دي إلاى
الحيلولااة دون اتخاااذا القاارارات الواجبااة االتخاااذ فااي عملااه أو يمكاان أن تا دي إلااى قيااام العاماال
بتغليح مصالحه الشخصية على مصلحة الشاركة .ويتحاتم القياام باإلفصااح التاام والحصاول علاى
الموافقة الالزمة قبل قيام العامل أو أي فرد مان أفاراد عائلتاه باأي أنشاطة أو تعاامالت أو الادلول
في عالقات قد تظهر في صورة تعارضا في المصالح وفي حالة ما إذا كاان النشااق قاد تام القياام
به فعال يظل اإلفصاح الزما وضروريا وما لم ياتم الحصاول علاى التصاريح الكتاابي باذلك فاإن
هذا النشاق الذي تم القيام به ال يزال محظورا.
ومع ذلك فإن تقرير ما إذا كان هناك تعارضا في المصالح من عدمه لايس أمارا ساهال دائماا ولاذا
يتحتم علاى العااملين ممان لاديهم أسائلة متعلقاة بالتعاارض فاي المصاالح البحاث عان إجاباات علاى
استفساراتهم من إدارة الشركة قبل االشتراك في أي أنشطة أو تعامالت أو عالقاات قاد تا دي إلاى
إيارة تعارضا في المصالح وعلى العااملين أن يراجعاوا ماديريهم أو إدارة الماوارد البشارية حاال
وجود أي استفسارات لديهم فيما يتعلل بتعارض المصالح.
ولتالفي التعارض في المصالح يكون من الضروري مراعاة ما يلي:
 تجنعح المواقف الشخصية واالجتماعياة والمالياة والسياساية التاي تتادالل أو يمكان أن تتادالل
مع مهام وظيفتك أو عدم الموضوعية في اتخاذ القرارات الخاصة بالشركة القابضاة لكهرباا
مصر والشركات التابعة.
 ال تعماال ولااو بعااض الوقاات لاادى أو تقااوم بتأديااة لاادمات ماان أي نااوع إلااى المااوردين
الحاليين أو المحتملين والاذين يتوجاح علياك التعامال معهام كجاز مان مهاام عملاك لادى
الشركة القابضة لكهربا مصر أو الشركات التابعة.
 ال تشارك في أي استلمار مع أيٍ من العمال أو الموردين (أو مرؤوسايك) إذا كانات لاك
تعامالت مباشرة معهم أو كنت طرفا في تقييم ه ال الماوردين أو التفااوض معهام ادا
بعض ااعمال الخاصة بالشركة القابضة لكهربا مصر أو الشركات التابعة.
 تأكد دائما من وجود ما يفيد عدم وجود تعارض فاي المصاالح قبال مشااركتك أو أي فارد
ماان أفااراد عائلتااك فااي أي نشاااق لااارجي قااد يحااول دون والئااك التااام للشااركة أو يمكاان
يظهر تعارضا في المصالح.
 عليك القيام باإلفصاح عن وحل أي موقف قائم من المحتمل أن ي دي إلاى تعارضاا فاي
المصالح أو حتى مجرد الظهور بمظهر التعارض في المصالح.
 تجنح المواقف التي يمكن أن ت ير فيهاا الناواحي الشخصاية أو االجتماعياة أو المالياة أو
السياسية على أدائك لعملك.
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 -11الزى الخاص بالعاملين بالمواقع
من الواضاح ويجاح أن يكاون مفهوماا أن الهادي مان تعليماات الشاركة علاى ارتادا زى معاين
للعاملين بالمواقع إنما يهدي إلى حماية العاملين بتلك المواقع مان حادوث أي إصاابات للعااملين
قد تصل إلى حد العجز الكامل أو الوفاة ال قدر اهلل.
وفي هذا السياق ينبغي على جميع العاملين بالمواقع االلتزام التام وبمنتهى الدقة بما يلي:
 ارتدا الزى المحدد من قبل الشركة طوال فترة تواجدهم بمواقع العمل.
 ارتدا غطا الرأ الواقي (الخوذة) طوال فترة تواجدهم بمواقع العمل.
 ارتدا القفاز الواقي.
 ارتدا الحذا الواقي العازل طوال فترة تواجدهم بالمواقع.
 إتباع أي تعليمات تصدر من حين آللر فيما يتعلل بسالمة العاملين بالمواقع.
 ارتدا موظفي اامن الزى المحدد لهم طوال فترة دورياتهم.
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 -14االلتزام بقواعد السلو المهني
يشاااكل االلتااازام بهاااذا القااايم والمباااادئ والممارساااات العنصااار الرئيساااي فاااي نجاحناااا فاااي أدا
أعمالنا.ولقد تم تفويض شاغلي وظائف اإلدارة في المراقبة اليومية لاللتزام بتلك القيم والمباادئ
والممارسات وإذا اقتضى اامر القيام بتوجيه النصح واإلرشاد.
كمااا ساايتم التأكااد وسااتتم مراقبااة هااذا االلتاازام وماان لااالل إعااداد تقرياارا ساانويا بااذلك .كمااا ساايتم
استعراض مدى االلتزام بقواعد السلوك المهني بواسطة مجلس إدارة الشركة القابضاة لكهرباا
مصار كمااا ساايتم ذلااك أيضااا ماان لااالل القااائمين بالمراجعااة وينبغااي علااى كافااة العاااملين القيااام
بإلطار إدارة الشركة حال حدوث أي تجاوزات لهذا المبادئ حتى وإن كانت محتملة الحدوث.
وإنه لمن الم كاد أن تكاون هنااك بعاض االستفساارات مان العااملين فيماا يتعلال بكيفياة االلتازام
بقواعد السلوك المهني في مواقف معينة كما أنه من المتوقع أن يقوم ها ال العااملون بمناقشاة
المالبساات الدقيقاة لهااذا المواقاف ماع ماادير إدارة الماوارد البشاارية .وفاي حالاة عاادم تأكاد ماادير
إدارة الماوارد البشاارية باااإلجرا الواجاح اإلتباااع فااي هاذا المواقااف للتأكااد مان االلتاازام بقواعااد
الساالوك المهنااي يمكاان للعاماال الحصااول علااى اإلرشااادات الالزمااة ماان لااالل التشاااور مااع
المستوى الوظيفي ااعلى للتأكد من دقة المعلومات التي يحصل عليها.
وسيتم توقيع الجزاءات فيما يتعلق بأي مخالفطات تتعلطق بقواعطد السطلو المهنطي للشطركة القابضطة
لكهربططاء مصططر أو سياسططات وتعليمططات شططركاتها التابعططة علططى أي مططن العططاملين الططذين يرتكبططون
المخالفات التالية:
 التصااريح أو المساااعدة فااي ارتكاااب المخالفااات المتعلقااة بقواعااد الساالوك المهنااي
للشاااركة القابضاااة لكهرباااا مصااار أو مخالفاااة السياساااات والتعليماااات الخاصاااة
بشركاتها التابعة.
 عدم االهتمام بقيام شخي ممن يشري عليهم بارتكاب مخالفة لقواعد السلوك المهني.
 عاادم اإلبااالغ عاان أي تجاااوزات فااي قواعااد الساالوك المهنااي أو إلفااا معلومااات
تتعلل بتلك المخالفات.
 محاولة االنتقام من أحدٍ من العاملين ممن قاموا بااإلبالغ عان شاكوكهم فاي حادوث
أية مخالفات.
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