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بصفتنا رشكة عاملية، نسعى جاهدين يف مجموعة »طاقة« لتحقيق القيمة ليس ملساهمينا 
فحسب، بل أيضًا لصالح أصحاب املصلحة لدينا بطريقة أخالقية ومسؤولة. ونعمل وفقًا ألعلى 

املعايري األخالقية ونتوقع من رشكاء العمل أن يفعلوا األمر ذاته، باإلضافة إىل االلزتام بجميع 
القوانني واللوائح املعمول بها.

تحدد قواعد الزتام رشكاء العمل )قواعد رشكاء العمل( الحد األدىن من ممارسات األخالقيات 
كد  املهنية اليت نتوقعها من رشكاء العمل. ونطلب من رشكاء العمل االلزتام بهذه املبادئ والتأ

من الزتام املقاولني من الباطن لديهم بها. وسيؤثر عدم االلزتام بهذه املبادئ على قرارات األعمال 
املستقبلية يف ما يتعلق بمالءمة رشيك العمل ملجموعة »طاقة«.

قد نطلب من رشكاء العمل مراجعة ممارساتهم التجارية ومعايريهم لضمان االلزتام بقواعد 
رشكاء العمل. وقد نطلب أيضًا من رشكاء العمل تزويدنا بوصول مناسب ومعقول إىل 

معلومات معينة تمكننا من التحقق من ذلك.

حول قواعد شركاء العمل1.
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تنطبق قواعد رشكاء العمل على جميع رشكاء العمل واملقاولني من الباطن من قبل رشكاء 

العمل والذين يترصفون نيابة عنهم يف ما يخص الوفاء بأي الزتامات تجاه مجموعة »طاقة«.

بمزاولة األعمال مع مجموعة »طاقة«، من املتوقع أن يكون رشكاء العمل قد قرأوا ووافقوا 

على االلزتام بقواعد رشكاء العمل. ومن شأن عدم اتباع املعايري املنصوص عليها يف قواعد 

رشكاء العمل أن يكون له تأثري سليب على عالقة رشيك العمل مع مجموعة »طاقة«.
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ما نتوقعه من شركاء العمل .3

نتوقع شركاء العمل ما يلي: 

ضمان االلزتام بجميع القوانني واللوائح املعمول بها يف البلدان اليت  )أ( 
يزاولون أعمالهم فيها. وإذا نصت قواعد رشكاء العمل على معيار 

متعارض أو أقل رصامة من القوانني أو اللوائح ذات الصلة، فيجب على 
رشكاء العمل االلزتام بهذه القوانني واللوائح بداًل من قواعد رشكاء 

العمل؛

االلزتام بأعلى املعايري األخالقية والتشغيلية لحماية سمعة مجموعة  )ب( 
»طاقة«. وتعترب الشفافية أمراً جوهريًا البد أن يتحلى به رشكاء العمل 

يف ما يخص عملياتهم حىت تتمكن مجموعة »طاقة« من فهم أي 
مخاطر تتعلق بسلسلة التوريد وبالتايل إدارتها؛ 

واإلدارة الفعالة للمعينني من وكالء وممثلني ومقاولني من الباطن،  )جـ( 
وضمان الزتامهم التام بقواعد رشكاء العمل.

من املتوقع أن يتعاون رشكاء العمل مع وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام 
إليجاد حل ألية مخاوف. وقد يشمل هذا التعاون من قبل رشيك العمل 

تقديم املستندات و/أو املعلومات ذات الصلة. وقد يشمل ذلك أيضًا ضمان 
توفر املوظفني للرد على االستفسارات و/أو تقديم املعلومات إذا ُطلب ذلك. 

ويجب على رشيك العمل الحفاظ على الرسية يف جميع األوقات.

يجب على رشكاء العمل، ما مل ُيحظر عليهم القيام بذلك، إبالغ مجموعة 
»طاقة« على الفور إذا علموا بأي عملية تدقيق أو تحقيق أو دعوى قضائية أو 
أي استجواب آخر يتعلق بمجموعة »طاقة« من قبل أي سلطة تنظيمية أو 

وسائل إعالم أو أي طرف خارجي آخر.

باإلضافة إىل ذلك، يتعني على رشكاء العمل إبالغنا بأي سلوك احتيايل وأي 
انتهاك يتعلق بالهدايا والضيافة والرتفيه وكذلك أي انتهاك يتعلق بالتداول 

من الداخل. كما يتعني على رشكاء العمل أن يعملوا وفقًا ملبادئ قواعد 
الزتام رشكاء العمل، وقواعد األخالقيات املهنية وااللزتام ملجموعة »طاقة«، 

مع الزتامهم التام بجميع القوانني واللوائح املعمول بها. ويف حالة وجود أي 
اختالفات بني معايري مجموعة »طاقة« وأي متطلبات قانونية، يتم تطبيق 

املعيار األكرث رصامة، ويجب على جميع رشكاء العمل االلزتام تمامًا بجميع 
القوانني املعمول بها.

الرئيسية

قواعد الزتام رشكاء العمل

مرسد حــول قواعــد رشكاء العمل
املصطلحات

خط املساعدة

علــى مــن تنطبق 
هذه القواعد؟

التعــاون واإلبالغ 
وعدم االلزتام

مــا نتوقعــه مــن رشكاء العمل 
واملقاولــن مــن الباطن

http://taqa.com
http://helpline.taqa.com


الممارسات األخالقية

حقوق اإلنسان 

نتوقع من رشكاء العمل دعم مبادئ معايري حقوق اإلنسان الدولية وااللزتام بها. 

املعاملة العادلة

يجب أن يعامل رشكاء العمل جميع العمال بعدل واحرتام وكرامة. وال ُيقبل أي 
شكل من أشكال املعاملة غري العادلة أو اإلساءة أو التنمر أو املضايقة. 

ممارسات التوظيف

يجب على رشكاء العمل االلزتام بجميع قوانني ولوائح ومعايري التوظيف املعمول 
بها. ويجب على رشكاء العمل توفري ظروف عمل آمنة ومراعاة ساعات عمل 

معقولة ودفع أجور عادلة.

العبودية الحديثة وعمل األطفال

وفقًا التفاقيات منظمة العمل الدولية وقوانني االختصاص القضايئ، يجب 
على رشكاء العمل عدم املشاركة يف أي شكل من أشكال العبودية الحديثة أو أي 
استخدام لعمالة األطفال، بما يف ذلك أي استعباد أو استخدام للتهديد بالعنف 
أو العقاب البدين، ويجب حظر هذه املمارسات يف سلسلة التوريد الخاصة بهم. 

الصحة والسالمة يف مكان العمل

يجب على رشكاء العمل توفري بيئة عمل صحية وآمنة لجميع العمال وااللزتام 
بجميع قوانني ولوائح الصحة والسالمة املهنية املعمول بها. ويجب على رشكاء 
العمل تحديد جميع مخاطر الصحة والسالمة املهنية املحتملة وإدارتها وكذلك 

املخاطر املرتبطة بأي نشاط أو خدمة يقدمونها. ويتضمن ذلك اعتماد أنظمة 
مناسبة إلدارة الصحة والسالمة واإلبالغ، وإجراء مراجعات مستمرة، واتخاذ 

اإلجراءات املناسبة إلدارة أي مخاطر محددة. وقد يؤدي أي انتهاك لقوانني ولوائح 
الصحة والسالمة إىل إنهاء أي عالقة عمل قائمة مع مجموعة »طاقة«. 

التأثري على البيئة 

يجب أن يلزتم رشكاء العمل بجميع القوانني واللوائح البيئية املعمول بها يف الدول 
اليت يعملون فيها. ونتوقع من رشكاء العمل أن يسعوا جاهدين لتقليل تأثريهم 

على البيئة، وتحسني كفاءة املوارد، وتنفيذ املمارسات املستدامة حيثما أمكن ذلك. 
ويجب عليهم الحصول على جميع الرتاخيص والتصاريح واملوافقات البيئية 

املطلوبة وااللزتام بأي متطلبات ذات صلة. 
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ممارسات األعمال 

الهدايا والرتفيه

نحن ندرك أن الهدايا والضيافة وأنشطة الرتفيه املتواضعة واملعقولة واملالئمة غالبًا ما 
تمثل جزءاً مرشوعًا من ممارسة األعمال. ونطلب من رشكاء العمل تقديم أو قبول 
الهدايا أو الضيافة أو أنشطة الرتفيه املعقولة فقط، وفقًا للقوانني املحلية واملتعلقة 
بصورة مبارشة بغرض تجاري له ما يربره. ويجب أال تؤثر هذه الهدايا أو الضيافة أو 
أنشطة الرتفيه على عالقة العمل بني األطراف أو أي عملية اتخاذ قرار مرتبطة بها.

يجب على رشكاء العمل عدم عرض أو طلب أو تلقي أي: 

هدايا أو ضيافة أو أنشطة ترفيه إىل أي موظف حكومي؛ أو )أ( 

هدايا نقدية أو ما يف حكمها )مثل القسائم أو بطاقات الهدايا(؛ أو )ب( 

هدايا أو ضيافة أو أنشطة ترفيه خالل عملية رشاء مفتوحة يشارك فيها أي  )جـ( 
شخص معين.

إذا كان لدى رشكاء العمل أي شك يف ما يتعلق بما يجوز أو ال يجوز ملوظفي مجموعة 
»طاقة« تقديمه أو تلقيه يف ما يتعلق بالهدايا والرتفيه، نحثهم على التواصل مع 

وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام مبارشًة للتوضيح.

تعارض املصالح

نتوقع من رشكاء العمل ممارسة العناية املعقولة للحيلولة دون الوقوع يف أي وضع قد 
يؤدي إىل تعارض يف املصالح، أو ظهور تعارض، أو اإلرضار بعملية اتخاذ القرار املوضوعية. 

ويجب على رشكاء العمل إبالغ مجموعة »طاقة« بأي تعارض من هذا القبيل، على 
سبيل املثال، إذا كانت هناك عالقة شخصية بني األفراد يف رشكاتنا املعنية. 

يد سلسلة التور

من الرضوري أن يقوم رشكاء العمل باختيار جميع الوكالء واملمثلني واملقاولني من الباطن 
الذين يتم االستعانة بهم للوفاء بالزتاماتهم تجاه مجموعة »طاقة« ومراقبتهم. وستكون 

هناك عواقب وخيمة إذا أخفق رشكاء العمل يف الوفاء بهذه املسؤولية، وقد تتعرض 
مجموعة »طاقة« بصورة غري مبارشة للغرامات، وفقدان تصاريح التشغيل الالزمة، 

كد من أن الوكالء  وفرض قيود على العقود الحكومية، وغريها من العقوبات. ويجب التأ
واملمثلني واملقاولني من الباطن يتم اختيارهم على أساس الجدارة فقط. ويتحمل رشكاء 
العمل مسؤولية ضمان الزتام وكالئهم وممثليهم ومقاوليهم من الباطن بقواعد رشكاء 

العمل يف ما يتعلق باألعمال اليت يتم إجراؤها لصالح مجموعة »طاقة« أو بالنيابة 
كد من اتخاذ كافة إجراءات العناية الواجبة بشكل صحيح يف ما  عنها. كما يجب عليهم التأ
يتعلق بجميع الوكالء واملمثلني واملقاولني من الباطن املقرر االستعانة بهم يف أداء الزتامات 

مجموعة »طاقة«. وإذا ُوجد من خالل هذه العناية الواجبة أن أي وكالء أو ممثلني أو 
مقاولني من الباطن ينتهكون أي قوانني أو لوائح معمول بها أو يخضعون لعقوبات، فال 

ينبغي أن يتم تعيينهم من قبل رشيك العمل لدى مجموعة »طاقة«.
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االلتزام باللوائح

مكافحة الرشوة والفساد واالحتيال

نحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد أو االحتيال.

ويجب على رشكاء العمل االلزتام بجميع قوانني ولوائح ومعايري الرشوة والفساد املعمول 
كد من أن جميع املعامالت التجارية لصالح مجموعة »طاقة« وبالنيابة عنها تتم  بها، والتأ

بطريقة أخالقية.

يجب على رشكاء العمل عدم القيام بما يلي:

عرض رشوة أو الوعد بها أو تقديمها وكذلك أي مدفوعات أو مزايا أخرى غري الئقة  )أ( 
إىل أي شخص، أو طلب رشوة أو تلقيها؛ أو

تقديم مدفوعات تسهيل، باستثناء الحاالت اليت يكون فيها تقديم مثل هذه  )ب( 
املدفوعات مطلوبًا لتجنب خطر على الحياة أو إصابة شخصية؛ أو

تقديم أي مدفوعات ملوظفني حكوميني )ويجب عليهم اإلفصاح لنا عن أي  )جـ( 
عالقات وثيقة معهم(.

نتوقع أيضًا أن يكون لدى رشكاء العمل سياسات شاملة وأن يحتفظوا بها إلدارة املخاطر 
املتعلقة بالرشوة والفساد واالحتيال بشكل فعال يف أعمالهم. 

مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 

يجب على رشكاء العمل عدم املشاركة يف و/أو تسهيل غسيل األموال و/أو تمويل 
اإلرهاب سواء بشكل مبارش أو غري مبارش. كما نتوقع أن تتوفر لديهم عمليات فعالة 

لتحديد املدفوعات غري القانونية أو األنشطة غري املرشوعة. وعند التعامل مع مجموعة 
»طاقة« أو لصالحها، يجب على رشكاء العمل توخي الحذر وإبالغنا بأي مدفوعات غري 

منتظمة أو معامالت مشبوهة أو أي عملية غسيل أموال مشتبه بها. ويشمل هذا االلزتام 
االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقيقة والقدرة على إثبات االلزتام بالقوانني املعمول بها. 

العقوبات وضوابط التجارة

كد من الزتامهم التام  عند التعامل مع أطراف خارجية، يجب على رشكاء العمل التأ
بجميع القوانني واللوائح املتعلقة بالعقوبات وضوابط التجارة املعمول بها.

يجب على رشكاء العمل عدم مزاولة أعمال مع أي أشخاص خاضعني لعقوبات أو 
أي دولة خاضعة لعقوبات عند مزاولة األعمال لصالح مجموعة »طاقة«. ويجب 
أال يترصف رشكاء العمل بطريقة تجعل أي عضو يف مجموعة »طاقة« أو موظفي 

مجموعة »طاقة« يف حالة انتهاك للعقوبات. 

التداول من الداخل 

كد من أن  يجب أال يشارك رشكاء العمل يف التداول من الداخل ويجب عليهم التأ
املوظفني واملمثلني الذين يترصفون نيابًة عنهم ال يشاركون يف أي عملية تداول من 

الداخل. وعلى وجه الخصوص، يجب على رشكاء العمل وموظفيهم وممثليهم الذين 
يترصفون نيابة عنهم االلزتام بقوانني التداول من الداخل املعمول بها، ويجب عليهم 

عدم التعامل يف أي أوراق مالية ملجموعة »طاقة« )أو أي أوراق مالية أخرى(، بناًء على 
معلومات داخلية. 

املنافسة 

يجب أن يلزتم رشكاء العمل الزتامًا تامًا بجميع قوانني مكافحة االحتكار املعمول بها 
عند مزاولتهم لألعمال أو بيع البضائع و/أو الخدمات. فعلى سبيل املثال، يجب على 

يًا، أو مناقشة سياسة  رشكاء العمل عدم مناقشة أو مشاركة املعلومات الحساسة تجار
التسعري )بما يف ذلك تحديد األسعار(، أو األرباح، أو الحصة السوقية، أو مستويات 

اإلنتاج، أو العمالء، أو مناطق املبيعات مع أي منافس، السيما يف ما يتعلق بالعمل املُنجز 
لصالح مجموعة »طاقة«.
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حفظ السجالت وإدارة المعلومات

الدفاتر والسجالت

ُتعّد السجالت واالفصاحات الدقيقة من األمور بالغة األهمية بالنسبة ملجموعة »طاقة« للوفاء بالزتاماتها القانونية 
والتنظيمية. ويجب على رشكاء العمل االحتفاظ بدفاتر وسجالت مفصلة وشفافة وإثبات االلزتام بالقوانني واللوائح 

املعمول بها. ويجب عليهم أيضًا اإلبالغ بصورة داخلية عن أي مدفوعات أو معامالت غري منتظمة أو مشبوهة. 

التدقيقات والتقييمات

 يجب على رشكاء العمل، ما مل يكن ذلك محظوراً بموجب القانون، إبالغ وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام بأي تحقيق
أو تدقيق أو تقييم أو طلب غري منتظم يتعلق بمجموعة »طاقة«. وباإلضافة إىل ذلك، نتوقع من رشكاء العمل، بناًء على 

طلبنا، أن يسمحوا لنا، وملمثلينا الخارجيني املعينني )مثل املدققني(، بفحص الدفاتر والسجالت املتعلقة بالعمل املُنجز لصالح 
مجموعة »طاقة« أو بالنيابة عنها وبمراجعتها. كما يمكننا إجراء عمليات تدقيق للعمليات عند الرضورة واالقتضاء. 

ية املعلومات الرس

من غري املقبول اإلفصاح عن املعلومات الرسية أو املحمية أثناء العمل مع مجموعة »طاقة«. ومن الرضوري أن يقوم 
ية وبيانات شخصية تتعلق بمجموعة »طاقة« يستلمونها.  رشكاء العمل بحماية أي معلومات رسية وملكية فكر

ونتوقع من رشكاء العمل االلزتام بجميع قوانني ولوائح حماية البيانات والخصوصية واألمان املعمول بها. فال تشارك أبداً 
أي معلومات رسية تتعلق بمجموعة »طاقة« أو موظفي مجموعة »طاقة« دون الحصول على موافقة خطية مسبقة 

من املمثل املعتمد املناسب لدى مجموعة »طاقة«.

ونتوقع أن يكون لدى رشكاء العمل أنظمة مطبقة للحفاظ على أمان املعلومات، وعدم السماح بالوصول إليها إال 
لألشخاص املرصح لهم على وجه التحديد. ونتوقع أيضًا من رشكاء العمل إبالغنا على الفور يف حالة وجود أي إفصاح غري 

مقصود مل ُيرصح به عن املعلومات الرسية املتعلقة بمجموعة »طاقة« أو أنشطتها التجارية أو موظفي مجموعة »طاقة«.
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التعاون واإلبالغ
وعدم االلزتام
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نتوقع من رشكاء العمل االستجابة بشفافية ألي طلب معقول يقدمه موظفو مجموعة 
»طاقة« إلثبات االلزتام بقواعد رشكاء العمل وبمساعدة وحدة األخالقيات املهنية 

وااللزتام يف مجموعة »طاقة« يف أي تحقيقات تتعلق بااللزتام بقواعد رشكاء العمل.

الرئيسية
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ينبغي أن يكون رشكاء العمل على دراية بأي انتهاكات معروفة أو مشتبه بها للقانون و/أو قواعد 
رشكاء العمل من قبل رشكاء العمل، بما يف ذلك أي مقاولني من الباطن أو موظفني لدى 
مجموعة »طاقة«، وإبالغ وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام بأي مخاوف من هذا القبيل.

يجب على رشكاء العمل، ما مل يكن ذلك محظوراً بموجب القوانني املعمول بها، إبالغ وحدة 
 األخالقيات املهنية وااللزتام على الفور عن طريق االتصال »بخط املساعدة« املستقل:

helpline.taqa.com إذا علموا بأي تحقيق أو مطالبة أو أي استجواب آخر يتعلق بمجموعة 
»طاقة« أو موظفي مجموعة »طاقة«. ويجب على رشكاء العمل أيضًا إبالغ مجموعة »طاقة« 

على الفور إذا تعرضوا ألي إجراء قانوين جنايئ أو مدين أو إداري جوهري.

سوف يتم التحقيق يف أي بالغات تم اإلبالغ عنها من قبل رشكاء العمل. وإذا رأينا أن أي رشيك عمل 
ال يلزتم باملعايري املنصوص عليها يف قواعد رشكاء العمل، فسنسعى ملناقشة املشكلة معه أواًل. وإذا كانت 

هناك حاجة إىل أي إجراءات تصحيحية، فإننا نتوقع من رشكاء العمل تنفيذها على الفور وبفعالية.

نحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي إجراء انتقامي ضد أي شخص يقوم باإلبالغ عن مخاوف 
إىل مجموعة »طاقة«.

ويف ما يخص األسئلة املتعلقة بأمور املشرتيات العامة، ُيرجى التواصل مع إدارة املشرتيات لدى 
.Procurement.HQ@taqa.com :مجموعة »طاقة« عرب الربيد االلكرتوين
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مــا نتوقعــه مــن رشكاء العمل 
واملقاولــن مــن الباطن

اإلبـالغ .5

التعــاون واإلبالغ 
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نحن نأخذ أي انتهاكات لقواعد رشكاء العمل على محمل الجد. وقد نعترب أي حالة 
يًا لقواعد رشكاء العمل. ونحتفظ بالحق يف إنهاء عالقتنا  لعدم االلزتام انتهاكًا جوهر

التجارية مع أي رشيك عمل يف الحاالت التالية:

إذا كان لعدم االلزتام، أو قد يكون له، تأثري سليب وجوهري على عملياتنا أو سمعتنا  )أ( 
التجارية؛ أو

إذا كان رشيك العمل قد انتهك مراراً وتكراراً قواعد رشكاء العمل وأخفق يف اتخاذ  )ب( 
الخطوات املناسبة لضمان االلزتام بهذه القواعد؛ أو

إذا قام رشيك العمل بنشاط غري قانوين أو أخفق يف االلزتام بالقوانني واللوائح  )جـ( 
املعمول بها؛ أو

إذا انتهك أي وكيل أو ممثل أو مقاول من الباطن قواعد رشكاء العمل ومل يتخذ  )د( 
رشيك العمل خطوات الستبعاد هذا الطرف الخارجي.

عدم االلتزام .6
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مرسد.4
املصطلحات

التعريفات

يخ املراجعة تار
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قد نقوم بتحديث قواعد رشكاء العمل بشكل دوري. وتقع على عاتق 
كد من قراءتها وفهمها وااللزتام بأحدث نسخة  رشكاء العمل مسؤولية التأ

من قواعد رشكاء العمل مقدمة من قبلنا.
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قوانين مكافحة االحتكار
مجموعة من القوانني واللوائح والقواعد واألوامر وااللزتامات األخرى املعمول بها اليت 

تنظم املنافسة يف األسواق. 

الدفاتر والسجالت
تشمل الحسابات والفواتري واملراسالت واألوراق واملستندات األخرى اليت تسجل األعمال 
واملعامالت واألنشطة األخرى وتعكسها سواء كانت مكتوبة أو يف أي صورة أخرى )بما يف 

ذلك النماذج اإللكرتونية(.

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

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 

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

الشركة أو العمل التجاري
أي رشكة أو عمل تجاري تابع ملجموعة »طاقة«. 

شريك العمل
يشمل أي طرف تزاول مجموعة »طاقة« أعمااًل معه أو تدفع أموااًل له أو تتلقاها 

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

قواعد األخالقيات المهنية وااللتزام
قواعد األخالقيات املهنية وااللزتام يف مجموعة »طاقة«.

المعلومات الحّساسة تجاريًا
أي معلومات يمكن أن تستخدمها مجموعة »طاقة« أو منافسيها لتغيري اسرتاتيجياتهم 

التجارية أو موائمتها. ويشمل ذلك، على سبيل املثال ال الحرص، املعلومات الرسية، يف 
ما يتعلق باألسعار أو الخصومات أو توقيت تغريات األسعار؛ ورشوط التداول األخرى؛ 

أو النفقات العامة أو العطاءات أو املبيعات أو حصص السوق أو تخصيص العمالء 
أو املناطق؛ والقدرة أو رشوط التوريد أو اإلنتاج؛ ومعلومات تكلفة املنتجات؛ والخطط 
االسرتاتيجية أو التسويقية وخطط البحث والتطوير؛ ومقاطعة املنافسني أو املوردين 

أو العمالء. والعطاءات املعزتم تقديمها يف املناقصات؛ ومعلومات العمالء األفراد أو 
حسابات عمالء محددة.

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

تتعلق بأعمال مجموعة »طاقة« أو أي طرف خارجي؛  )أ( 

وتكون غري عامة أو تشري مجموعة »طاقة« يف سياساتها أو إجراءاتها أو تعليماتها  )ب( 
األخرى بأنه ال ينبغي اإلفصاح عنها لآلخرين؛ 

وقد تتضمن معلومات تتعلق بالعمالء واملوردين والرشكاء وموظفي مجموعة  )جـ( 
»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.

التعريفات .8

مامل يذكر خالف ذلك، تغطي املصطلحات صيغة املفرد والجمع ألي مصطلح تم تعريفه.
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التعــاون واإلبالغ 
وعدم االلزتام

تعارض المصالح )التعارض(
أي موقف يكون فيه لشخص أو شخص ذي عالقة مصلحة شخصية أو خارجية كافية 
لتبدو أنها تؤثر على املمارسة املوضوعية يف ما يتعلق بواجباتهم الرسمية، بغض النظر عما 

إذا كانت ستؤثر بالفعل على ممارسة القرار أم ال.

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.

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

يكون العمالء من املستخدمني النهائيني )مثل املستهلكني النهائيني( أو الوسطاء )مثل 
املوزعني( أو البائعني.

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

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

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

الموزع
الفرد أو الرشكة اليت توزع منتجات أو خدمات مجموعة »طاقة«.

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

واألحداث الرياضية.

وحدة األخالقيات المهنية وااللتزام
وحدة األخالقيات املهنية وااللزتام يف مجموعة »طاقة«.

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

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

االحتيال
أي إجراء أو محاولة متعمدة تتضمن خداعًا أو خيانة لألمانة، بما يف ذلك التحريف الذي 
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.

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

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

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

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

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

الملكية الفكرية
جميع )أ( حقوق النرش وبراءات االخرتاع وحقوق قواعد البيانات والعالمات التجارية 
وأسماء األعمال التجارية والدراية الفنية واألرسار التجارية وأسماء النطاقات وحقوق 

العالمات التجارية والتصميمات )سواء كانت مسجلة أو غري مسجلة(، و)ب( طلبات 
التسجيل وحقوق التقدم للتسجيل ألي من الحقوق املذكورة أعاله، و)جـ( جميع حقوق 

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

المعلومات السرية الجوهرية
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.

غسيل األموال
العملية اليت يستخدمها املجرمون إلضفاء الرشعية على العائدات اليت تم الحصول عليها 

من نشاط غري قانوين. ويتم »غسل« األموال عن طريق تمريرها من خالل أعمال أو 
أنشطة مرشوعة بينما يتم إخفاء طبيعة املعاملة املالية غري املرشوعة ومصدر األموال و/أو 

أصلها و/أو مالكها.

البيانات الشخصية
ُتعرَّف البيانات الشخصية على نطاق واسع جداً بموجب قوانني حماية البيانات 

وتتضمن أي معلومات تتعلق بفرد على قيد الحياة يمكن تحديد هويته، بصورة مبارشة 
أو غري مبارشة، من خالل تلك املعلومات. ومن أمثلة البيانات الشخصية اسم الشخص 

وعنوانه وتاريخ ميالده وصوره الفوتوغرافية وأرقام هاتفه وعناوين بريده اإللكرتوين وأقاربه 
وبيانات جواز سفره وعناوين بروتوكول اإلنرتنت الخاصة به وبيانات موقعه ومعلومات 

حسابه البنيك وراتبه. وال تعد هذه األمثلة شاملة لجميع صور البيانات الشخصية.

 معالجة )تعالج، تمت معالجتها(

تحمل معىن واسع جداً بموجب قوانني حماية البيانات وتتضمن الحصول على 
املعلومات أو البيانات أو تسجيلها أو االحتفاظ بها أو تنفيذ أي عملية أو مجموعة عمليات 

على املعلومات أو البيانات، بما يف ذلك:

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

أو اسرتجاع املعلومات أو البيانات أو مراجعتها أو استخدامها؛ )ب( 

أو اإلفصاح عن املعلومات أو البيانات عن طريق إرسالها أو نرشها أو إتاحتها بأي  )جـ( 
وسيلة أخرى؛

أو موائمة املعلومات أو البيانات أو دمجها أو حظرها أو محوها أو إتالفها. )د( 

المنظمة الدولية العامة
مؤسسة متعددة الجنسيات تتكون من دول أو حكومات أو مؤسسات أخرى تمارس 

أي نشاط )أنشطة( أو وظيفة )وظائف( حكومية أو شبه حكومية مثل األمم املتحدة أو 
االتحاد األورويب أو البنك الدويل.

الموظف الحكومي
يشمل أيًا مما يلي:

أي مسؤول أو موظف أو شخص يعمل لصالح أو نيابة عن أي جهة حكومية  )أ( 
أو منظمة دولية عامة؛

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

يًا أو قضائيًا من أي نوع، سواء كان  أو أي شخص يشغل منصبًا ترشيعيًا أو إدار )جـ( 
منتخبًا أم معينًا، يف دولة أو إقليم )أو منطقة فرعية يف دولة أو إقليم( أو منظمة 

دولية عامة؛

أو أي شخص يزاول وظيفة حكومية لصالح أو نيابة عن دولة أو إقليم )أو منطقة  )د( 
فرعية يف دولة أو إقليم( أو أي وكالة أو مؤسسة عامة يف دولة أو إقليم )أو منطقة 

فرعية يف دولة أو إقليم( أو منظمة دولية عامة.
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الشخص ذو العالقة
يف ما يتعلق بأي شخص:

الزوج، أو الرشيك املدين، أو االبن، أو ابن الزوج، أو الحفيد، أو الوالد، أو زوجة األب  )أ( 
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 كانوا يتشاركون املزنل نفسه أم ال؛

الرشكات اليت يمثلون فيها رشيكًا عامًا أو مالكًا )مبارشاً أو غري مبارش( أو يتخذون  )ب( 
قرارات إدارية؛

الصناديق اليت يتمتعون بصفة األمني عليها؛ )جـ( 

الرتكات اليت يتمتعون بصفة الويص عليها؛  )د( 

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

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

العربية املتحدة.

العقوبات
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.

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

األشخاص الخاضعون للعقوبات
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 املتحدة، واالتحاد األورويب، والواليات املتحدة، واململكة املتحدة، واليابان، وكندا، 
واإلمارات العربية املتحدة، و/أو أي دولة أخرى من الدول ذات الصلة، و/أو )ج( 

مملوكة أو مسيطر عليها أو تابعة ألشخاص أو جهات أو أي أطراف أخرى من املُشار 
إليها يف الفقرتني )أ( و)ب(.

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

املمتازة والخيارات واملشتقات واملقايضات والعقود املستقبلية والعقود اآلجلة والضمانات 
ومراكز البيع وفوائد الربح واألذونات القابلة للتحويل والسندات والكمبياالت واألوراق 

التجارية ومساهمات القروض ووحدات الرشاكة املحدودة وأنواع حصص امللكية األخرى 
والديون واألوراق املالية املختلطة وغريها من األوراق املالية بما يف ذلك أي أوارق مالية 

ملجموعة »طاقة«.

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

واإلقامة املرتبطة به )مثل حجوزات الفنادق( اليت يتم تقديمها كجزء من املشاركة املتعلقة 
يارات املوقع أو اجتماعات العمل، وبخالف أي سفر أو  باألعمال، مثل املؤتمرات أو ز

ضيافة منصوص عليها يف أي اتفاقية قانونية رسمية.

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

»طاقة«
شرشكة أبوظيب الوطنية للطاقة ش. م. ع.

مجموعة »طاقة«
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. 
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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.

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

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 
القابلة للتحويل والسندات واألذونات والكمبياالت واألوراق التجارية ومساهمات 

القروض ووحدات الرشاكة املحدودة وأنواع حصص امللكية األخرى والديون واألوراق 
املالية املختلطة وغريها من األوراق املالية سواء كانت مدرجة يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة أو يف أي مكان آخر يف العامل.

تمويل اإلرهاب
تمويل األعمال اإلرهابية واإلرهابيني والتنظيمات اإلرهابية.

الطرف الخارجي
أي منظمة أو جهة أو فرد أو مجموعة بخالف مجموعة »طاقة« أو رشكاتها، بما يف 

ذلك أي منافس أو مورد أو رشكة تابعة أو عميل ملجموعة »طاقة« أو رشكاتها.

ضوابط التجارة
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.
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http://taqa.com
http://helpline.taqa.com
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