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وراء كل نشاط ومرشوع تقوم به رشكة ENKA توجد قيم 
مؤسسية تحدد طريقة مامرسة األعامل التجارية وتدعم ثقافة 

العمل ورؤيته ويتم تبنيها من قبل جميع موظفي الرشكة.

الثقة: عالقة مفتوحة مع موظفينا تقوم عىل الثقة املتبادلة 
واالحرتام والنجاح.

االلتزام: االلتزام الصارم بالجودة والصحة والسالمة والبيئة.

التضامن: مشاركة النجاح والوقوف مًعا يف مواجهة الفشل.

الشمولية: إرشاك أصحاب املصلحة يف عملياتنا وآليات صنع القرار 
لدينا وليس استبعاد أي من أصحاب املصلحة عىل أساس التمييز 

أو التحيز.

النزاهة: العمل وفًقا للقوانني واللوائح ذات الصلة والقيم املهنية 
املقبولة دوليًا يف جميع عملياتنا دون استثناء.

الخربة املبتكرة: التميز واالبتكار والتطوير هي أولوياتنا.

اإلدارة: إدراك مسؤوليتنا من خالل ادارة كافة مراحل أنشطتنا 
والوفاء بجميع متطلبات هذه املسؤولية خالل فرتة العمر 

االفرتايض لكافة الجوانب مبا يف ذلك الجوانب االجتامعية والبيئية 
واالقتصادية.

االستدامة: نهج االستدامة املؤسسية الذي ينقل الوعي 
باملسؤوليات االقتصادية والبيئية واالجتامعية تجاه أصحاب 

املصلحة الداخليني والخارجيني.

الشفافية: تبني موقف واضح فيام يتعلق بقراراتنا وأنشطتنا التي 
تؤثر عىل البيئة واملجتمع واالقتصاد وضامن التواصل الصادق 

تصميم وبناء وتقديم مشاريع بناء آمنة وعالية الجودة والواضح مع أصحاب املصلحة. 
وذات جدوى من حيث الكلفة لزبائننا يف املوعد املحدد مع 

توفري عاملة ذات كفاءة عالية وتطور مهني ملوظفي رشكة 
.ENKA

رؤيتنا
أن نكون من أفضل الرشكات الهندسية واإلنشائية وأكرثها ابتكاراً والتي تقدم 

خدماتها عىل الصعيد العاملي.

مهمتنا

قيمنا
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حول قواعدنا

ما هي مدونة قواعد السلوك املهني 1.1. 
الخاصة برشكة ENKA؟

تعد مدونة قواعد السلوك املهني دليالً عىل 
التزام رشكة ENKA بتنفيذ عملياتها يف جميع 
أنحاء العامل وفًقا ألعىل معايري أخالقيات العمل 

حيث تعتمد مدونة قواعد السلوك املهني لرشكة 
ENKA عىل القيم املؤسسية للرشكة باإلضافة إىل 

القوانني ذات الصلة التي تحكم عمليات الرشكة 
وقد تم تصميم املدونة لتوجيه املوظفني لتمييز 
املشاكل الخاصة بأخالق املهنة وقضايا االمتثال 

املحتملة التي قد تنشأ يف أنشطتهم اليومية 
وحلها. تحتوي هذه القواعد عىل معلومات عامة 

وتوصيات قابلة للتطبيق بشأن السلوك املتوقع 
من موظفي ENKA أثناء العمل وخارجه. 

وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الوثيقة قد ال تشمل 
كل املواقف املحتملة التي قد يواجهها موظفوا 

ENKA. يتم تشجيع املوظفني عىل اإلبالغ 
عن أي مخاوف أو أسئلة تتعلق بآداب املهنة 

واالمتثال لديهم. فإذا كانت هناك مشكلة يقلق 
املوظفون منها عندها يطلب من املوظفني أوالً 
استشارة مدرائهم املبارشين أو كبار املدراء أو 

الخط الساخن الخاص بآداب املهنة أو إدارة 
استدامة الرشكة واالمتثال.

يرجى االتصال بقسم استدامة الرشكة واالمتثال 
أو الربيد اإللكرتوين ethics@enka.com ألية 

أسئلة تتعلق باملدونة.

ملاذا توجد مدونة؟1.2. 

يتناسب نجاح ENKA مع سمعتها يف األداء 
االخالقي املهني لألعامل، ولهذا السبب اعتمدت 

ENKA معايري عاملية إلدارة أعاملها بنزاهة 
وصدق والتفاعل بشكل أخالقي مع موظفيها 

وعمالئها ومورديها ومنافسيها وحكوماتها 
ومجتمعاتها. تصف املدونة معايرينا العاملية 

وتساعد عىل فهم املبادئ والقواعد التي تحكم 
.ENKA طريقة مامرسة األعامل يف

تساعد مدونة قواعد السلوك املهني عىل:

تبني موقف صادق وأخالقي والتأكد من 	 
اتخاذ القرارات الصحيحة.

حامية ثقافة الرشكة وقيمها والحفاظ عليها.	 

فهم ما تتوقعه رشكة ENKA من موظفيها.	 

ضامن تنفيذ العمل وفًقا لجميع القوانني 	 
واللوائح واملعايري املعمول بها يف رشكة 

 .ENKA

تأكد من أن املوظفني يتلقون التوجيه 	 
ويفهمون ما يجب فعله عندما يحتاجون إىل 

الدعم.

من يجب أن يتبع املدونة؟1.3. 

تنطبق مدونة قواعد السلوك املهني عىل جميع 
املوظفني ورشكاء األعامل واملقاولني الثانويني 

واالستشاريني وممثليهم وموظفيهم يف جميع 
أنحاء العامل مبا يف ذلك مجالس إدارة رشكة 

 ENKA والرشكات التابعة لها وتطالب ENKA
جميع األطراف املتعاونة معها بالعمل وفًقا 

ملدونة قواعد السلوك املهني.

ما هو متوقع من موظف رشكة 1.4. 
ENKA؟ 

باإلضافة إىل االمتثال ملدونة قواعد السلوك املهني 
فإن التوقعات من موظف ENKA مذكورة 

أدناه:

معرفة وفهم وتنفيذ متطلبات القوانني 	 
واللوائح ذات الصلة مبسؤوليات وظيفتهم.

رفع ومتثيل ENKA بأفضل طريقة ممكنة ، 	 
مبا يتامىش مع القيم واملهمة التي متثلها.

إكامل تدريب رشكة ENKA الخاص مبدونة 	 
قواعد السلوك املهني وإعادة قراءة املدونة 

كل عام.

 	 ENKA معرفة وفهم وتنفيذ سياسات رشكة
للصحة والسالمة املهنية والجودة واالستدامة 

وجميع اإلجراءات ذات الصلة.

فهم املخاطر املرتبطة بالوظيفة وكيفية إدارتها 	 
وطلب التوجيه من الوحدات أو األشخاص 

املعنيني عند الشك يف أمر ما.

التأكد من أن جميع الرشكات واألفراد 	 
املتعاونني والتابعني لنا عىل دراية بواجبهم يف 

االمتثال لهذه املدونة.

اإلبالغ عن أي انتهاكات مشتبه بها للمدونة 	 
من خالل قنوات االتصال املناسبة.

التعاون يف التحقيقات الخاصة بانتهاكات 	 
املدونة املحتملة.

القسم 1
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حول قواعدنا

ما هو متوقع من املدراء؟ 1.5. 

املدراء مسؤولون عن تعزيز ثقافة أخالق املهنة 
واالمتثال وضامن معاملة الناس باحرتام يف بيئة 
عمل إيجابية باإلضافة إىل قيادة تنفيذ مبادئ 

وعمليات االستدامة وأخالق املهنة واالمتثال 
والسالمة املهنية والجودة يف الرشكة ويتحمل 

املديرون مسؤوليات إضافية فيام يتعلق باملدونة 
عىل النحو املبني أدناه.

رضب املثل الجيد باتباع املدونة دامئا 	 
والسياسات واإلجراءات ذات الصلة.

التأكيد عىل أهمية املشاركة يف التدريب 	 
والشهادات ذات الصلة مع مساعدة املوظفني 

وأصحاب املصلحة اآلخرين )رشكاء األعامل 
واملقاولني الثانويني وما إىل ذلك( عىل فهم 

القواعد والسياسات واملامرسات ذات الصلة.

التأكد من أن املوظفني يخصصون الوقت 	 
الالزم لإلكامل الفوري للتدريب املخصص لهم 

عىل أخالق املهنة واالمتثال.

تشجيع املوظفني عىل طرح أسئلتهم 	 
ومخاوفهم.

إطالع املوظفني الجدد عىل املدونة وإبالغهم 	 
أين ميكنهم الحصول عىل املشورة والدعم.

تتبع أي سوء سلوك معروف أو مشتبه به عن 	 
كثب  وإبالغ اإلدارات ذات الصلة عند الحاجة 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

دعم املوظفني الذين يبدون قلقهم أو يبلغون 	 
عن مشاكل محتملة بحسن نية حتى لو كان 

ذلك خارج نطاق إدارتهم.

عدم الحاق االذى مطلقا أو السامح باالذية 	 
بأي شكل من األشكال ضد أولئك الذين 

يساعدون يف التحقيق أو يبدون قلقهم بحسن 
نية وإبالغ إدارة استدامة الرشكة واالمتثال 

أو الخط الساخن الخاص باخالق املهنة عند 
إبالغك بانتهاك محتمل للمدونة ويتم خالل 

هذه العملية حامية ضامن رسية األمور املبلغ 
عنها ضد املوظفني اآلخرين وعدم إجراء 

تحقيق شخيص واثارة القلق.

ضامن ظروف العمل املناسبة والتوزيع 	 
العادل للمهام بني فرقهم وعدم االستفادة من 

املوظفني ألداء املهام الشخصية.

ما هو متوقع من رشكاء العمل؟1.6. 

من املتوقع أن يترصف املوردون واملقاولون 
الثانويون واالستشاريون واملمثلون واألطراف 
الثالثة األخرى أصحاب املصلحة وفًقا ملدونة 

ENKA لقواعد السلوك املهني ومدونة قواعد 
سلوك املوردين وتتوفر اإلصدارات الحالية من 

مدونة قواعد السلوك املهني وقواعد سلوك 
املوردين عىل:

ماذا لو كانت القوانني واألنظمة 	.1. 
واألعراف املحلية متناقضة؟

تعمل رشكة ENKA ورشكات املجموعة التابعة 
لها يف جميع أنحاء العامل وقد تتعارض القوانني 

واللوائح املحلية يف البلدان التي تعمل فيها أحيانًا 
مع املدونة وتدرك ENKA وتحرتم القوانني 

واللوائح والترشيعات واألعراف ذات الصلة يف 
جميع البلدان التي تعمل فيها، ومع ذلك يجب 

تجنب السلوكيات املخالفة ألخالقيات العمل 
العاملية من خالل عدم قبول املامرسات التي 

تتناقض أو تتعارض مع قواعد أخالقيات العمل 
العاملية ومدونة ENKA لقواعد السلوك املهني 
والتي تم تنظيمها وفًقا لهذه القواعد ويف مثل 

هذه الحاالت يجب استشارة القسم القانوين 
.ENKA لرشكة

يجب تطبيق املعايري األكرث رصامة عند تحديد 
تناقض بني املدونة واملتطلبات القانونية املحلية 

السارية.

https://www.enka.com/sustainability/home/ethics-compliance/
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ENKA مدونة السلوك املهني لرشكة
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القيام باليشء الصحيح

ما هي عواقب مخالفة املدونة؟2.1. 

يعد االمتثال ملدونة قواعد السلوك املهني لرشكة 
ENKA والقوانني ذات الصلة إلزاميا ويتم 

تدقيق ومراقبة االمتثال يف هذا الصدد عن كثب 
وميكن أن تؤدي انتهاكات املدونة والسياسات 

ذات الصلة إىل اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إىل 
إنهاء التوظيف. قد تقوم ENKA عند الرضورة 

باإلبالغ عن أي انتهاك للسلطات والذي قد يؤدي 
إىل اتخاذ إجراءات قانونية فضالً عن الغرامات أو 

السجن للمتورطني.

باإلضافة إىل أولئك الذين يوافقون ويشجعون 
السلوكيات واألفعال املخالفة للقواعد فإن أولئك 

الذين ال يبلغون عن انتهاكات محتملة عند 
علمهم بهذه الحاالت أو الذين ينتقمون من 

املوظفني الذين يقدمون بالغا قد يواجهون أيًضا 
إجراءات تأديبية وميكن العثور عىل معلومات 
مفصلة عن اإلجراءات التأديبية ذات الصلة يف 

 TR000-000-HR-PRO-00012
 إجراءات العمل التأديبية

قد ال يكون املوظف دامئًا متأكًدا ما 

هو اليشء الصحيح الذي يجب فعله يف 

بعض املواقف، ففي مثل هذه الحاالت 

يُتوقع من املوظفني أوالً إجراء تقييم من 

خالل طرح األسئلة التالية عىل أنفسهم:

هل أنا ملتزم بقيم رشكة ENKA األساسية 	 
بهذا السلوك؟

هل سلويك قانوين وهل لدي السلطة املطلوبة 	 
للقيام بذلك؟

هل سلويك أخالقي ومتوافق مع مدونة 	 
 ENKA قواعد السلوك املهني الخاصة برشكة

باإلضافة إىل سياسات وإجراءات الرشكة؟

هل أحافظ عىل سمعة الرشكة؟	 

هل أفهم متاًما املخاطر التي قد تنشأ نتيجة 	 
أفعايل؟

إذا كان زماليئ وعائلتي وأصدقايئ عىل دراية 	 
بسلويك  فهل سأظل أعتقد أنني أفعل اليشء 

الصحيح؟

هل ميكنني الدفاع عن املوقف املعني بشكل 	 
مريح إلدارة الرشكة مبا يف ذلك اإلدارة العليا؟

هل أنا مستعد لتحمل مسؤولية أفعايل؟	 

إذا كانت اإلجابة عىل أحد هذه األسئلة عىل 
األقل بالنفي أو إذا كان هناك أي تردد يف اإلجابة، 

فيجب عىل املوظف أن يطلب الدعم من خالل 
االتصال مبديره األول أو إدارة استدامة الرشكة 

واالمتثال أو الخط الساخن للمعنيني باألخالقيات 
املهنية.

ميكن ألي موظف اتخاذ قرار خاطئ أو ارتكاب 
خطأ، فعندما يتخذ املوظفون قراًرا خاطئًا أو 

يترصفون بطريقة غري مناسبة وبدالً من محاولة 
التسرت عليها يجب عليهم تناول املشكلة مع 

مديريهم أو اإلبالغ عنها من خالل قنوات االتصال 
الخاصة بأخالقيات املهنة وبالنظر إىل أنه حتى 

الخطأ الصغري ميكن أن يكون له عواقب وخيمة 
فمن املهم للغاية إخطار ENKA وإتاحة الوقت 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.

االبالغ عن املخاوف )القلق( 2.2. 

تقع عىل عاتق جميع املوظفني مسؤولية اإلبالغ 
عن أي انتهاكات معروفة أو مشتبه بها للمدونة. 

اإلبالغ عن اي انتهاك حاصل أو محتمل يسمح 
لـرشكة ENKA باكتشاف ومنع املواقف املحتملة 
 ENKA  أو الحالية وإن عدم قيام موظفي رشكة
باإلبالغ يف مثل هذه الحاالت يعرض سمعة رشكة 
ENKA للخطر ويزيد أيًضا من مخاطر مواجهة 

.ENKA العواقب املالية والقانونية لرشكة

يف العمليات التي تتم مع املوردين أو املقاولني 
الثانويني أو رشكاء األعامل يتعني عىل املوظفني 
اإلبالغ عن أي انتهاكات للمدونة قد يالحظونها.

تحرتم ENKA الرسية ولذا ميكن تقديم التقارير 
بشكل غري معلن إذا رغبت يف ذلك باللغات 
الرتكية واإلنجليزية والروسية والكازاخستانية 

وان استخدام أي معلومات يتم مشاركتها يف مثل 
هذه التقارير محدود عىل أساس “الحاجة إىل 
املعرفة” وتستخدم فقط  للتحقيق يف التقرير. 

أنشأت رشكة ENKA قنوات اتصال متنوعة ميكن 
للموظفني من خاللها االبالغ عن قلقهم أو طلب 

التوجيه كام قد يبلغ املوظف عن أي مخاوف من 
خالل التواصل اللفظي املبارش أو الكتايب ويوىص 
بأن يشارك املوظفون مخاوفهم أوالً مع مديرهم 
أو أحد كبار املديري.و يف الحاالت التي ال يكون 
فيها ذلك كافيا، ميكنهم نقل مخاوفهم إىل الخط 
الساخن لألخالقيات يف رشكة ENKA أو عنوان 

الربيد اإللكرتوين أو إىل قسم استدامة الرشكة 
واالمتثال أو مبارشة إىل أعضاء اللجنة التنفيذية 

ألخالق املهنة واالمتثال.

القيام باليشء الصحيح
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القيام باليشء الصحيح

جميع االتصاالت مع الخط الساخن لألخالقيات 
الهاتف أو الربيد اإللكرتوين رسية ويتم تبليغها إىل 
لجنة أخالق املهنة التنفيذية واالمتثال. يتم تقييم 
أي تقارير تقع ضمن منطقة تنفيذ الخط الساخن 

لألخالقيات والتحقيق فيها وإمتامها وإبالغ 
املشتيك وقنوات

 ENKA االتصال هذه متاحة ملوظفي رشكة
والرشكات التابعة لها والرشكات األخرى التي 

لديها عالقات تجارية وموظفيها وجميع أصحاب 
املصلحة اآلخرين.

ميكن العثور عىل معلومات مفصلة عن لجنة 
أخالق املهنة واالمتثال عىل الرابط أدناه أو يف 

TR000-000-CR-PRO-00004 إجراءات لجنة 
أخالق املهنة التنفيذية واالمتثال ضمن إجراءات 

.ENKA رشكة

يتعني عىل موظفي ENKA والرشكات التابعة لها 
املساهمة بطريقة صادقة ومنفتحة عندما يُطلب 
منهم املشاركة ويف تحقيق داخيل يف ظل ظروف 

معينة ووفًقا للقوانني ذات الصلة يجوز لرشكة 
ENKA التواصل واطالع ومشاركة األطراف 

الرضورية بأي معلومات تتم معالجتها أو تخزينها 
عىل معدات الرشكة واألجهزة وأجهزة الكمبيوتر 

يف نطاق التحقيق.

ميكن العثور عىل التفاصيل املتعلقة بالتحقيق يف 
 TR000-CR-PRO-00002 التقارير املقدمة يف

آليات اإلبالغ وإجراءات التحقيقات الداخلية.

عدم التسامح إزاء االنتقام2.3. 

أي نوع من االنتقام من األشخاص الذين يبلغون 
بحسن نية والذين يطرحون مخاوفهم والذين 

يسعون للحصول عىل الدعم يف موقف يكونون 
فيه يف مأزق والذين يتعاونون يف التحقيقات 
وعمليات التدقيق الجارية والذين يرفضون 

املشاركة يف أعامل مشبوهة أو غري مناسبة أو 
غري عادلة فلن تتسامح رشكة ENKA مع هذه 
األنشطة ولن يتم رفع أي عقوبات عىل هؤالء 
املوظفني وان أي تهديدات باالنتقام من أحد 

موظفي رشكة ENKA يعد انتهاكًا خطريًا ملدونة 
.ENKA قواعد السلوك املهني لرشكة

ENKA رقم هاتف الخط الساخن ألخالقيات املهنة يف رشكة

           +90 (212) 376 10 10 

عنوان الربيد اإللكرتوين الخاص ألخالقيات املهنة يف رشكة 

           ethics@enka.com

ميكن الوصول إىل خطENKA  ألخالق املهنة الساخن من 
االثنني إىل الجمعة من الساعة 09:00 إىل الساعة 18:00.

ميكن تقديم التقارير بشكل مجهول إذا رغبت يف ذلك 
وباللغات الرتكية واإلنجليزية والروسية والكازاخستانية.

https://www.enka.com/sustainability/home/ethics-compliance/executive-ethics-compliance-committee/
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تدرك رشكة ENKA مسؤوليتها تجاه احرتام 
حقوق اإلنسان وتؤمن بأنها ميكن أن تلعب دوًرا 
إيجابيًا يف املجتمعات التي تعمل فيها. وتحقيًقا 
لهذه الغاية، يتامىش سلوك ENKA يف عملياتها 
العاملية مع أهداف أقسام اإلعالن العاملي لألمم 
املتحدة لحقوق اإلنسان وإعالن منظمة العمل 
العاملية للمبادئ والحقوق األساسية يف العمل 
والتي تتعلق بعامل األعامل، واملبادئ الدولية 

األخرى ذات الصلة مبا يف ذلك املبادئ الطوعية 
بشأن األمن وحقوق اإلنسان باإلضافة إىل مبادئ 
امليثاق العاملي لألمم املتحدة التي وقعت عليها 

الرشكة. وفيام يتعلق بحقوق اإلنسان، تأخذ رشكة 
ENKA بعني االعتبار أيًضا إرشادات منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية الخاصة بالرشكات 
متعددة الجنسيات واملبادئ التوجيهية لألمم 

املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان.

 ENKA تهدف سياسات وإجراءات رشكة
والعمليات اإلدارية وبرامج املشاركة املجتمعية 

واملشاركة يف املبادرات التطوعية إىل التكامل مع 
بعضها البعض ودعم التزام ENKA باحرتام حقوق 

اإلنسان حيث تم تصميم سياسات ENKA مبا يف 
ذلك سياسة االستدامة الخاصة بها ومدونة قواعد 

السلوك املهني الخاصة برشكة ENKA ومدونة قواعد 
السلوك الخاصة مبورديها لتوضيح سياسة حقوق 
اإلنسان الخاصة برشكة ENKA وإدارة املخاطر 

املرتبطة بها.

تويل رشكة ENKA العناية الواجبة لتحديد وإزالة أي 
مخاطر لحقوق اإلنسان والقيم قد يواجهها األشخاص 

املشاركون يف عملياتها ويتم تقييم جميع عمليات 
واستثامرات رشكة ENKA لالمتثال لحقوق اإلنسان 
إذ تحدد هذه التقييامت املخاطر املتعلقة بحقوق 

اإلنسان وتُبذل الجهود للقضاء عىل هذه املخاطر أو 
تقليلها أو إبقائها تحت السيطرة وعندما تحدد رشكة 

ENKA اآلثار السلبية عىل حقوق اإلنسان الناتجة 
عن أنشطتها أو الناتجة عنها فإنها تلتزم بتوفري 

الحلول الالزمة أو التعاون للتعويض عن هذه اآلثار 
بشكل عادل وتسعى رشكة ENKA جاهدة لدعم 

الحل يف الحاالت التي تكون مرتبطة أو متورطة يف 
مثل هذه اآلثار السلبية من خالل عالقاتها مع أطراف 

ثالثة.

تجنب عاملة األطفال والعمل 3.1. 
القرسي واالتجار بالبرش

تحتفظ رشكة ENKA بسياسة عدم التسامح 
مطلقاً مع عاملة األطفال واالتجار بالبرش والعمل 

الجربي واإلجباري والعبودية الحديثة والعمل 
غري املسجل / غري القانوين والبغاء. يُحظر عاملة 

األطفال والعمل القرسي بشكل صارم عرب سلسلة 
 ENKA القيمة بأكملها مبا يف ذلك عمليات رشكة
والرشكات التابعة لها وأنشطة املوردين املتعاونني 

واملقاولني من الباطن وتخضع هذه الرشكات 
لعمليات تقييم ومراجعة مسبقة يف هذا السياق.

يتوجب عىل موظفي رشكةENKA  فهم القوانني 
واملخاطر املتعلقة بأي عمل لألطفال والعمل 

الجربي واالتجار بالبرش التي قد يواجهونها أثناء 
  ENKAعملهم والسعي لضامن عدم عمل

مع املوردين أو املقاولني من الباطن أو رشكاء 
األعامل اآلخرين املشاركني يف مثل هذه األنشطة 

وإبالغهم بشكاواهم يف هذا الشأن.

 ENKA ا يتحمل املوظفون املرشحون لرشكة
والرشكات التابعة لها أبًدا أي رسوم يف أي 

مرحلة من مراحل عملية التوظيف وال تُصادر 
وثائق سفر املوظفني أو هويتهم أو متعلقاتهم 

الشخصية األخرى أبًدا لتقييد حريتهم يف التنقل 
كام وتلتزم رشكة ENKA بالقوانني ذات الصلة 
ومتطلبات إعداد التقارير الخاصة بالدول التي 

تعمل فيها.*

التنوع والشمول 3.2. 

تتكون القوى العاملة يف رشكة ENKA من فرق 
مهنية موهوبة من جميع أنحاء العامل ملتزمة 

بتحقيق النتائج املثالية لجميع أصحاب املصلحة 

وهدف رشكةENKA  هو االستفادة من القوى 
العاملة املتنوعة من خالل االستفادة من املعرفة 

واملواهب لكل فرد وتقويتها وتطويرها مع تعزيز 
التنوع والشمول والتنوع والتفاهم والتعاون بني 
الثقافات وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه يتعني عىل 

جميع موظفي رشكة ENKA إظهار الكرامة 
واالحرتام لجميع موظفي الرشكة وإعطاء قيمة 
للخلفيات والتجارب واألفكار املتنوعة لزمالئهم 

وموظفيهم يف جميع املواقع التي تعمل فيها 
رشكة ENKA ويُتوقع من املوظفني أيًضا احرتام 

االختالفات الثقافية يف جميع األوقات وتعزيز 
بيئة عمل شاملة والترصف بطريقة مناسبة 

وعادلة تجاه املقاولني الثانويني والعمالء وأفراد 
املجتمع املحيل.

يُتوقع من موظفي رشكة ENKA أن يكونوا 
موضوعيني عند اتخاذ قرارات العمل وأن يضمنوا 

أن آرائهم الشخصية أو تحيزاتهم أو تفضيالتهم 
الشخصية ال تؤثر عىل أعاملهم أو قراراتهم 

الوظيفية ويجب تجنب البيانات الشفوية أو 
املكتوبة التي قد يُنظر إليها عىل أنها متييزية 

أو مسيئة أو مهينة يف العمل أو أثناء املقابالت 
املتعلقة بالوظيفة.

 ،ENKA تنطبق سياسة التنوع والشمول يف رشكة
مثل باقي قواعد السلوك املهني، عىل جميع 

مستويات رشكة ENKA والرشكات التابعة لها مبا 
يف ذلك مجلس اإلدارة.

16 تجنب تشغيل األطفال والعمل القرسي واالتجار بالبرش 3.1

16 التنوع والشمول 3.2

17 مكان عمل خاٍل من املضايقات 3.3

17 مامرسات توظيف عادلة 3.4

17 حرية تأسيس النقابات واملفاوضة الجامعية 3.5

17 مكان عمل صحي وآمن 3.6

18 حامية املعلومات الشخصية والخصوصية 3.7

18 املشاركة املجتمعية 3.8

18 العالقات مع املجهزين 3.9

https://www.enka.com/allfiles/pdf/ENKA_Modern_Slavery_Statement-2020_ENG.pdf .بقانون العبودية الحديثة يف اململكة املتحدة لعام 2015 وتنرش بيانها وفًقا لذلك ENKA تلتزم *

قد تُفرس البيانات املتعلقة بالجنس أو 
السن أو األصل أو السامت الثقافية 
أو الدين أو الرأي السيايس حتى لو 

كانت مزحة، عىل أنها إهانة أو متييز 
وانتهاك للقانون لذلك يجب تجنبها يف 

املحادثات أو رسائل الربيد االلكرتوين.

القسم 3

احرتام حقوق اإلنسان

احرتام حقوق اإلنسان
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مكان عمل خاٍل من املضايقات3.3. 

ال مكان للمضايقات واإلساءة بأي شكل من 
األشكال يف رشكة ENKA كام أنها ال تتسامح مع 
مثل هذه االنتهاكات. ميكن أن تتخذ املضايقات 

عدة أشكال، مبا يف ذلك التعبريات اللفظية، أو 
النهج الجسدي أو التعرض البرصي، واألفعال 

املسيئة واملرضة بالسمعة والتمييز، وكلها تعترب 
ضمن هذا النطاق. يتم أيًضا تضمني جميع أنواع 

التحرش الجنيس يف هذا النطاق.

ال تتسامح رشكة ENKA مع أي شكل من أشكال 
اإلساءة الجسدية أو الجنسية أو العنرصية أو 
النفسية أو اللفظية أو النكات أو الخطابات 
غري املالمئة أو املهينة أو العنف الجسدي أو 

اللفظي أو أي محاوالت مهاجمة. يجب دامئًا 
تقديم املالحظات واالعرتاضات والنقد بطريقة 

مناسبة ومحرتمة. من املتوقع أن يترصف موظفوا 
ENKA مع املراعاة الواجبة لالختالفات الثقافية 

والحساسيات يف جميع اتصاالتهم.

مامرسات التوظيف العادلة3.4. 

تعترب رشكة ENKA أن موظفيها مصدر نجاحها 
وتطبق معايري عاملية لتوفري بيئة عمل يتم فيها 

توفري فرص متكافئة لهم حيث يتم التعامل 
مع الجميع باحرتام وإنصاف. يتم اتخاذ جميع 

قرارات التوظيف مثل التوظيف والرتقية والراتب 
وإنهاء التوظيف وفرص التدريب واملهام بناًء عىل 

عوامل مثل املؤهالت واألداء والجدارة والخربة 
وأثناء اتخاذ هذه القرارات يتم اعتبار التمييز 

فيام يتعلق بالجنس والعرق ولون البرشة واللغة 
والدين والجنسية والعمر والحالة االجتامعية 

والوضع االجتامعي واالقتصادي والعضوية 

النقابية واألصل العرقي واإلعاقة والحمل وامليل 
الجنيس  والرأي السيايس وما إىل ذلك ممنوعاً 

منعاً باتاً مع مراعاة مبدأ املساواة يف جميع 
األوقات .

يُنتظر من جميع موظفي رشكة ENKA أن 
يترصفوا وفًقا لسياسة التوظيف العادلة لدى 
الرشكة عند اتخاذ القرارات التي ستؤثر عىل 

عمليات التوظيف.

يتم تنفيذ جميع املامرسات املتعلقة بساعات 
العمل ورشوطه واألجور يف رشكة ENKA وفًقا 
لقوانني العمل والتشغيل املعمول بها يف الدولة 

املعنية ووفًقا لرشوط اتفاقيات العمل الجامعية 
املعمول بها إن وجدت وان األجر العادل ومتشيا 

مع مبدأ األجر املتساوي للعمل املتساوي مكفول 
بغض النظر عن جميع العوامل التمييزية بني 

الجنسني.

حرية تكوين النقابات 3.5. 
والتفاوض الجامعي 

تحرتم رشكة ENKA حق موظفيها يف تكوين 
نقابة عاملية أو االنضامم إليها أو عدم االنضامم 

إليها دون خوف من االنتقام أو الرتهيب أو 
املضايقة. وعندما يتم متثيل املوظفني من قبل 

 ENKA نقابة معرتف بها قانونًا فإن رشكة
مستعدة للدخول يف حوار بناء مع ممثليهم 
املختارين بحرية وتلتزم ENKA باالنخراط 
بحسن نية مع هؤالء املمثلني بناًء عىل هذا 

التفاهم.

مكان عمل صحي وآمن3.6. 

تعترب سالمة وصحة املوظفني ذات أهمية قصوى 
لرشكة ENKA وتتمثل سياسة رشكة ENKA يف 

االمتثال ملتطلبات املعايري الدولية باإلضافة إىل 
توفري أماكن عمل آمنة وصحية والتنفيذ الكامل 

لقوانني وأنظمة السالمة والصحة املعمول بها. 
كام تعمل رشكة ENKA عىل توفري مكان عمل 
آمن وصحي ومنتج والحفاظ عليه بالتشاور مع 

موظفيها من خالل معالجة ومعالجة املخاطر 
الحالية للحوادث واإلصابات واآلثار الصحية.

تقوم رشكة ENKA بحامية جميع موظفيها 
وأصولها وتضمن بيئات آمنة يتم فيها تنفيذ 

عملياتها وقد تم وضع اللوائح والعمليات 
اإلدارية لرشكة ENKA لضامن األمن يف جميع 

مجاالت نشاطها وهي تتامىش مع املبادئ 
الطوعية حول األمن وحقوق اإلنسان. تساعد 

املتطلبات األمنية التي تتبناها رشكة ENKA يف 
الحفاظ عىل سالمة املوظفني واملقاولني الثانويني 
واملنشآت بطريقة تحرتم حقوق اإلنسان وسالمة 

املجتمعات املحلية.

يحظر عىل املوظفني العمل تحت تأثري الكحول 
أو أي نوع من املخدرات أو أي دواء سواء كان 
غري قانوين أو بوصفة طبية بأي طريقة قد تؤثر 

عىل قدرتهم عىل أداء عملهم بأمان وفعالية  
ويُحظر حيازة هذه املواد. يجب عىل جميع 

املوظفني االلتزام الصارم بالقواعد املتعلقة 
باملخدرات واألدوية والكحول املعمول بها يف 

أماكن العمل داخل رشكة ENKA وذلك لتجنب 
املساس بسالمة كل من أنفسهم وزمالئهم يف 

العمل.

احرتام حقوق اإلنسان

حامية املعلومات الشخصية 	.3. 
والخصوصية 

تٌحرتم خصوصية املوظفني ورشكاء األعامل  يف 
رشكة ENKA وكذلك حامية رسية بياناتهم 

الشخصية كام أن معالجة البيانات الشخصية 
ملوظفيها ورشكائها التجاريني تقترص يف تحسني 

عمليات الرشكة إىل الحد الذي تسمح به 
الترشيعات.

يلتزم املوظفون املسؤولون عن معالجة البيانات 
الشخصية مبا ييل: الترصف وفًقا لسياسات رشكة 

ENKA وعىل وجه الخصوص بالترشيعات 
املتعلقة بحامية البيانات الشخصية وجمع هذه 

املعلومات واستخدامها ومعالجتها فقط لألغراض 
التجارية املرشوعة وطلب املوافقة حسب ما هو 

مطلوب مبوجب الترشيع ذي الصلة  وتصحيح 
املعلومات غري الدقيقة عند الطلب وتحديث 

البيانات الشخصية مع احرتام الحقوق القانونية 
الفردية وتقييد الوصول إىل أولئك املرصح لهم 

االطالع عىل هذه املعلومات والحفاظ عىل 
البيانات الشخصية بشكل آمن كام ويحظر 
مشاركة هذه املعلومات مع األشخاص غري 

املرصح لهم وال يحتاجون إىل معرفة املعلومات.

يجب عىل املوظفني اإلبالغ عىل الفور يف حالة 
فشل حامية أي معلومات شخصية ويف حالة 
فقدان أو رسقة أو معرفة أي جهاز كمبيوتر 
محمول أو أي عنرص آخر من املعدات التي 

تحتوي عىل قاعدة بيانات ملعلومات املوظف.

املشاركة املجتمعية 3.8. 

تنظر رشكة ENKA إىل املجتمعات التي تعمل 
فيها كأصحاب مصلحة مهمينني وباعتبارها رشكة 
مواطنة مسؤولة فإنها تويل العناية الواجبة لرتك 

إرث إيجايب لهذه املجتمعات ولضامن األداء 
االجتامعي الجيد ومن املتوقع أيًضا أن يترصف 

موظفو رشكة ENKA بطريقة تدعم هذا النهج 
املؤسيس املسؤول كام وتويل ENKA أقىص قدر 

من االهتامم للحفاظ عىل ما ييل يف عملياتها:

فهم أفضل ملجموعة أصحاب املصلحة الذين 	 
تشملهم العملية وتصوراتهم للعملية وكيفية 

ارتباطهم ببعضهم البعض.

فهم أفضل لآلثار اإليجابية والسلبية للعملية  	 
وضامن إدارة متطورة لكليهام.

إدارة أكرث فاعلية للمخاطر.	 

فهم أفضل من قبل أصحاب املصلحة املحليني 	 
للمساهمة العملية يف املجتمع املحيل واآلثار 

املحتملة التي قد تنشأ عن النشاط.

وضع خطة منظمة ومؤرشات أداء لضامن 	 
املشاركة االسترشافية مع املجتمعات املحلية 

واإلدارة املناسبة للتأثريات واملساهمة يف 
التنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة.

ترك إرث إيجايب.	 

في تفاعلهم مع املجتمعات املحلية 

 ENKA يُطلب من موظفي رشكة
االمتثال لترشيعات الدولة املعنية 

ومدونة قواعد السلوك املهني الخاصة 
بـ ENKA والسياسات واإلجراءات 

الداعمة األخرى وال سيام سياسة 
ENKA لالستدامة ودليل املشاركة 

املجتمعية.

العالقات مع املجهزين3.9. 

تشجع رشكة ENKA مورديها )مصطلح 
»املوردين« يشري هنا  إىل املوردين واملقاولني من 
الباطن واالستشاريني ومقدمي الخدمات وممثيل 
ENKA والرشكات التابعة لها( عىل التواصل مع 

موظفيهم واملجتمعات التي يعملون فيها مع 
احرتام حقوق اإلنسان و االمتثال ملدونة قواعد 

السلوك املهني ومدونة قواعد سلوك موردي 
رشكة ENKA باإلضافة إىل مطالبة مورديها 
الرئيسيني باالمتثال لجميع القوانني الوطنية 
 ENKA املعمول بها كام وتشجعهم رشكة

أيًضا عىل الترصف وفًقا ملبادئ العمل األساسية 
ملنظمة العمل الدولية ومتطلبات االتفاق العاملي 

لألمم املتحدة. باإلضافة إىل ذلك، تساهم رشكة 
ENKA يف رفع مستوى الوعي بقضايا حقوق 

اإلنسان املحتملة من خالل تفاعلها مع املوردين 
الرئيسيني.
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الصحة والسالمة املهنية4.1. 

تعطي رشكة ENKA األولوية لصحة وسالمة 
موظفيها ورشكائها التجاريني واملقاولني الثانويني 

واملوردين والعمالء واملجتمعات التي تعمل 
فيها، وبناًء عليه فهي ملتزمة بتوفري ظروف عمل 

صحية وآمنة ملوظفيها فضالً عن تحقيق هدفها 
املتمثل يف »انعدام الحوادث« واملحافظة عليه. 

ومن أجل الحفاظ عىل هذا االلتزام تطلب رشكة 
ENKA من جميع موظفيها واألطراف التي 

تدير أعاملها معها فهم وتنفيذ معايري الصحة 
والسالمة املهنية الخاصة بـها جنبًا إىل جنب مع 

جميع قوانني وأنظمة الصحة والسالمة املهنية 
ذات الصلة. وتقع عىل عاتق جميع موظفي رشكة 
ENKA مسؤولية معرفة واتباع لوائح وسياسات 

ومبادئ ومامرسات الصحة والسالمة املهنية 
العاملية واملحلية من ENKA واتباعها وعمليات 

الطوارئ املتعلقة بعملهم والحفاظ عىل بيئة 
.ENKA العمل اآلمنة التي توفرها رشكة

 ENKA كام ويتمتع أي شخص يعمل يف رشكة
والرشكات التابعة لها أو من يزورها بصالحية 
»إيقاف العمل«. يجب إيقاف أي عمل من 

املحتمل أن يلحق الرضر باملوظفني أو البيئة أو 
املجتمع. ومينع منعا باتا فرض أي عقوبات عىل 

املوظفني الذين يستخدمون هذه السلطة كام هو 
محدد بوضوح يف اإلجراءات ويُطلب من موظفي 

رشكة ENKA اإلبالغ عن أي انتهاك ملبادئ 
الصحة والسالمة والبيئة أو األرضار أو الحوادث 

أو اإلصابات املحتملة دون أي تأخري.

االستمرارية 4.2. 

تعمل رشكة ENKA عىل تطوير وتوسيع 
االستدامة بشكل مستمر والتي تعتربها 

اسرتاتيجية إدارة قامئة عىل االستدامة البيئية 
واملسؤولية االجتامعية ونهج َحوْكَمة شفاف 

وشامل ومسؤول ويف جميع القطاعات واملناطق 
التي تعمل فيها. ويف هذا السياق تعتربرشكة 

ENKA االستدامة عاماًل رئيسيًا يف مسؤوليتها 
تجاه موظفيها وعمالئها ورشكائها التجاريني 

والطبيعة واملجتمعات املضيفة وبالتايل فهي 
تسعى جاهدة لزيادة اآلثار اإليجابية ألنشطتها 
وتجنب اآلثار السلبية املحتملة أو القضاء عليها.

متاشيًا مع سياسة االستدامة الخاصة بها تعمل 
رشكة ENKA عىل حامية البيئة واملوارد 

الطبيعية والوفاء مبسؤولياتها يف مكافحة تغري 
املناخ ودعم التنمية االجتامعية واالقتصادية 

للمجتمعات املحلية وخلق قيم طويلة األجل 
واملساهمة يف الرفاهية وتطوير موظفيها مع 

العمل يف نفس الوقت كرشيك حل يف رحالت 
االستدامة لعمالئها. ويُطلب من جميع موظفي 

رشكة ENKA االمتثال لسياسة االستدامة يف 
الخاصة بها واإلجراءات ذات الصلة طوال فرتة 

عملهم واملساهمة يف مبادرات االستدامة يف رشكة 
.ENKA

االلتزام بالجودة4.3. 

تسعى رشكةENKA  دامئًا لتحقيق أعىل جودة 
ممكنة يف حني أن االلتزام عىل مستوى الرشكة 
بأحدث االتجاهات يف الهندسة واإلدارة يضمن 
أعىل مستويات الجودة يف جميع األوقات وإن 
أنظمة إدارة رشكة ENKA تعتمد عىل معايري 
معرتف بها دوليًا. ومتاشياً مع أهداف الجودة 

الخاصة برشكة ENKA فانه يتعني عىل جميع 
املوظفني االمتثال للقوانني واللوائح ذات الصلة 
واملعايري واملتطلبات التعاقدية فضالً عن أنظمة 
اإلدارة املعمول بها يف رشكة ENKA وسياسات 

وإجراءات الرشكة والعمل عىل زيادة رضا العمالء 
وتحسني عمليات األعامل بشكل مستمر.

األداء البيئي واالجتامعي 4.4. 

تعمل ENKA عىل زيادة آثارها اإليجابية عىل 
البيئة واملجتمع يف جميع املناطق التي تعمل 

فيها وتجنب أي آثار سلبية محتملة أو القضاء 
عليها أو تقليلها أو التعويض عنها. ولهذا الغرض 

يتم تقييم اآلثار البيئية واالجتامعية لجميع 
املشاريع قبل تشغيلها ويتم وضع الخطط 

واإلجراءات الالزمة إلدارة اآلثار املحتملة ووضعها 
موضع التنفيذ.

يتعني عىل جميع موظفي ENKA واملوردين 
واملقاولني من الباطن ورشكاء األعامل اآلخرين 

الذين تشارك معهم االلتزام بسياسات وإجراءات 
ENKA املتعلقة باملتطلبات البيئية واالجتامعية، 
فضالً عن جميع املتطلبات القانونية ذات الصلة 

وأي التزامات تعاقدية أخرى يف هذا الصدد.

القسم 4

معايري الترصف

معايري الترصف
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سياسة مكافحة الرشوة والفساد 5.1. 

»الرشوة« هي عرض أو وعد بتقديم أو إعطاء 
أو اإلذن بتقديم أي يشء ذي قيمة مبا يف ذلك 

األموال أو الهدايا أو املزايا األخرى للتأثري بشكل 
غري صحيح عىل اإلجراءات أو القرارات التي 

سيتم اتخاذها بشأن مسألة ما وفًقا لتقديرهم 
ملوظف عام محيل أو أجنبي أو عام أو شخص أو 

كيان قانوين.

تحظر رشكة ENKA جميع أشكال الرشوة 
والفساد وقد اعتمدت ENKA مبدأ »عدم 

التسامح« مع الرشوة والفساد وتلتزم باالمتثال 
لجميع القوانني الوطنية والدولية املتعلقة 

بالرشوة والفساد. ووفًقا لذلك، ال تسمح رشكة 
ENKA بتسهيل املدفوعات )وهي مدفوعات 

يتم دفعها ملسؤول لتأمني أو ترسيع أداء وظيفة 
روتينية( إال يف الظروف االستثنائية  تكون فيها 
سالمة أو صحة املوظفني أو املجتمع يف خطر. 

ويجب عىل املوظفني الذين يواجهون مثل هذه 
املواقف اإلبالغ واالحتفاظ بالسجالت املحاسبية 

الالزمة.

تحظر رشكة ENKA الرشوة يف جميع عالقات 
العمل مع كل من املؤسسات العامة والقطاع 
الخاص يف عملياتها حول العامل. وبالتايل فإن 

املوظفني مسؤولون عن إدراكهم واالمتثال 
لقوانني مكافحة الفساد املحلية وغريها من 

قوانني مكافحة الفساد املعمول بها واملرتبطة 
بواجباتهم وال تسمح ENKA بتقديم رشاوى من 

قبل أشخاص عاديني أو اعتباريني سواء بشكل 
مبارش أو من خالل أطراف ثالثة حتى لو خرست 
األعامل أو واجهت تأخريات بسبب رفضها القيام 

بذلك.

يحظر عىل موظفي رشكة ENKA اقرتاح أو منح 
أو قبول املدفوعات والسلع ذات القيمة العالية 

واملزايا والهدايا والدعوات وما إىل ذلك والتي 
ميكن اعتبارها رشوة يف عالقاتهم مع كل من 

األفراد العام والخاص ويتعني عىل جميع موظفي 
رشكة ENKA اإلبالغ عام إذا كانوا قد شهدوا أو 

اشتبهوا يف حدوث انتهاكات للقوانني املتعلقة 
بالرشوة والفساد. وأن املوظفني الذين يقدمون 

مثل هذه التقارير أو الذين يرفضون تقديم 
رشوة لن يواجهوا أبًدا أي عقوبات.

ينطبق مبدأ ENKA بعدم التسامح مطلًقا مع 
الرشوة عىل جميع عمليات رشكة ENKA مبا يف 

ذلك جميع رشكات املجموعة وجميع املشاريع يف 
البلدان التي تعمل فيها وال تتعاون ENKA مع 

املوردين أو املقاولني من الباطن أو رشكاء األعامل 
اآلخرين الذين ينتهكون قوانني مكافحة الرشوة 

ومكافحة الفساد. يجب عىل املوظفني التأكد من 
أن الرشكات التي تربطهم بها عالقة عمل، عىل 
دراية مببدأ »عدم التسامح« الذي تتبعه رشكة 
ENKA واإلبالغ عن أي انتهاكات يواجهونها.

تكون مخاطر الرشوة والفساد أعىل يف األعامل 
التجارية التي تنطوي عىل تفاعل مع السلطات 
العامة. ويجب عىل املوظفني املشاركني يف هذا 

النوع من العمل التأكد من أن جميع أنشطتهم 
واتصاالتهم متتثل لقواعد رشكة ENKA والقوانني 
املعمول بها وايضا يجب عىل املوظفني استشارة 

إدارة استدامة الرشكة واالمتثال أو القسم القانوين 
أو الخط الساخن لألخالقيات إذا واجهوا موقًفا 
أو خطابًا يشتبهون يف أنه يتعارض مع املدونة 

القوانني املطبقة.

22 سياسة مكافحة الرشوة والفساد 5.1

23 غسيل األموال 5.2

23 عملية ابداء العناية الواجبة 5.3

23 تضارب املصالح 5.4

25 الهدايا والرتفيه 5.5

25 استخدام الوكالء واملستشارين واملمثلني واألطراف الثالثة 
األخرى

5.6

26 ضوابط التجارة 5.7

26 منع املنافسة غري املرشوعة 5.8

26 األنشطة السياسية واملساهامت السياسية 5.9

27 التربعات والرعاية 5.10

27 آليات التحكم 5.11

27 الكشف الدقيق والكامل والعادل 5.12

ما الذي ميكن اعتباره رشوة؟
دفع أجور لوكيل أو موظف عمومي أو لطرف ثالث لتشجيع إنشاء أو 	 

استمرار عالقة عمل ، للتأثري عىل نتيجة التدقيق اإلداري أو التحقيق أو 
للتأثري عىل قرارهم فيام يتعلق بالرضائب أو االلتزامات القانونية األخرى

تقديم أي يشء ذي قيمة أو إعطاء هدية أو مال لوكيل أو مسؤول عام 	 
محيل أو أجنبي من أجل توفري األعامل التجارية أو الحصول عىل أي منفعة 

للرشكة

محاولة إقناع أو إقناع موظف عام محيل أو أجنبي بفعل يشء مخالف 	 
للقانون أو األخالق

تقديم هدية أو ترفيه أو ميزة أخرى معروفة أو تعترب غري مقبولة مبوجب 	 
القواعد واللوائح املعمول بها إىل وكيل أو مسؤول عمومي.

»هذه هي الطريقة التي ندير بها 
أعاملنا يف هذا البلد فال تقلق.«

»هذه الدفعة ال تتطلب تأكيًدا 
فيمكنك الدفع مبارشًة.«

»املساهمة السياسية ميكن أن تساعد 
يف ترسيع األمور.«

يجب اعتبار مثل هذه التعليقات 
مبثابة إشارات حمراء تشري إىل املواقف 

التي يجب عىل املوظفني التعامل 
معها بشك إذا بدا املوقف غري قانوين 

أو غري أخالقي فيجب إبالغ اإلدارة 
عىل الفور.

القسم 5

حامية سمعة الرشكة

حامية سمعة الرشكة
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ما الذي ميكن اعتباره أعالًما حمراء لالشتباه يف غسل األموال أو 
أي نشاط غري قانوين آخر؟

كيف ميكن تحديد وجود تضارب يف املصالح؟

محاوالت لتقديم معلومات دفع غري صحيحة	 

عروض الدفع النقدي أو الدفع الزائد تليها طلبات االسرتداد	 

طلب استالم / إعطاء املدفوعات بعمالت غري العملة املحددة يف 	 
الفاتورة

محاوالت للدفع نقًدا أو نقًدا	 

أوامر الرشاء أو املدفوعات غري العادية أو غري املتسقة	 

املدفوعات من أو إىل دول ال عالقة لها باملعاملة	 

املدفوعات التي تتم من قبل أطراف ثالثة ال عالقة لها باالتفاقية 	 
أو عن طريق حساب مختلف عن حساب األعامل

طلبات استخدام طرق دفع مختلفة لكل فاتورة أو مجموعة 	 
فواتري

يف حالة مواجهة أي من هذه املواقف ، يجب إبالغ القسم القانوين 
أو إدارة استدامة الرشكة واالمتثال أو الخط الساخن لألخالقيات.

 يجب عىل املوظفني أن يسألوا أنفسهم أوالً األسئلة التالية لفهم ما 
إذا كان هناك تضارب محتمل يف املصالح:

هل يزعجني هذا الوضع؟	 

هل من املحتمل أن يؤثر قراري عىل قدريت عىل اتخاذ قرارات 	 
عمل مرشوعة؟

هل سيؤثر القرار الذي أتخذه عىل حيادي أو سيجعله يبدو 	 
كذلك؟

هل ميكن أن يشعر زماليئ ومديري أن هذا يؤثر عىل وظيفتي أو 	 
الطريقة التي أعمل بها؟

هل يعترب هذا األمر مريبًا من قبل األشخاص خارج الرشكة ، مثل 	 
العمالء أو املوردين أو املساهمني أو وسائل اإلعالم؟

هل سينتج عن ذلك خسارة يف اإليرادات أو الربح لرشكة 	 
ENKA؟

هل سأستفيد ماليًا أو شخصيًا من هذا املوقف؟	 

تشري اإلجابة بنعم عىل أي من هذه األسئلة إىل احتامل وجود 
تضارب يف املصالح، ويجب إخطار مدير هؤالء املوظفني باملوقف. 

يجوز للموظفني استشارة إدارة استدامة الرشكة واالمتثال أو اإلدارة 
القانونية عند الشك.

غسل األموال5.2. 

»غسيل األموال« هي العملية واإلجراءات التي 
يقوم من خاللها األفراد أو الكيانات بتحويل 

األموال اإلجرامية من خالل النظام املايل إلخفاء 
آثار أصلها اإلجرامي، أو املحاولة لجعل هذه 

األموال تبدو مرشوعة كام يشري ذلك أيًضا إىل 
استخدام األموال املرشوعة لدعم الجرمية أو 

اإلرهاب.

تكافح رشكة ENKA ضد غسيل األموال يف الدول 
التي تعمل فيها حتى إذا مل يكن املوظفون يف 

وضع يسمح لهم شخصيًا بانتهاك قوانني غسيل 
األموال فعليهم أن يكونوا يف حالة تأهب ألي 
عدم امتثال يف طريقة سداد املدفوعات. يتم 

الدفع فقط من خالل طرق الدفع املقبولة لدى 
.ENKA رشكة

يجب عىل املوظفني فهم ومتابعة اإلجراءات 
املحددة املتعلقة باختيار وإدارة املوردين 

واملقاولني الثانويني وكذلك التحقق من خلفياتهم 
بهذا الخصوص وصحة الهوية واألصول املالية 

للعمالء ورشكاء األعامل وجميع األطراف الثالثة 
األخرى.

عملية ابداء العناية الواجبة5.3. 

تلتزم رشكة ENKA بأعىل معايري النزاهة يف 
مامرساتها وعملياتها التجارية وتتوقع من رشكائها 
التجاريني الحفاظ عىل نفس املعايري. لهذا السبب 

تبذل الرشكة العناية الواجبة لجميع رشكاء 
األعامل املحتملني لضامن تنفيذ أنشطتها بشكل 

أخالقي وخايل من تضارب املصالح املحتمل.

يتوقع من رشكاء العمل املحتملني إكامل استبيان 
النزاهة الخاص برشكة ENKA والذي يتناول 

مجموعة شاملة من األمور مثل طبيعة وملكية 
وإدارة أعامل الرشيك املحتمل وسياساتهم 

وإجراءاتهم املتعلقة بأخالق املهنة واالمتثال 
وحقوق اإلنسان ومكافحة الرشوة و مكافحة 

الفساد، وأي عالقات مع املسؤولني الحكوميني 
وتحقيقات االمتثال التي يتم إجراؤها ألي سبب 
من األسباب واإلجراءات القانونية واإلدانات وما 
إىل ذلك. تتم معالجة البيانات التي تم جمعها 

من هذه االستبيانات وتخزينها واستخدامها 
بواسطة الرشكة وفًقا لقوانني حامية البيانات 

املعمول بها وسياسة رشكة ENKA. يتم تخزين 
البيانات يف قاعدة البيانات وتصنيفها عىل أنها 

رسية وتحميها رشكة ENKA وقد يؤدي االستبيان 
غري الكامل أو اململوء بشكل غري صحيح إىل أن 

ترفض رشكة ENKA الرشاكة التجارية مع الرشكة 
املعنية.

يتم اختيار املوردين ورشكاء األعامل وفًقا 
إلجراءات الرشكة واملتطلبات األخرى ذات الصلة 
التي أعدتها رشكة ENKA والرشكات التابعة لها 
من خالل مراعاة معايري خط العمل واحتياجات 

وتوقعات األطراف واملتطلبات الخاصة فيام 
يتعلق طلب منتج أو خدمة ومعاملة جميع 

األطراف بإنصاف ومساواة وتحرص الرشكة عىل 
اختيار مورديها بناًء عىل كفاءاتهم وتقوم بالدفع 

ملورديها وفًقا للمعايري املحددة يف العقود.

تقوم رشكة ENKA بإجراء تقييم التأهيل املسبق 
للرشكة قبل الدخول يف اتفاقية مع املورد ويجب 

عىل املوظفني املشاركني يف عمليات االختيار 
أو التقييم أو التدقيق للموردين واملقاولني من 
الباطن ورشكاء األعامل الوفاء مبسؤولياتهم من 
خالل تبني موقف محايد وشفاف وموضوعي 

وااللتزام مبعايري االختيار دون السعي لتحقيق أي 
فائدة.

تضارب املصالح 5.4. 

قد ينشأ تضارب املصالح عندما تؤثر املصالح 
الشخصية أو العائلية و/ أو املالية للموظف عىل 

قدرته عىل اتخاذ قرارات عمل مرشوعة وغري 
متحيزة نيابة عن رشكة رشكة ENKA، أو عندما 
تتعارض مع مصالح رشكة ENKA أو تخلق مثل 

 ENKA هذا االنطباع. يتعني عىل موظفي رشكة
االمتناع عن أي نوع من املالءمة أو العالقة أو 

التعاون أو النشاط الذي قد يؤثر عىل واجباتهم 
ومسؤولياتهم وقرارات العمل فيها أو ما يخلق 

مثل هذا االنطباع.

ويجب اإلبالغ عن أي موقف قد ميثل أو يبدو أنه 
تضارب يف املصالح إىل إدارة االستدامة واالمتثال 
أو إدارة املوارد البرشية ويفضل قبل حدوثه أو 

بعد حدوثه مبارشة.

ويجب عىل املوظفني:

االمتناع عن األنشطة الشخصية أو املالية أو 	 
االجتامعية أو السياسية التي قد متنعهم من 

.ENKA أداء واجباتهم يف رشكة

عدم العمل بشكل شخيص مع أي مورد أو 	 
مقاول أو منافس أو عميل أو عميل محتمل 

يتفاعلون معه أو يشاركون يف اختيارهم 
وتقييمهم كجزء من واجباتهم يف رشكة 

ENKA أو تقديم االستشارات أو الخدمات 
لهم أو القيام باستثامرات فيها.

إبالغ القسم القانوين أو إدارة االستدامة 	 
واالمتثال  أو إدارة املوارد البرشية كتابيًا يف 

حالة تعيني أحد أفراد العائلة من قبل عميل 

أو عميل محتمل أو مورد أو مقاول ثانوي 
تتعاون مع ه رشكة  ENKA أو أي مؤسسة 

.ENKA عامة لها تأثري عىل عمليات رشكة

أمثلة عىل القضايا التي قد تؤدي إىل تضارب يف 
املصالح:

تعيني أحد األقارب أو املعارف الشخصية 	 
وإدارتهم واإلرشاف عليهم وتخصيص أعاملهم 

وتقييم أدائهم والتأثري فيه وإعطاء املوافقة 
ومكافأتهم.

اختيار قريب أو معارف شخصية كمورد أو 	 
مقاول ثانوي واإلرشاف عليهم وتقييم أدائهم.

التعامل شخصياً مع أعامل املنافسني 	 
أواألطراف الثالثة األخرى ذات الصلة برشكة 

ENKA وتقديم االستشارات والخدمات.

قبول أو تويل دور موظف حكومي أو وجود 	 
أحد أفراد أرسته أو اتصال شخيص وثيق هو 

مسئول عام ميكنه اتخاذ قرارات قد تؤثر عىل 
.ENKA أعامل رشكة

قبول الدعوات والخصومات والهدايا ذات 	 
القيمة الكبرية أو تذاكر األحداث باهظة 

الثمن من املورد أو العميل.

السامح للجمهور باالعتقاد بأنهم يتحدثون 	 
نيابة عن ENKA عند التعبري عن آرائهم 

السياسية.

استخدام ممتلكات الرشكة واالتصاالت 	 
واملوارد األخرى لبدء عمل تجاري آخر أو ألي 

منظمة غري حكومية.

املؤسسات غري الحكومية

يحظر إساءة استخدام موارد أو سلطة رشكة 
ENKA لتحقيق منفعة شخصية. ويحظر دفع 

أكرث من رسوم السوق املتفق عليها تعاقديياً 
لطرف ثالث مقابل السلع أو الخدمات وذلك 
للحصول عىل عموالت ومزايا ملموسة أو غري 

ملموسة يف املقابل.

ال يشكل تضارب املصالح دامئًا انتهاكاً للمدونة 
وقد تكون مشاكل ميكن حلها عند اإلبالغ عنها 
بشكل صحيح. ومع ذلك فإن عدم اإلبالغ عن 

مثل هذا املوقف يشكل انتهاكاً للمدونة. متكن 
معالجة تضارب املصالح املحتمل اإلدارة من 

التخفيف من املخاطر التي قد تؤثر عىل قرارات 
عمل املوظفني.

حامية سمعة الرشكة
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ما هي املوضوعات التي ال يجب مناقشتها 
مع املنافسني؟

معلومات التسعري ومبادئ التسعري ورشوطه	 

معلومات السوق والعمالء واملنطقة	 

اسرتاتيجيات الرشكة والخطط املستقبلية وفرص األعامل 	 
واالستثامرات الجديدة

السعة وحجم الخدمة	 

عمليات العطاءات والعطاءات	 

 	ENKA املعلومات املصنفة عىل أنها رسية من قبل رشكة

الهدايا والرتفيه5.5. 

يعترب تقديم الهدايا أو الدعوات أو الرتفيه 
سلوكيات ميكن أن تزيد من حسن النية بني رشكاء 
األعامل وهذه السلوكيات قد أصبحت مألوفة يف 
العديد من البلدان ومع ذلك يجب توخي الحذر 

مع الهدايا والدعوات ووسائل الرتفيه لتجنب 
التأثري عىل اتخاذ القرارات التجارية العادلة 

واملوضوعية والتضارب املحتمل يف املصالح. وإذا 
كان هناك اعتقاد بأن قرار عمل رشكة ENKA قد 
تم اتخاذه نتيجة امتياز أو ميزة أو هدية أو دعوة 
أو ترفيه وليس عىل أساس املنطق والكفاءة ميكن 
اعتباره رشوة فقد تتعرض سمعة ENKA للخطر 

ويف بعض املواقف قد تظهر انتهاكات القانون. 

لتُقبل الهدايا والدعوات ووسائل الرتفيه برشط 
أال تكون هدايا نقدية أو ما يعادلها عندما يكون 

ذلك مناسبًا ومعقواًل ومتسًقا وعندما ال تخلق 
تصوًرا بوجود تأثري غري الئق عىل املتلقي ويجب 
التأكد من أن هذه الهدايا أو الدعوات أو وسائل 

الرتفيه املقبولة ال تنتهك القوانني املحلية والدولية 
ذات الصلة. يجب أن تكون أي هدية أو وسيلة 

ترفيه يتم استالمها أو تقدميها دامئًا مناسبة 
ومألوفة ومعقولة من حيث القيمة أو التكرار 

أو التوقيت. يُحظر تقديم أو استالم أي هدية أو 
ترفيه قد يكون له تأثري مادي عىل إجراء تجاري 

حايل أو مستقبيل للرشكة أو يؤدي بطريقة أخرى 
إىل تضارب يف املصالح.

يف بعض األحيان ، قد يطلب العمالء واملوردون 
واملقاولون ورشكاء األعامل اآلخرون وسائل 

ترفيه أو هدايا ذات محتوى غري مناسب أو 
بتكلفة باهظة. يف مثل هذه الحاالت، يجب عىل 

املوظفني رفض هذه الطلبات بأدب من خالل 
الرجوع إىل مدونة قواعد السلوك املهني لرشكة 

ENKA، وإبالغ مدرائهم باملسألة. يف حالة تقديم 
هدية غري مقبولة من قبل مورد أو مقاول من 

الباطن أو رشيك تجاري آخر ويجب توضيح 
ذلك بأدب ووضوح بأنه يجب إعادة الهدية ألنها 

تنتهك سياسة الهدايا والرتفيه الخاصة بـرشكة 
ENKA ويجب إخطار اإلدارة لتحديد ما إذا 

كانت أي عقوبات أخرى رضورية وعند الحاجة 
يجب عىل أحد كبار املديرين إبالغ إدارة استدامة 
الرشكة واالمتثال بشأن هذا األمر. لن يتم محاولة 
حل املشكلة من خالل تغطية تكلفة هذه الهدية 

أو الرتفيه أو عرض تغطية عىل العميل لها.

تشمل الهدايا أو الدعوات أو وسائل الرتفيه 
املتواضعة تلك التي تندرج تحت الفئات التالية:

رزنامات، مفكرات، أقالم ومواد ترويجية 	 
مامثلة ذات القيمة النقدية املنخفضة.

منتجات مثل الشوكوالتة  أوالزهور التي 	 
ليست ذات قيمة نقدية عالية والتي مُتنح يف 
املناسبات الرسمية والخاصة يف البلدان التي 

تعمل بها.

املرطبات العادية مثل األطعمة واملرشوبات 	 
التي يتم تقدميها يف اجتامع عمل يتم تنظيمه 

وفًقا إلجراءات الرشكة. 

املصاريف الرضورية واملعقولة لسفر العمل 	 
وفًقا إلجراءات الرشكة.

يف املناطق الجغرافية التي يكون فيها تبادل 
الهدايا والدعوات والرتفيه أمرًا معتاًدا يتم قبول 

الهدايا والرتفيه طاملا بقيت ضمن نطاق القيم 
املقبولة يف املنطقة وال تتجاوز املامرسات التجارية 

املقبولة عىل نطاق واسع وال يرتتب عليها أي 
التزامات وأن تكون قد متت املوافقة عليها 

وتسجيلها من قبل مستوى اإلدارة ذات الصلة 
ويجب أوالً اعتامد استالم أو عرض أي هدية 

تزيد قيمتها عن 100 دوالر أمرييك من قبل مدير 
املرشوع ذي الصلة أو نائب الرئيس أو املدير.

استخدام الوكالء واملستشارين 5.6. 
واملمثلني واألطراف الثالثة 

األخرى 

قد تكون رشكة ENKA مسؤولة مبوجب قوانني 
مكافحة الفساد والقوانني املحلية ليس فقط عن 

ترصفات موظفيها ولكن مسؤولة أيًضا عن أنشطة 
رشكائها التجاريني وإذا اشتبه أحد املوظفني يف 
أن رشيًكا تجاريًا أو طرفًا ثالثًا قد يقدم رشوة 

لكنه مل يتخذ الخطوات املناسبة ملنع مثل هذه 
املدفوعات فقد يُنظر إىل ذلك عىل أنه ترصيح 

ضمني بالرشوة.

تتوقع ENKA من رشكائها يف املرشوع املشرتك 
واملوردين واملقاولني واالستشاريني وغريهم من 

الرشكاء التجاريني الحفاظ عىل مبدأ عدم التسامح 
مطلًقا مع الرشوة.

عند التعامل مع الوسطاء أو األطراف الثالثة 
مثل رشكاء املرشوع )JV(  واملوردين واملقاولني 

واالستشاريني واملوظفني يجب أن يتبعوا العملية 
بعناية وأن يترصفوا وفًقا للمتطلبات القانونية 

واملتطلبات التعاقدية وسياسات وإجراءات رشكة 
ENKA ويجب اإلبالغ عن أي سلوك أو معاملة 
أو إيصال مشبوه عىل الفور إىل الخط الساخن 

لألخالقيات أو إدارة استدامة الرشكة واالمتثال أو 
اإلدارة القانونية.

ضوابط التجارة  	.5. 

تخضع معامالت التصدير واالسترياد للعديد 
من قوانني وأنظمة الرقابة التجارية التي تقيد 

الصادرات والتبادالت األخرى مع مختلف البلدان 
 ENKA واملؤسسات واألفراد، كام تلتزم رشكة

بجميع قوانني االسترياد والتصدير املطبقة عليها 
مبوجب عملياتها.

يجب عىل موظفي رشكة ENKA التأكد من أن 
تصدير أو إعادة تصدير أو إعادة بيع أي معدات 

أو تقنية أو معرفة خاضعة للرقابة يتم تنفيذه 
وفًقا ملتطلبات جميع تراخيص التصدير وجميع 
اللوائح املعمول بها. املوظفون الذين ينقلون و/
أو يستخدمون املنتجات الخاضعة لضوابط أو 

عقوبات التصدير واالسترياد مسؤولون عن فهم 
واتباع القوانني واللوائح وقواعد الرشكة ذات 

الصلة.

قبل االنخراط يف عملية قد تخضع لقوانني مراقبة 
الصادرات يجب عىل اإلدارة املعنية التحقق 

من املعلومات الحالية املتعلقة بالتغيري املتكرر 
للعقوبات وقيود التصدير والعقوبات االقتصادية 
واملقاطعات وقوانني الحظر وعند الرضورة يجب 
تلقي الدعم من اإلدارة القانونية أو إدارة سلسلة 

التوريد للتحقق من صحة وواقعية املعلومات.

منع املنافسة غري املرشوعة 5.8. 

تعزز رشكة ENKA املنافسة العادلة والقوية يف 
عملياتها وتتواصل مع السلطات العامة يف البلدان 

التي تعمل فيها بطريقة شفافة ووفًقا لقوانني 
املنافسة العادلة يف الدولة املعنية مع الحفاظ 

عىل نهج أخالقي وشفاف وعادل يف عالقاتها مع 
منافسيها وتتجنب رشكة ENKA أي مامرسات 
غري تنافسية وتتبع قواعد الرسية وايضا متتنع 
متاًما عن أي إجراء قد يقع يف نطاق االحتكار 

والثقة.

يتعني عىل جميع املوظفني الترصف وفًقا 
لترشيعات املنافسة املحلية والدولية املعمول بها 
وتجنب التكتل االحتكاري وعىل وجه الخصوص 

يُطلب من املوظفني الذين ميثلون الرشكة يف 
الغرف املهنية والجمعيات التجارية فهم القوانني 

ذات الصلة وتنفيذها وتنفيذ جميع االتصاالت 
وفًقا لإلطار الذي تحدده هذه القوانني.

يُطلب من موظفي رشكة ENKA تجنب 
االتفاقات غري الصحيحة مع املنافسني أو أي 
جهة اتصال قد تخلق انطباًعا خاطئًا ويُحظر 

تقديم اتفاق أو التزام فيام يتعلق بأي جانب من 
جوانب املنافسة بني رشكة ENKA واملنافسني 

مبا يف ذلك تثبيت األسعار واملناقصات التواطئية 
ورشوط العقد واألسعار. وتخصيص أو تقييد 

العمالء وال يجوز للموظفني تقديم أو تلقي أو 
تبادل أي معلومات تجارية مع ممثل منافس 

وجهاً لوجه عرب املنصات الرقمية أو يف اجتامع 
صناعي. يف حالة ظهور مثل هذا املوقف ينتهي 

االجتامع أو يغادر موظف رشكة ENKA االجتامع 
عن طريق تحديد قواعد رشكة ENKA يف هذا 
الشأن وبعد ذلك يجب إبالغ القسم القانوين أو 

إدارة استدامة الرشكة واالمتثال.

األنشطة السياسية واملساهامت 5.9. 
السياسية 

تتبنى رشكة ENKA موقفا غري متحيز يف السياسة 
والدين والفلسفة، وتحقيقا لهذه الغاية تنفذ 

ENKA سياسة عدم تقديم أي تربعات سياسية 
أو متويل وال ميكن استخدام أموال أو ممتلكات 
ENKA للتربع أو املساهمة يف أي حزب سيايس 

أو مرشح عىل أي مستوى حكومي أو يف أي 
بلد )حتى يف الحاالت التي يسمح بها القانون(. 

تشمل التربعات السياسية كالً من املساهامت 
النقدية وجميع أنواع الطبيعة العينية أوغري 

النقدية.

تحرتم رشكة ENKA اآلراء الشخصية والسياسية 
ملوظفيها ويجب عىل املوظفني التأكد من أن 

آرائهم السياسية الشخصية ال تؤثر عىل سمعة 
الرشكة، وعند اإلدالء ببيانات سياسية أو االنخراط 

يف مثل هذه األنشطة يف حياتهم اليومية يجب 
أن يذكروا بوضوح أن آرائهم أو أفعالهم ال تعكس 
آراء رشكة ENKA وهم ال تديل بترصيح نيابة عن 

.ENKA رشكة

ما مل يكون هناك تخويل بشكل واضح من رئيس 
الرشكة ورئيس اللجنة التنفيذية للرشكة، فال 

يجوز ألي موظف املشاركة يف أي نشاط للسياسة 
العامة نيابة عن رشكة ENKA أو ما يبدو أنه 

ميثل وجهات نظر الرشكة.

حامية سمعة الرشكة
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العالمات الحمراء التي قد يواجهها 
املوظفون أو يالحظونها أثناء إعداد 

التقارير املالية واملراقبة
التناقضات يف السجالت واملدفوعات	 

النتائج املالية ، التقارير التي تبدو غري متوافقة 	 
مع األداء األسايس

ارتفاع املصاريف والخصومات وهوامش الربح	 

دفعات مسبقة بدون مربر معقول	 

ارتفاع غري مقبول يف املدفوعات والعموالت 	 
والنفقات والهدايا ووسائل الرتفيه

عدم اتباع إجراءات املراجعة واملوافقة	 

بيانات غري كاملة أو مضللة حول محتوى أو 	 
اإلبالغ عن معاملة

التربعات والرعاية  .5.10 

تدعم رشكة ENKA الحمالت واملنظامت 
واألنشطة التي تفيد املجتمعات يف املناطق التي 

تعمل فيها كجزء من نهج اإلدارة املسؤولة وميكن 
أن يكون هذا الدعم يف شكل نقود أو خدمات 

أو مواد أو مواد مستعملة ، فضالً عن املساعدات 
اإلنسانية  أو دعم املساعدات الصحية يف حاالت 

الطوارئ أو الكوارث.

لضامن امتثال هذه املساعدة للقانون فإن 
رشكة ENKA تتعاون فقط مع الجمعيات أو 
املؤسسات أو املنظامت غري الحكومية األخرى 

التي تلتزم بالقانون وتتسم بالشفافية يف أنشطتها. 
ووفًقا لذلك فانه يتم التأكد من أن جميع 

التربعات والرعاية التي سيتم تقدميها تتوافق 
مع القانون وإجراءات رشكة ENKA والحصول 
عىل موافقة خطية من عضو املجلس التنفيذي 

املعني كام يجب التأكد من أن املنظمة غري 
الحكومية املتعاونة ليست متورطة يف أي أنشطة 

غري قانونية أو إرهابية أو سياسية وأن التربع 
 .ENKA يساهم يف إسرتاتيجية االستدامة لرشكة
يجب إعداد السجالت املحاسبية لهذه التربعات 

بشكل مناسب وإبالغها إىل إدارة استدامة الرشكة 
واالمتثال لتضمينها يف التقارير السنوية.

يجب التأكد من أن هذه التربعات والرعاية ال 
تدعم بشكل مبارش أو غري مبارش أي حزب سيايس 

أو وجهة نظر سياسية أو مصلحة ، وال تنطوي 
عىل احتاملية تضارب املصالح وال تهدف إىل 

الحصول عىل ميزة.

ميكن أن تقوم رشكة ENKA بتطوير املشاريع 
والقيام بالرعاية وتقديم التربعات يف هذا السياق 

مع املنظامت الرشعية مثل املنظامت غري 
الحكومية والجمعيات الطالبية ويتم الكشف 

عن كل هذه الدعم بشكل منتظم للجمهور من 
 ENKA خالل القنوات املناسبة ويحظر يف رشكة

تلقي مبالغ نقدية أو ما يعادلها من املوردين 
أو املقاولني من الباطن أو أطراف ثالثة أخرى 

حتى لو كانت للتربعات أو توجيههم لتقديم 
مدفوعات أو تربعات إىل أي منظمة أخرى. 

يجب عدم استخدام أدوات االتصال الداخيل يف 
حمالت التربع الشخصية خارج حمالت التربع 

الرسمية املعتمدة واملبادرة من قبل الرئيس 
ورئيس اللجنة التنفيذية لرشكة ENKA والتي تم 

اإلعالن عنها من خالل قنوات ENKA املؤسسية
 .sustainability@enka.com or enka@enka.com

آليات التحكم   .5.11 

تم تنفيذ جهود التدقيق الداخيل يف رشكة 
ENKA للكشف املبكر عن مخاطر الرشوة 

والفساد ويتم إجراء عمليات تدقيق منتظمة 
من قبل لجنة التدقيق الداخيل يف أقسام املكتب 
الرئييس لرشكة ENKA والرشكات التابعة وجميع 

املشاريع من قبل خرباء من رشكة ENKA يف 
األمور املالية واملحاسبة والرقابة املالية واالستدامة 
واالمتثال وإدارة الجودة وإدارة الصحة والسالمة 

والبيئة والشؤون القانونية وسلسلة التوريد و 
أقسام املوارد البرشية. كام يتم إجراء عمليات 

التدقيق هذه واإلبالغ عنها وفًقا ملعايري التدقيق 
الدولية ويتم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

املتعلقة بحاالت عدم املطابقة املحددة عىل 
الفور.

باإلضافة إىل عمليات التدقيق هذه التي تتم 
 ENKA وفًقا إلجراءات التدقيق الداخيل لرشكة
فان رشكة ENKA تضمن الشفافية واملسؤولية 
داخل هيكل إدارتها من خالل عمليات التدقيق 
املنتظمة والتقارير التي تنرشها رشكات التدقيق 

املستقلة.

يُطلب من جميع املوظفني إظهار موقف شفاف 
ومفتوح فيام يتعلق بعملياتهم وأعاملهم 

أثناء عمليات التدقيق هذه وكذلك املشاركة 
يف عمليات التدقيق بشكل مناسب واتخاذ 

اإلجراءات التصحيحية الالزمة عىل الفور.

الكشف الدقيق والكامل   .5.12 
والعادل 

تتم املحاسبة والسجالت والتقارير املالية لرشكة 
ENKA بطريقة تعكس بدقة الجانب االقتصادي 
ألنشطة أعامل الرشكة بناًء عىل مبادئ املحاسبة 

املقبولة عىل نطاق واسع واملعايري والسياسات 
املحاسبية للرشكة وتعكس جميع السجالت 

املحاسبية والوثائق الداعمة بشكل كامل وواضح 
النفقات ذات الصلة. ال يُسمح بوجود حسابات 
أو أصول رسية وغري مسجلة يف األنظمة املالية 

التي تم فيها إنشاء أنظمة الرقابة الالزمة ويتحمل 
املوظفون مسؤولية التحقق من دقة وسالمة 

وتوقيت املعلومات املالية املوكلة إليهم ويجب 
االلتزام بالضوابط املالية الداخلية وال تتم معالجة 

املعامالت إال مبوجب تفويض أو بعد الحصول 
عىل املوافقة الخاصة بذلك وتسجيلها لتعكس 

الفرتة املحاسبية ذات الصلة باملستندات الداعمة 
الالزمة وال يجوز إتالف أو تغيري أي معلومات أو 
بيانات أو وثيقة يجب االحتفاظ بها للتقايض أو 
التحقيق أو ألسباب قانونية أخرى دون الحصول 

عىل موافقة مسبقة.

إن االحتفاظ بسجالت أو تقارير أو فواتري مالية 
مزيفة أو غري كاملة أو مضللة أو تقدميها حتى 
لو كانت غري مقصودة يعد انتهاكًا للقانون يف 

العديد من البلدان ويجب عىل املوظفني اإلبالغ 
عىل الفور عن أي معلومات يعتقدون أنها 

خاطئة أو أي مخالفة يف الدفاتر أو التقارير أو 
البيانات املالية ألي رشكة أو أي ضعف يف األنظمة 

املحاسبية واملالية.

حامية سمعة الرشكة
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حقوق امللكية واملعلومات 6.1. 
الرسية

 ENKA تعد املعلومات الرسية واململوكة لرشكة
أحد أهم ممتلكاتها وتتضمن »املعلومات الخاصة 
والرسية« بشكل عام املعلومات غري العامة التي 

إذا تم الكشف عنها قد تفيد املنافسني أو ترض 
برشكة ENKA وتشمل األمثلة عىل ذلك املعلومات 
الفنية والتصاميم أو بيانات العمليات أو معلومات 

التسعري أو األعامل أو الخطط اإلسرتاتيجية أو 
عمليات العمل واملعرفة أو مامرسات املرشوع أو 

الربامج والتكنولوجيا أو البحث والتطوير أو قوائم 
العمالء واملوردين باإلضافة إىل معلومات الطرف 
الثالث املعهود بها إىل رشكة ENKA التي تلتزم 

بحاميتها مثل امللكية واملعلومات الرسية للعمالء 
والرشكاء.

قد تدخل رشكة ENKA يف رشاكات مع الرشكات 
التي قد تكون يف ظل ظروف أخرى منافسة 

أو موردين أو عمالء، ومن أجل ضامن االتصال 
املناسب يف هذه الرشاكات يجب اتخاذ التدابري 
الالزمة لحامية املعلومات الخاصة والرسية من 

املشاركة غري املقصودة أو املتعمدة أو استخدامها 
خارج الرشاكة.

املدراء مسؤولون عن ضامن اتخاذ التدابري الالزمة 
لحامية املعلومات الرسية وامللكية من االستخدام 

غري املقصود أو املتعمد غري السليم وأن هذه 
املعلومات ال يتم مشاركتها إال مع املوظفني الذين 

يحتاجون إىل معرفتها ويتحمل جميع موظفي 
رشكة ENKA مسؤولية البقاء يف حالة تأهب 

 ENKA لحامية املعلومات الرسية واململوكة لرشكة
أثناء ساعات العمل وخارجها واالمتثال لسياساتها 

ومامرساتها التي تحدد وتحد من الوصول إىل 
معلوماتها وأنظمتها.

مُينع مشاركة أي معلومات ملكية أو رسية 
خاصة باملوظفني أو بالرشكة أوالعمالء والرشكاء 

واملعلومات املوكلة إىل رشكة ENKA والتي تلتزم 
بحاميتها يف األماكن العامة أو يف األماكن التي 

ميكن لآلخرين سامعها ويُسمح فقط للموظفني 
املخول لهم مبشاركة هذه املعلومات مع املوظفني 

واألطراف الثالثة عىل أساس الحاجة إىل املعرفة 
وميكن لألشخاص املرصح لهم فقط اإلفصاح عن 

معلومات حول رشكة ENKA والرشكات التابعة لها 

ومشاريعها للجمهور أو وسائل اإلعالم أو أطراف 
ثالثة أخرى وتستمر مسؤولية املوظفني يف الحفاظ 

 ENKA عىل خصوصية ورسية معلومات رشكة
حتى بعد انتهاء عملهم فيها.

أمن املعلومات 6.2. 

يُطلب من جميع موظفي رشكة ENKA الترصف 
 )ISMS( وفًقا ملتطلبات نظام إدارة أمن املعلومات

وسياسات وإجراءات الرشكة ذات الصلة ويجب 
 ENKA تصنيف بيانات ومعلومات ووثائق رشكة
وفًقا ملامرسات حامية معلومات الرشكة مع وضع 

تصاريح الوصول. وتخزينها ومشاركتها وإزالتها. كام 
ويجب التأكد من أن الوصول إىل معلومات ووثائق 

رشكة ENKA يتم توفريه فقط ألولئك الذين 
يحتاجون إليها ألغراض تجارية مرشوعة وُمرصح 
لهم بعرض املعلومات املذكورة. كام أن املشاركة 

واإلفشاء غري املرصح به للمعلومات الرسية أو 
املعلومات التي ال يتوقع أن تكون معروفة للعامة 

.ENKA بشكل عام ممنوعة يف رشكة

يُطلب من جميع موظفي رشكة ENKA فهم 
وتنفيذ سياسة ومبادئ وإجراءات أمن املعلومات 

 ENKA ذات الصلة ويجب عىل موظفي رشكة
عدم املطالبة مبعلومات رسية ال عالقة لها 

مبسؤولياتهم وكام يجب عليهم عدم قبول هذه 
املعلومات يف حال تم مشاركتها معهم. ويُحظر 

مشاركة معلومات رشكة ENKA الرسية والخاصة 
بأطراف ثالثة بدون موافقة اإلدارة أو بدون 

اتفاقية رسية املناسبة إذا ما اقتضت الحاجة. ومن 
الرضوري التأكد من أن جميع أنواع املعلومات 

ومشاركة البيانات تتم وفًقا إلجراءات الرشكة 

ويجب اإلبالغ عن أي انتهاك محتمل ألمن 
املعلومات عىل الفور.

متتلك رشكة ENKA أو هي حاصلة عىل ترخيص 
الستخدام التكنولوجيا التي تستخدمها يف أعاملها 

مبا يف ذلك األجهزة والربامج وأنظمة الكمبيوتر. 
هذه التكنولوجيا واملعلومات املخزنة عىل أنظمة 

 ENKA الكمبيوتر لدينا رضورية لنجاح رشكة
وأن كل شخص يستخدم الكمبيوتر يف الرشكة 

هو مسؤول عن حامية هذه املوارد التكنولوجية 
القيمة. إذا اعتقد أي أحد بأن شخًصا ما يعرض أداء 

 ENKA أو أمان أي من معلومات أو أنظمة رشكة
أو معلومات طرف ثالث للخطر فيجب عليه 

 )IT( إخطار مرشفه أو مدير تكنولوجيا املعلومات
عىل الفور.

لتفادي جميع مخاطر األمن املعلومايت املحتملة 
فإنه يجب فقط استخدام األنظمة واألدوات 

املعتمدة مؤسسياً لتخزين ونقل ودعم معلومات 
رشكة ENKA وإذا دعت الحاجة إىل إضافة 

برنامج أو جهاز إىل كمبيوتر رشكة ENKA، فيجب 
الحصول عىل املوافقة أوالً من قسم تكنولوجيا 

املعلومات )IT( حيث أن مثل هذه اإلضافات قد 
تشكل خطراً أمنياً عىل شبكة رشكة ENKA. كام 
ويجب أال يقوم املوظفون مطلًقا بتثبيت الربامج 
غري املرخصة أو التي تنتهك قوانني حقوق النرش 

عىل أجهزة كمبيوتر العمل الخاصة بهم وأن ال 
يحاول املوظفون تعطيل عنارص التحكم يف األمان 

أو التحايل عليها أو التغلب عليها مثل جدران 
الحامية وتكوينات املستعرض والوصول املميز 

وبرامج مكافحة الفريوسات وحذف سجالت النظام. 
يجب عدم فتح الروابط أو املرفقات املشبوهة يف 

رسائل الربيد اإللكرتوين مطلًقا.
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كيف يتم اإلبالغ عن انتهاكات أمن املعلومات؟

وفًقا لسياسات وإجراءات رشكة ENKA فانه يجب اإلبالغ عن جميع انتهاكات أمن املعلومات 
التي قد ترض برسية وسالمة وإمكانية الوصول إىل املعلومات. وتشمل هذه وعىل سبيل املثال 

ال الحرص النقر فوق الروابط أو املرفقات يف رسائل الربيد اإللكرتوين املشبوهة واملشاركة غري 
املقصودة للمعلومات الرسية مع املستلمني الخطأ.

ميكن اإلبالغ عن انتهاكات أمن املعلومات من قبل جميع موظفي رشكة ENKA أو جميع 
أصحاب املصلحة املعنيني. ميكن اإلبالغ عن انتهاك أمن املعلومات من قبل الشخص الذي يالحظ 
ذلك عن طريق االتصال بالخط الساخن الخاص باخالقيات املهنة أو ملء منوذج انتهاك وتقدميه 

إىل مسؤول نظام إدارة أمن املعلومات عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الهاتف أو شخصيًا.
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املعلومات الرسية لألطراف 6.3. 
الثالثة

غالبًا ما يعهد العمالء واملوردون ورشكاء األعامل 
إىل رشكة ENKA مبعلومات وبيانات رسية 

للغاية، وعند استخدام هذه املعلومات والبيانات 
فان جميع املوظفني يخضعون لالمتثال للقوانني 

ذات الصلة وإجراءات ومامرسات نظام إدارة 
معلومات رشكة ENKA ومتطلبات العمالء 

واتفاقيات الرسية إن وجدت. وحتى بعد مغادرة 
رشكة ENKA فانه يجب عىل املوظفني توخي 

العناية الواجبة الحرتام وحامية أي معرفة لديهم 
تتعلق بأطراف ثالثة.

من أجل املنافسة الفعالة لرشكة ENKA يف 
السوق فقد يتم جمع بعض املعلومات التنافسية 

ولكن يتم إجراء عملية جمع املعلومات دامئًا 
بطريقة مسؤولة وأخالقية وقانونية. يف هذا 

الصدد، ميكن للموظفني بشكل عام االستفادة 
من املعلومات املتاحة للجمهور عىل اإلنرتنت 

والصحف أو ميكنهم االستفادة من التقارير 
السنوية ومعلومات املبيعات املنشورة. عالوة 

عىل ذلك برشيط أال تكون مرتبطة باملامرسات 
الخاصة واملضادة للمنافسة التي تم الحصول 

عليها من املقابالت مع العمالء واملعلومات 
التي تم جمعها من قبل الغرف املهنية أو خالل 
املؤمترات القطاعية، فانه ميكن أيًضا استخدامها 
وفًقا للقوانني ذات الصلة وإذا كانت املعلومات 
املتوفرة متعلقة باملناقصة العامة ، فيجب دامئًا 

استشارة اإلدارة القانونية لتأكيد رشعيتها قبل 
االستفادة منها.

يجب عىل املوظفني تجنب حتى إعطاء انطباع 
بأنهم يشاركون يف نشاط جمع معلومات غري 

مناسب وإذا علم أحد املوظفني بوجود معلومات 
رسية أو خاصة مبنافس ما فيجب عليه االتصال 

بإدارة الشؤون القانونية عىل الفور.

يف بعض األحيان قد يكون لدى املوظفني الجدد 
معلومات رسية وخاصة عن عمالء ورشكاء 

ومنافسني رشكة ENKA بسبب عملهم السابق 

والتي قد تتضمن ملكية خاصة للبيانات الفنية أو 
بيانات التصميم أو املعالجة أو األرسار التجارية 

أو املعلومات الرسية أو الربامج املرخصة من 
قبل صاحب العمل السابق أو أي معلومات غري 

متاحة للجمهور وميكن تحديدها أو تصنيفها عىل 
أنها خاصة أو رسية.

يجب عىل جميع املوظفني الجدد احرتام رسية 
هذه املعلومات يف رشكة ENKA وال يُتوقع 

أبًدا من املوظف اإلفصاح عن معلومات رسية 
أو خاصة بامللكية حول صاحب العمل السابق 
أو انتهاك أي اتفاقية رسية مع صاحب العمل 
السابق وإذا عرض أحد املوظفني الكشف عن 

هذه املعلومات، فسيتم رفضها.

االستخدام الشخيص ملمتلكات 6.4. 
الرشكة 

قد تكون هناك حاجة من وقت آلخر إىل معدات 
الرشكة وأنظمة الكمبيوتر لالستخدام الشخيص 

املحدود وال ميثل هذا االستخدام مشكلة طاملا أنه 
معقول وألغراض تجارية، ومع ذلك فانه يجب 

اعتبار جميع ممتلكات الرشكة املقدمة للموظفني 
من قبل رشكة ENKA مبا يف ذلك الوقت 

واملوظفني واملواد واملعدات واملعلومات لغرض 
استخدامها يف األعامل التجارية.

يتحمل املوظفون مسؤولية الحامية واالستخدام 
املناسبني ملمتلكات رشكة ENKA ومن املتوقع 
أن يبذلوا قصارى جهدهم ملنع الهدر أو الضياع 

أو التلف أو إساءة االستخدام أو املخالفات أو 
الرسقة أو االختالس أو االنتهاك أو غري ذلك من 
املخالفات.  ما مل يرُصح بخالف ذلك عىل وجه 

التحديد فانه يُطلب من املوظفني استخدام 
املوارد بعناية ومهنية ولغرض عملهم األسايس 

فقط وال يتم التسامح مطلًقا مع االستخدام غري 
املرصح به أو اليسء أو غري املالئم ألخالق املهنة 

أو غري الالئق مبمتلكات رشكة ENKA، عىل 
سبيل املثال املواد واملعدات واألصول التي قد 

تكون خاضعة لحقوق امللكية الفكرية وأنظمة 
وبرامج الكمبيوتر ومركبات الرشكة وما إىل ذلك 

ويلتزم املوظفون باأليفاء مبسؤولياتهم فيام يتعلق 
بحامية ممتلكات رشكة ENKA من الضياع أو 

الرسقة أو سوء االستخدام.

ال يجوز استخدام ممتلكات الرشكة ألغراض 
شخصية أو القيام بأعامل تجارية نيابة عن 

اآلخرين، وإذا تم تحديد االستغالل فقد يتم 
اعتباره احتيااًل ورسقة، وعليه فمن الرضوري 

التأكد من أن موارد الرشكة ال تُستخدم للمصالح 
الشخصية وال تخضع لنفقات مفرطة ال داعي لها.

يُحظر استخدام موارد رشكة ENKA للقيام 
بأنشطة غري قانونية أو الوصول إىل أو تنزيل 
محتوى فاحش أو جنيس رصيح أو غري الئق، 
للحصول عىل مزايا شخصية أو ربح أو إرسال 

رسائل متييزية أو مزعجة أو تهديدية وأن جميع 
حقوق رشكة ENKA املتعلقة مبراقبة وتقييم 

الرسائل واملعلومات املرسلة واملستلمة باستخدام 
مواردها محفوظة وتحتفظ  الرشكة بهذا الحق 

إىل أقىص حد يسمح به القانون املعمول به.

قد تقوم رشكة ENKA مبراقبة أو فحص أو 
إزالة جميع معلوماتها التجارية املخزنة أو 

املعالجة بواسطتها داخل أنظمتها أو معداتها 
بغض النظر عام إذا كانت ذات طبيعة رسية أو 

متعلقة بالعمل أو شخصية ويجب أال يكون لدى 
املوظفني أي توقعات بشأن الخصوصية الشخصية 
أثناء استخدام هذه املوارد وأيضا يجب أن يكون 

معروفًا أنه ميكن استعادة املستندات واملعلومات 
اإللكرتونية حتى بعد حذفها وبالتايل يجب 

توخي الحذر عند استخدام معلومات رسية أو 
مهمة يف االتصاالت اإللكرتونية وال يُسمح بالقيام 

بأنشطة دعائية أو أنشطة مامثلة داخل مباين 
الرشكة واستخدام ممتلكات الرشكة يف األنشطة 

السياسية.

يجب تقليل االستخدام الشخيص للشبكات 
والوصول إىل اإلنرتنت إىل الحد األدىن ويجب 

عدم استخدام حساب الربيد اإللكرتوين للرشكة يف 
األنشطة الشخصية وعىل املوظفني دامئًا استخدام 
نربة مهنية ومحرتمة يف جميع االتصاالت املكتوبة.

براءات االخرتاع واألرسار 6.5. 
التجارية وحقوق التأليف 

والنرش والعالمات التجارية 

براءات االخرتاع واألرسار التجارية وحقوق 
التأليف والنرش والعالمات التجارية هي 

مصطلحات قانونية تحدد متى يكون االخرتاع 
أو املعرفة الفنية أو املنتج أو الفكرة أو العمل 

املكتوب أو االسم مملوكًا لفرد أو لرشكة ويحظر 
استخدامها من قبل اآلخرين دون إذن رصيح.

تلتزم رشكة ENKA باالمتثال الكامل ألحكام 
جميع القوانني املعمول بها واتفاقيات الرتخيص 
املتعلقة باملواد املحمية بحقوق الطبع والنرش، 

مبا يف ذلك املواد املكتوبة والصور والربامج، 
وتحصل إما عىل الرتاخيص أو االشرتاكات يف املواد 
املرجعية مثل الربامج واملنتجات واملعايري الالزمة 

لالستخدام داخل رشكة ENKA. يعد النسخ أو 
النقل غري املرصح به للمحتوى مثل املقاالت أو 

البيانات أو الصور أو املوسيقى أو مقاطع الفيديو 
أو الربامج غري قانوين واملحتوى املنشور عىل 

اإلنرتنت ال يخول أي شخص الستخدامه املجاين. 
ال يجوز استخدام اسم أو شعار رشكة أخرى 

دون الحصول عىل إذن من تلك الرشكة. قد يلزم 
الحصول عىل إذن من مصادر متعددة الستخدام 

مثل هذا املحتوى.

قد يقوم املوظفون أحيانًا بتطوير األفكار 
 ENKA والعمليات والتكنولوجيا نيابة عن رشكة

أو ضمن نطاق عملهم يف رشكة ENKA والتي 
ستكون محمية برباءات االخرتاع وحقوق النرش 

والعالمات التجارية. هذه »امللكية الفكرية« 
ال تخص املوظف بل تخص الرشكة أو عمالئها 

حسب الحالة ورشوط اتفاقية العميل ويف مثل 
هذه الحاالت  يتنازل املوظفون عن حقوق 

امللكية الفكرية هذه إىل رشكة ENKA بشكل 
عام أو للعميل حسب الرضورة.

وسائل التواصل االجتامعي  6.6. 

تحرتم رشكة ENKA حرية موظفيها يف استخدام 
والتعبري عن أنفسهم من خالل وسائل التواصل 

االجتامعي، ومع ذلك فإن جميع املنشورات 
التي نرشها املوظفون حول رشكة ENKA تؤثر 

عىل سمعتها وغالبًا ما يكون من غري املمكن 
إزالة املعلومات أو الصور التي يتم مشاركتها 

عرب اإلنرتنت،  لهذا السبب يجب عىل املوظفني 
عدم استخدام أدوات الوسائط االجتامعية 

الشخصية ألغراض تجارية و يُطلب من املوظفني 
استخدام هذه املنصات مبسؤولية والتأكد من أن 
استخدامها ال يؤثر عىل سمعة الرشكة أو أدائهم 

الشخيص أو أقرانهم.

تتوقع رشكة ENKA من موظفيها عدم نرش 
منشورات عنرصية أو مهددة أو مسيئة أو 

متييزية أو مهينة التي تدعم و/أو تشجع األعامل 
اإلجرامية أو العنف والتي ميكن اعتبارها فاحشة 

وفًقا للثقافة.  ويجب عىل املوظفني التأكد من 
أن اتصاالتهم عىل وسائل التواصل االجتامعي 

ال تنتهك قوانني التشهري أو املضايقة أو حقوق 
النرش وما إىل ذلك أو مبادئ الرشكة و يتحمل أي 

موظف ميارس مثل هذه السلوكيات املسؤولية 
الكاملة عن أي فقد للسمعة أو اتهامات يتم 

.ENKA رفعها ضد رشكة

يجب عىل املوظفني تجنب إعطاء االنطباع بأنهم 
 ENKA يتحدثون أو يترصفون نيابة عن رشكة

عىل قنوات التواصل االجتامعي. يجب أن يكون 
واضًحا أن منشوراتهم تعكس وجهات نظرهم 
فقط وأن البيانات ال يتم اإلدالء بها نيابة عن 

.ENKA رشكة

يف هذا السياق من املتوقع أن يقوم املوظفون مبا 
ييل:

عدم مشاركة أي معلومات رسية أو 	 
إسرتاتيجية مبا يف ذلك األرسار التجارية لرشكة 

ENKA عىل حساباتهم الشخصية عىل وسائل 
التواصل االجتامعي والشبكات األخرى.

تجنب الكلامت واملواقف التي تحط من قدر 	 
خدمات ENKA أو العمالء أو املوردين أو 

املنافسني.

عدم نرش صور أو مقاطع فيديو ألماكن العمل 	 
واملناطق داخل املكاتب أو املشاريع التي قد 
تعرض أمن مناطق العمل أو أمن املعلومات 

للخطر.

عدم الرد عىل األسئلة من وسائل اإلعالم أو 	 
املؤسسات األخرى حول رشكة ENKA وعدم 
.ENKA اإلدالء بأي تعليقات نيابة عن رشكة

اإلشارة بوضوح إىل أن املشاركات املتعلقة 	 
بحياتهم الشخصية تعكس وجهات نظرهم 

الشخصية وأن آراء الرشكة قد تختلف،

احرص عىل عدم مشاركة املحتوى الذي ميكن 	 
اعتباره أنواًعا أخرى من التمييز عىل أساس 

الدين أو املذهب أو اللغة أو العرق أو الجنس 
أو أي محتوى يشجع عىل الجرمية.

التأكد من أنهم يحمون بياناتهم ومعلوماتهم 	 
الشخصية.

عدم استخدام حسابات الربيد اإللكرتوين 	 
الخاصة بالعمل لتلبية احتياجاتهم الشخصية 

بخالف اتصاالت األعامل.

عدم تخزين أو مشاركة الصور أو املجلدات أو 	 
امللفات التي قد تحتوي عىل معلومات رسية 

عىل قنوات الوسائط الشخصية دون علم 
وإذن مديريها.
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ENKA مدونة السلوك املهني لرشكة

التجارة الداخلية	.6. 

املعلومات الداخلية هي معلومات حساسة 
محفوظة داخل املجموعة وليست متاحة 

للجمهور وإذا تم الكشف عن هذه املعلومات ، 
فمن املحتمل جًدا أن يكون لها تأثري خطري عىل 

سعر السوق لألسهم أو األوراق املالية األخرى 
لرشكة ENKA أو رشكة أخرى محددة. قد يتمكن 
موظفو ENKA أثناء القيام بعملهم من الوصول 

إىل »املعلومات الداخلية«، والتي مل يتم اإلعالن 
عنها بعد، حول العمالء واملنافسني واملقاولني. 

يجب عىل املوظفني عدم استخدام هذه 
املعلومات ملصالحهم الخاصة أو مصالح أقاربهم 

، مبا يف ذلك رشاء األسهم ومعامالت البيع ؛ يجب 
أن متتثل للقوانني الوطنية والدولية املعمول بها، 

وأال تفصح عن هذه املعلومات ما مل يتم الكشف 
عن املعلومات بالفعل من قبل القنوات الرسمية 

للرشكة.

الطلبات الخارجية والعروض 6.8. 
التقدميية واالعالنات

قد يتمكن بعض املوظفني من الوصول إىل 
املعلومات غري املتاحة للجمهور يف ظل الظروف 

 ENKA العادية فيام يتعلق بالنتائج املالية لرشكة
أو الرشكات األخرى. يجب أن يحرص املوظفون 

عىل عدم مشاركة هذه املعلومات يف طلبات 
الحصول عىل معلومات من خارج الرشكة أو يف 

العروض التقدميية ملجموعات خارجية.

إذا كان من الرضوري تقديم عروض ملجموعات 
خارجية مثل مؤمترات األعامل أو الحلقات 

التدريبية فيجب مشاركة املعلومات مع االلتزام 
الكامل مبعايري أمن املعلومات. أي عرض تقدميي 

يحتوي عىل معلومات غري متاحة للجمهور أو 
يحتوي عىل معلومات خاصة أو تفاصيل عن 
العمليات ، يجب أوالً اعتامده من قبل مدير 

القسم املعني ، ثم من قبل قسم املالية والرقابة 
املالية يف رشكة ENKA أو قسم االتصاالت 

املؤسسية اعتامًدا عىل موضوع عرض.

سياسة رشكة ENKA هي عدم التعليق عىل 
شائعات سوق األسهم ويسمح فقط ملسؤويل 

رشكة ENKA  واملتحدثني الرسميني بالتحدث 
عن النتائج املالية للرشكة وإذا اتصل أحد أعضاء 
الصحافة أو محلل سوق األوراق املالية مبوظف 

ENKA للحصول عىل معلومات فعندئذ 
يجب توجيه هؤالء األشخاص إىل قسم عالقات 
املستثمرين يف الرشكة عىل الفورو ميكن فقط 

للمتحدثني الرسميني عن الرشكة املعتمدين من 
قبل رئيس الرشكة ورئيس اللجنة التنفيذية اإلدالء 

ببيانات حول أنشطة الرشكة وبياناتها يف وسائل 
اإلعالم املكتوبة أو الشفوية أو املرئية وال يجوز 

للموظفني اإلدالء بأية ترصيحات عن الرشكة ألي 
صحفي وعليهم إحالة هذه الطلبات إىل إدارة 

االتصال املؤسيس.

إذا اتصل مسؤول حكومي أو مفتش باملوظفني 
فيجب إخطار إدارة الشؤون القانونية. وال يجوز 
تقديم سجالت رشكة ENKA للتحقيقات التي 
تجريها الوكاالت الحكومية دون الحصول عىل 

موافقة خطية من إدارة الشؤون القانونية وإذا 
اتصل رشيك يف املرشوع املشرتك أو محقق 

العميل مبوظف أو طلب معلومات أو مقابلة 
فيجب إبالغ إدارة استدامة الرشكة واالمتثال قبل 

مشاركة أي معلومات أو وثيقة.

اإلبالغ وحفظ السجالت 6.9. 

يتم عمل جميع أنواع التقارير وحفظ السجالت 
بطريقة كاملة ودقيقة ويف الوقت املناسب يف 

رشكة ENKA وقد يؤدي عدم تسجيل املعامالت 
بدقة أو إنشاء معلومات تشوه الحقيقة أو 

تضللها أو تشجيع اآلخرين عىل القيام بذلك إىل 

اتخاذ إجراءات قانونية أو فرض غرامات عىل 
.ENKA املوظفني أو رشكة

لهذا السبب يجب تسجيل جميع املعامالت داخل 
رشكة ENKA بطريقة دقيقة وكاملة ويف الوقت 

املناسب من قبل موظفيها  ويجب أن تكون 
متوافقة مع املستندات الداعمة واإلضافية الالزمة 

ولن يتم تضمني أي معلومات خادعة أو مضللة 
أو غري دقيقة يف أي سجالت.  ووفًقا إلجراءات 

الرشكة تصبح جميع أشكال التوثيق  مثل 
سياسات الرشكة وإجراءاتها وتقاريرها وعقودها 
صالحة بعد أن يتم التحكم فيها واملوافقة عليها 
من قبل املدير املعني ويتحمل جميع املوظفني 
مسؤولية التأكد من أن جميع املعلومات ذات 
الصلة دقيقة وموجودة يف سجالتهم، ويف هذا 

السياق يتوقع املدققون الداخليون والخارجيون 
والسلطات الرضيبية واملنظمون اآلخرون من 
جميع املوظفني إظهار موقف شفاف ومتسق 

أثناء التحقيقات التي تجريها املؤسسات ويتوقع 
منهم تقديم املستندات التي يجب مشاركتها 

بدقة وبشكل كامل.

تحتفظ رشكة ENKA بكمية كبرية من الوثائق 
والسجالت، وقد تكون موجودة عىل الورق أو 
بشكل الكرتوين. من األهمية مبكان أن يعرف 

املوظفون املدة التي سيتم االحتفاظ فيها بالوثائق 
والسجالت التي تقع ضمن مسؤولياتهم ، وكيف 
تترصف ENKA يف مثل هذه املستندات ولدى 

ENKA مبادئ ومامرسات مفصلة لالحتفاظ 
بالوثائق والسجالت سواء كانت متعلقة باملشاريع 

أم ال ويطلب من املوظفني فهم هذه املامرسات 
واالمتثال لها وإذا تم اإلبالغ عن أن املستندات 

املعنية تتعلق بدعوى أو تحقيق أو تدقيق فيجب 
عىل املوظفني االحتفاظ بهذه املستندات يف وسط 

مناسب ووفًقا إلرشادات نظام إدارة املستندات 
مام يضمن إمكانية تقديم هذه السجالت بشكل 

كامل وصحيح وبشكل ثابت.

هل ميكن للموظفني تقديم أنفسهم كموظفني يف رشك ENKA عىل فيسبوك وتويرت 
ولينكد-ان وانستغرام أو غريها من مواقع ومدونات الشبكات االجتامعية واملهنية؟

إذا قرر املوظفون تعريف أنفسهم عىل أنهم موظفون يف رشكة ENKA عىل حساباتهم عىل وسائل التواصل 
االجتامعي أو النرش عن حياتهم العملية فيها فيجب عليهم التأكد من أنهم ينرشون ويترصفون مبا يتامىش 

مع السلوكيات املتوقعة من املوظفني واملوضحة يف مدونة قواعد السلوك املهني الخاصة برشكة ENKA ويف 
املنشورات التي تتضمن بيانات حول القضايا السياسية واالجتامعية الحالية والتي توفر مرجًعا شخصيًا لالتصال 
يف لينكد-ان وما إىل ذلك، يجب عىل املوظفني اإلشارة بوضوح إىل أنها تعكس وجهات نظرهم الشخصية فقط 

.ENKA وأنهم ال يتحدثون نيابة عن رشكة

حامية ممتلكات الرشكة
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