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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 رسالة من رئيس مجلس اإلدارة  -1

 مصار رباا القابضة لكه الخاصة بالشركة وقواعد السلوك المهني القيم والمبادئب االلتزام عتبري

 .الشركة نجاحل ا  والشركات التابعة مفتاح

والنزاهاة  اإلدارةناا فيماا يتعلاا بالتعااون ويم  ق   إال أنتطور صاناعة الكهرباا   وعلي الرغم من 

. جاوهر وحجار الزاوياة لجمياع قراراتناا هاذ  اسساسايات ساتمرظلت كما هي بدون تغيير  وست

ركات والشاا فئاااتالالعاااملين والعمااال  والمااوردين وكافااة  ثقااة وماان لااالل سااعينا الاادائم لتعزيااز

ياااز وتعزعليناااا القياااام بصااافة مساااتمرة بتحااادي   يتحاااتم  المتعاملاااة معناااا )المحلياااة واسجنبياااة(

 في كافة أعمالنا. التامة تسهم في إظهار الشفافية التي اإلجرا ات

ة بالشاركة ألالقيات وقواعد السلوك المهني الخاصابمنا مسئولية مراقبة االلتزام  وتقع على كل  

  التطبياا نين الواجباةوشركاتها التابعة ليس فقط من أجل االلتزام بالقوا مصر القابضة لكهربا 

ين افة العاامل. كما أننا نشجع كبمبادئ وألالقيات التعاملولكن أيضا من أجل التأكد من االلتزام 

  مهنايال يعتبار مان قبيال ساو  السالوك على التقدم بكافة استفساراتهم حال مالحظاتهم سي فعال  

سامح ال ت والشاركات التابعاة مصار مع اسلذ في االعتبار أن سياساة الشاركة القابضاة لكهرباا 

 حسان نياة  بمن العاملين حال قيامه باإلبالغ عان ملال هاذ  المخالفاات  أي   حيالباتخاذ أي إجرا  

 .حال عدم ثبوت وقوع هذ  المخالفات

م هاذ  القايب التاام ل علاى مسااندتكم المساتمرة وقنااعتكم والتازامكمعاو  كما أرجو اإلحاطة باأنني أ  

 كافة العاملين.لللشركة القابضة والشركات التابعة وضل مستقبل أفل تحقيقا  

 

 رئيس مجلس اإلدارة

    لكهربا  مصرالشركة القابضة 
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 ةـــمقدم  -2

اليسات قانوناا   والشركات التابعة  مصر لشركة القابضة لكهربا ل قواعد السلوك المهني إن دت  بال أ ع 

وكيفياة  هاامهممأثناا  أدا   لهام التي قد تعارض اليومية وإرشادهم فيما يتعلا باسمور لتوعية العاملين

 لمواقا اتلا   نظارا  لتعادد وهو ماال يمكان أن ياتم فقاط مان لاالل القواعاد المكتوباة التصرف حيالها

العمال أو  فاي مكاانتفهم العاملين لألمور التي تعارض لهام  ضرورة علي عتمد أيضا  ي  وإنما وتباينها

 .بمقتضاهالعمل ل تل  القواعد ووافا على مجلس اإلدارة لقد تبنىولارجه. 

ا بواساطة لمعاايير السالوك التاي ينبغاي االلتازام بهاا وتطبيقها وتوضح قواعد السلوك المهناي ملخصاا  

 ضاا  أي لقواعاداوالعاملين بالشركات التابعة  كما تنطبا هاذ   مصر كهربا العاملين بالشركة القابضة ل

والشااركات  مصاار لكهربااا  القابضااة علااى أعضااا  مجلااس اإلدارة والمااديرين العاااملين بالشااركة

  اطنكافاااة مقااااولي الباااو  المستشاااارين أيضاااا  بهاااذ  المباااادئ جمياااع  التابعاااة  كماااا نااارى أن يلتااازم

 ضااة أوالقاب الشااركة بتملياال حااال قيامهااا  المحليااة واسجنبيااة وكافااة اسطااراف اسلاارى والمااوردين

 .أو القيام بأي عمل  نيابة  عنها ت التابعةالشركا

ن يااتم توقااع كافااة أ -ن لاام يكاان مسااتحيال  إ -أنااه ماان الصااعوبة بمكااان  كمااا ينبغااي أن يكااون معلومااا  

تصارفات وال  والشاركات التابعاة لكهرباا  مصار المواق  التي قد تواجه العااملين بالشاركة القابضاة

التشاااور والساالال ب قيااام العاااملين ينبغاايلكاان والقاارارات التااي ينبغااي اتخاذهااا حيااال هااذ  المواقاا   و

  علي  التوجيهات الالزمة. واالستمرار في ذل  إلى أن يتم الحصول
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 جوهر قواعد السلوك المهني  -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةتابعااالقابضااة لكهربااا  مصاار والشااركات الللشااركة  تعتباار القاايم والمبااادئ والممارسااات العمليااة

ات إلااى المسااتوي قواعااد الساالوك المهنااي  وصااوال   جااوهر اسساسااية التااي تشااكل مجتمعااة   الركااائز

ساوا    –آلر اإلدارة والعاملين وأي طرف  كال  من  تصرفل القواعد اسلالقية واسسس التي تحكم

 . عااةالشاركات التابأياا  ماان  وأ  مصاار يقاوم بتملياال الشاركة القابضااة لكهرباا -كاان محلياا  أو أجنبيااا  

 القابضااة والشااركات التابعااة ة الشااركةلحفاااظ علااى ساامعا إلااى قواعااد الساالوك المهنااي وتهاادف

س مبااادئ والاادروالقاايم وال   ولكااي تعكااس أيضااا  أمااام كافااة المتعاااملين معهااا صااورتها وتحسااين

 .تابعةللشركة القابضة لكهربا  مصر والشركات ال ة والحاليةممارسات السابقالالمستفادة من 
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 العامةالمعايير   -4

لوك والشااركات التابعااة بااأعلى المسااتويات اسلالقيااة للساا مصاار بضااة لكهربااا اتلتاازم الشااركة الق

 كة القابضاةوتقاوم الشار تلتازم بتلا  المساتويات. شرك في أعمالها اسطراف التاي المهني  كما أنها ت  

 تاى مجاردوألالقية  كماا تتجناح ح وواضحة   صحيحة   والشركات التابعة بأدا  كافة أعمالها بصورة  

ف تعتباار اسمانااة جااز   ال يتجاازأ ماان التصاار   كماااأي مظهاار ماان مظاااهر عاادم االهتمااامباا الظهااور

ل صاوأ   أهامن   ويعتبار المساتوى اسلالقاي ماودائماة   قوية   اسلالقي واللقة الضرورية لبنا  عالقات  

   نتيجة  لسلوك العاملين بها. هذا المستوى اسلالقي ويتحقا  الشركة

 ما يلي: يجب العمل على تحقيقفيما يتعلق بالمعايير العامة  و

 أثنا  أدا  العمل اليومي. السلوك المهنيااللتزام بأعلى مستويات  يجح 

 و أ مصر مع الشركة القابضة لكهربا  ينكافة المتعاملالتعامل مع  على الحرص التام

قد تلدي  ع تجنح المواق  التيم جيدةبصورة  -محليا  كان أو أجنبيا  – الشركات التابعة

 إلي مجرد الظهور بمظهر من مظاهر التحيز أو المحاباة.

  عه الطرف الذي تتعامل م بأن ش مجرد  هناكإذا كان  تامة تصرف بصراحةبالااللتزام

 .فورا   الوضع الحقيقيالعمل على القيام بتوضيح و  قد أسا  الفهم

   بة أو بالنس شخصيا   بالنسبة ل    بصورة غير الئقة   طرف ثال ح الظهور أمام أي تجن

 من الشركات التابعة. ي  أو أ مصر للشركة القابضة لكهربا 

 ا  نون أو مخالف للقا أو للسلوك المهنيعن أي سلوك أو تصرف منافي  الفوري اإلبالغ 

 اعن طري  اتهاأو لسياس مصر لشركة القابضة لكهربا با المتبعة سلالقيات التعامل

قابضة أو مسئول االلتزام بالشركة ال إبالغ رئيسه المباشر أو إدارة الموارد البشرية

رقم............. أو الرابط  الخط السالن وإن تعذر ذل  فمن لالل لكربا  مص

ار طبقا  لإلبالغ عن انتهاكات قواعد االلتزام والذي يد المخصصين اإللكتروني..........

 لسياسة االلتزام وإجرا ات اإلبالغ.

 يامهقأن تحول دون أسباب من شأنها  أي على العامل أن يقوم باإلبالغ الفوري في وجود 

  أي  من اللوائح أثنا  قيامه بعمله. االلتزام بقواعد السلوك المهني أوب

 ك بانتها    ه في أي ادعافيما يتعلا بأي تحقيا تقوم الشركة بإجرائ   تاما   تعاون تعاونا  ال

 .مصر القابضة لكهربا  محتمل  للمعايير اسلالقية للشركة
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 والعدالة في التعيين في الخبرات التنوع  -5   

لحفاااظ علااى فيااه ا يااتمعماال فااي منااا  ال يااتم أن وتحسااين أدائنااا ينبغااي لكااي نااتمكن ماان تحقيااا أهاادافنا المشااتركة

صال لتحلمناا  بتوفير هاذا ا والشركات التابعة مصر لكهربا  القابضة وتلتزم الشركة كرامة وحقوق العاملين 

 .جاحبن العمل إنجازفي  سهم مباشرة  أقصى ما لديه من إمكانيات وهو ما ي   على العاملين من من كل  

تااااح والشاااركات التابعاااة تقاااوم بتشاااجيع االنف مصااار أن إدارة الشاااركة القابضاااة لكهرباااا  القاااولوغناااي عااان 

 عمال علاى تشاكيل فارق هاإنماا يتوقا  علاى مقادرت هااوالصراحة والعمل باروح الفرياا واللقاة فاي أن نجاح

ين وإدراك لارآلااحتارام  علاى كال  منااينبغاي  و. إليهاا الحاجاة عنداسماكن  مختل  إلى تنتقلفعالة ومتنوعة 

 .منا ووجهات نظر كال   ومهارات قيمة التنوع فيما بيننا والذي يأتي نتيجة التالف لبرات

مهاارات علاى الجادارة واالساتحقاق والخبارة وال مصار ضة لكهربا ويتوق  التعيين لدى الشركة القاب

نتماا  دة أو االواإلمكانيات مع تجنح أي تفرقة على أساس النوع أو الحالة االجتماعياة أو الادين والعقيا

 ألري غير ذات صلة. أسس  أو أي  و نوعية العمل أو العمر أو اإلعاقةأالسياسي 

 تفرقاة الي مان أ ا  منالاا  للعمال لاليابتاوفير  عاةوالشاركات التاب مصر لكهربا  وتقوم الشركة القابضة

تاالدي إلااى بااأي ساالوك ينطااوي علااى مضااايقات  ساامح إطالقااا  تولاان  كمااا   تسااتند علااى أساااس قااانوني

دائي لاا مناا  عامان العااملين أو ل أي   عمال أدا  العمل أو تلدي إلي التدلل في أدا  على التأثير سلبا  

 مبناى أحاد العماال  أو اجتمااع لااص بالعمال يكاونوذل  بصارف النظار عان موقاع العمال الاذي قاد 

 .أو في نفس مكان العمل لارج موقع العمل

سااند باأي أنشاطة ت لان تسامح إطالقاا   والشاركات التابعاة مصار كما أن الشركة القابضاة لكهرباا 

 بأي مخالفات أيضا  لن تسمح و  اآللرين بالتعامل مع المخالفة للقانون فيما يتعلام اسعمال وتدع   

ا ت الخاصاة بهاتنفياذ التعاقاداب لقيااملبعمالة اسطفاال  ما يتعلا وال سيما لقانون العمل من أي نوع

 لباطن.امقاولي  الشركات القائمة بالتنفيذ أو أو عن طريا مباشرة   سوا  تم التنفيذ بواسطتها

 ينبغي االلتزام بما يلي:ال في هذا المجو

  ار متنوعاة مماا يالدي إلاى االبتكا بقاوى عاملاةالعمل على اجتذاب وتطوير واالحتفاظ

 وتحسين أدا  العمل.

  ي االحتاارام لكافااة العااملين مااع المحافظااة علاا مالئام يضاامنمنااا  عماال  تااوفيرمراعااة

 .لالمحيطين بموقع العمالعاملين بالشركة والموردين و رحقوق زمال  العمل من غي

 ارات واهح والمهوالمقاولين من أجل تطوير الم الشركات المنفذة القيام بالعمل الملمر مع كافة العاملين

 .ةإلى تحقيا اسهداف الفردية وأهداف الشرك والخبرات المتوفرة لدي جميع العاملين وصوال  

  فاي  تنوعوالشركات التابعة فيما يتعلا باال مصر تدعيم التزام الشركة القابضة لكهربا

 .لقوى العاملةيما يتعلا باف الخالخبرات والمهارات......

 تعلااا يفيماا  لآللاارين عاادم االحتارامنم عان تااي تاال اتالتعليقاام اساتخدا يجاوز إطالقااا   ال

 .......الخ بالسن أو الجنس أو الديانة أو اإلعاقة

  ااا تعليقاااات أو رساااائل إلكترونياااة أو ماااذكرات تتضااامن إرساااال إطالقاااا   يجاااوزال ور نكاااات أو ص 

 ....الخ. فيما يتعلا بالسن أو الجنس أو العقيدة أو اإلعاقة اتمضايق أي تنطوي على ما يلير
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 المهنية البيئة والسالمة والصحة بحماية االلتزام  -6

ا وكاذ  علاى البيئاة الحفااظبأقصاى درجاات  والشاركات التابعاة مصر لكهربا  القابضةتلتزم الشركة 

ن التااي وكااذا المقاااولين وكافااة المتواجاادين فااي اسماااك  صااحة وسااالمة العاااملين بهااا وشااركا  العماال

 ون وقوع أي حوادث على اإلطالق د هاإليأدا  اسعمال الموكلة  مراعاة عمل بها  معت

الحفااظ ب ياذالمشااركة فاي التنفمشااركة كافاة اسطاراف ب كما تقوم الشركة القابضة والشركات التابعاة

يقتضاي  مزاعلاى هاذا االلتا حفااظالعن البيان أن  غنيو .البيئةحماية عالية اشتراطات على وتحسين ف

ملين كافااة العاااوالمقاااولين و والشااركات القائمااة بالتنفيااذ أن تااتفهم الشااركة القابضااة والشااركات التابعااة

ة والسااالمة لبيئااابحمايااة اللتاازام بكافااة القااوانين والقواعااد والتعليمااات المتعلقااة ل القصااوى هميااةاس

 .المهنية والصحة

 :ما يلي  الدقة في إتباع   ينبغي مراعاة االلتزام وللقيام بتنفيذ هذا

  لطااار ماان آثااار اس التقلياال ماان أو الااتخلص نهائيااا  العماال علااى القيااام بااأدا  العماال مااع

 .المهنية المتعلقة بالبيئة والسالمة والصحة

  كهرباا كافاة اسعماال بالصاورة التاي تكفال الحماياة للعااملين بالشاركة القابضاة لتنفيذ 

وم التااي نقاا اسماااكناحترام باا االلتاازام والشااركات التابعااة ومقاااولي الباااطن  مااع مصاار

 التمتع بالسالمة واسمان من حي بتنفيذ أعمالنا بها 

 القاوانين ىقاد تطارأ علا التعاديالت التايالتأكد من أن الدروس المستفادة والتقنيات الحديلة و 

ا لألطاراف قاد تام إبالغها المهنياة التعليماات والقواعاد المتعلقاة بالبيئاة والساالمة والصاحةو

 .الشركة أو مقاولي الباطن المتواجدة في المكان الذي تعمل به

 اطر والمخاا المهنيااة تفهاام الظااروف المتعلقااة بالبيئااة والسااالمة والصااحةضاارورة بمكااان ماان ال

 .المتعلقة بذل  في محيط العمل

 بااأي  المهنيااة  لماادير ومساائول البيئااة والسااالمة والصااحةل ضاارورة اإلبااالغ الفااوري

 .المهنية السالمة والصحةو بالبيئة ألطار تتعلا
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 للمعلومات السرية والمتعلقة بالملكية االستخدام الصحيح  - 7

تضاى بمق– والشاركات التابعاة مصار العاملين بالشركة القابضاة لكهرباا  من الممكن أن يطلع بعض

صااة تتعلاااا أو معلومااات لا الفكريااة  تتعلاااا بالملكيااة  لاصااة مختلفااة علااي معلومااات -وظااائفهم

 ي أطاراف  أالموردين أو العااملين أو والشاركات التابعاة أو تتعلاا با مصار بالشركة القابضة لكهربا 

حاددة لألغاراض الم  فقط هذ  المعلوماات استخدام  في هذ  الحالة يقتصروألرى )معلومات سرية(. 

المعلوماات  هاذ  النوعياة مان. مصار الشاركة القابضاة لكهرباا ون بالعاامل هاايالمهاام التاي يلدب للقيام

ابضاة يمكن إطالع العااملين عليهاا طبقاا للحاجاة وفاي إطاار ماا هاو مساموح باه مان قبال الشاركة الق

 بعة.من  الشركات التا ى  من العاملين المسئولين عن هذ  المعلومات بأى  أو أ مصر لكهربا 

ن ياتم أ مصار كجز  من قواعد السلوك المهني للشركة القابضة لكهرباا وويعتبر من اسهمية بمكان 

ار دي لإلضاربماا ال يال الفكرياة التأكد من االستخدام الصحيح للمعلوماات السارية والمتعلقاة بالملكياة

 من الشركات التابعة. أو أيا   مصر هربا بالشركة القابضة لك

سطلو  قواعطد ال لخص اإلرشادات التالية جوهر سياستنا في هذا الشأن، كما تعكس أيضطا  وت  

 المهني المفترض مراعاتها وااللتزام بها:

  إال في بالشركة أو الموردين لاصة دم على وجه اإلطالق أي معلومات سريةختستال 

 اسغراض المحددة للعمل.

 ركةح عاان أي معلومااات متعلقااة بالشااااللتاازام التااام بالتعليمااات الخاصااة بعاادم اإلفصااا 

 من الشركات التابعة. ي  أأو  مصر لكهربا  القابضة

 أي معلومات سرية غير ذات صلة بالعمل الذي تقوم بأدائه. عدم استالم 

 نهاا   فاي حاين أنا  تعتقاد أ"سطرية"لشر عليهاا بأنهاا معلومات غير م   في حالة استالم

  إلاى أن تلفت انتبا  الشخص القائم بتسليم هذ  المعلوماات إليا  يتوجح علي  "سرية"

 ماان أن تلاا  المعلومااات قااد تاام – إذا كااان ذلاا  ضااروريا   –أكاادذلاا   مااع متابعااة والت

 بما يلدي إلى حمايتها. "سرية"بأنها  تصنيفها

  ن معاين  يتوجاح عليا  أ فيماا يتعلاا بموضاوعالبح  ب القيام إذا اقتضت طبيعة عمل

انوني إجارا  غيار قا أيتقوم بذل  من لالل المصادر والقنوات القانونية وذل  لتفاادي 

ماان  أو أيااا   مصاار أو غياار ألالقااي ممااا قااد يساابح حرجااا للشااركة القابضااة لكهربااا 

 .يضعها تحت طائلة القانون  أو الشركات التابعة

  يجاح عليها االطالعل   يحاال  "سرية"أي معلومات  تسليم إذا حاول أي شخص  

 رئيس  أو مديرك المسئول بهذ  الواقعة. وأبلغ  إطالقا   علي  عدم استالمها

  بيعاة اطلعات عليهاا بحكام طالمعلوماات التاي  "سطرية"تذكر دائماا أن التزاما  بالحفااظ علاى

مر حتاى مان الشاركات التابعاة يسات أو أياا   مصار لشاركة القابضاة لكهرباا با فيما يتعلا عمل 

 .بعد انتها  عمل  لدى الشركة
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 علااى المعلومااات الخاصااة بالعماال والنااواحي الماليااة  المعلومااات الساارية ال تقتصاارو

 القابضاة لكهرباا تي تعتبار حساساة  بالنسابة للشاركة والمعلومات المتعلقة بالتشغيل وال

 التابعة  ولكن تتضمن أيضا : والشركات مصر

 رة أفضل أو أسرع وتلدي إلي إنجاز العمل بص مبتكرة أي إجرا ات فنية. 

 حياا  أنهااا ذات حساسااية  لاصااة  بالنساابة للشااركة  المعلومااات الخاصااة باااسفراد

  وأي أطااراف ألاارى والعاااملين بهاا والشاركات التابعااة مصاارربااا  القابضاة لكه

 .........الخبما في ذل  البيانات الخاصة بالحالة الصحية والمرتبات

 سري"عليها عبارة مدونا   المعلومات التي تم استالمها من الموردين و".  
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 تسجيل البيانات وإعداد التقاريرالدقة في   -8

ل قصاوى للدقاة فاي تساجي إعطاا  أهمياة   مصار بالشاركة القابضاة لكهرباا  على جميع العاملين

ي بعاض فا  –مكان سنه من الم ذل  نظرا  البيانات في سجالت الشركة وكذا في إعداد التقارير و

أو تسااجيل بيانااات غياار  لالزمااة إلااى تقااديم تقاااريربعااض البيانااات ا إغفااالأن ياالدي   -الحاااالت 

والشاركات  مصار صحيحة. وتعتبر مدى صاحة الساجالت الخاصاة بالشاركة القابضاة لكهرباا 

 الشركة. أعمالبمكان لنجاح  القصوى ةمن اسهمي التابعة

 يحة:يجب أن تظهر في التقارير بصورة صح خاصة   بصفة   وتجدر مالحظة أن البيانات التالية

 في طلح التعيين. المدونة الوظيفيالتاريخ الملهالت العلمية و 

 ل.في سجل ساعات العم التي يتم التحميل عليهاالتكلفة  ومراكز عمللعدد ساعات ا 

   يقوم المهندسون بإعدادها. التي الفنيةتقارير ال 

 الفاقدةالسالمة  وساعات العمل ب الوقائع المتعلقة. 

 وإجرا ات العمل. التقارير المتعلقة باسعمال الجديدة والخاصة بتسهيل نظم 

  أنه غني  التي تتضمنها التقارير المالية  كما اإليراداتو بالتكالي البيانات الخاصة

 من اسحوال التدلل في عملية مراجعة السجالت بأي حال   يحاعن البيان أنه ال 

 دقيقةير أو إدلال أي بيانات غ بالتالعحأن تقوم  أيضا   ل  يحا ال   كما أنه المالية

 ......الخ.....في أي سجل أو حساب بما في ذل  تقارير الوقت 

 المتعلقة بالمصروفاتتقارير ال. 

 .الفواتير 

 وينبغي االلتزام بما يلي:

  علي معلومات صحيحة. وبنا    بدقةأن يتم إعداد تقارير وسجالت العمل يجح 

 بالتفاصيل للتأكد من صحة السجالت. ينبغي االهتمام 

  من لالل وذل  وإضاعة وقتهم اآللرين عمل بتعطيل القيام ال ينبغي العمل على 

 فيما يتعلا بسجالت العمل. بيانات غير صحيحةب تزويدهم

ركات والش مصر من العاملين في الشركة القابضة لكهربا  سي  ال يجوز  تقدم إضافة إلي ما 

ددة نونية المحأي مستندات أو سجالت لاصة بالعمل إال بانقضا  الفترة القا بإعدامالتابعة القيام 

حالة أي  إذ انه من الجائز االحتياج إليها فيبهذ  السجالت يجوز التالعح والعب   لذل   وال

إال بموجح  إعدامهاأن سجالت العمل ال يمكن  وجوب مراعاة   معمستقبال قد ينشأ نزاع

  .الشركةب المتبعة قواعدالسياسات والبما يتمشى مع و بذل  من الشركة افقةوم
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 الفكرية بحقوق الملكية زامتاالل  -9

أحكااام ب االلتاازام اتأقصااى درجاابوالشااركات التابعااة  مصاار لكهربااا  القابضااةالشااركة تلتاازم 

لمااادة ابمااا فااي ذلاا    القااوانين واالتفاقيااات المتعلقااة بااالترليص باسااتخدام حقااوق الطبااع والنشاار

 المكتوبة والصور والبرمجيات الخاصة بالحاسح اآللي.

 أو فاي شاكل كاون فاي صاورة ناص مكتاوبتقاد  هااويفهم المقصود " بالمادة المكتوبة " على أن

 ور سوا  كانت مطبوعة أو في صورة إلكترونية.ص  

ياات الستخدام البرمج ةالالزم صلياالتر ىالحصول علب مصر وتقوم الشركة القابضة لكهربا 

ة الشاركة القابضا أعماال اساتخدامها فاي بغارض مساتوياتها وذلا بمختلا  واسكواد الصاناعية 

 افظتحتارم وتحاوالشاركات التابعاة  مصار كما أن الشركة القابضاة لكهرباا   والشركات التابعة

 لى حقوق الملكية الفكرية لآللرين.ع

 ال  بهاا عما أو أي برمجيات بصورة غير مصارحا  وتعتبر عملية نسخ أو إرسال أي مادة مكتوبة 

 مخالفاا  ووالشاركات التابعاة  مصار  بمصالح وسامعة الشاركة القابضاة لكهرباا  وضارا   غير قانونيا  

 الشركة. اتسياسل

 :ذلكويشمل 

 ح  والمجالت التجارية والكتح.الص 

 الفنية الرسوم والمواصفات. 

  اإلنترنت(.الصور الموجودة على شبكة المعلومات الدولية( 

 :بكل دقة ما يلييجب مراعاة  هذا االلتزام ولتحقيق

  ة حقوق الطبع والنشار وحقاوق الملكياة الفكريا أن مالحظة تدل علي أن يتم وضعيجح

ومة والمرسا علاي جمياع الماواد المطبوعاة ولعمالئهاا العائدة للشاركة القابضاة لكهرباا 

 .مصر لكهربا  القابضةوالمصورة والتي تم ابتكارها بواسطة العاملين بالشركة 

  أو  لماادة المكتوباةا لنساخ ياةكرلهم حاا الملكياة الفيجح الحصول على تصريح ممن له

فاي  بماا مصار ال تعود ملكيتها للشركة القابضاة لكهرباا المرسومة أو المصورة والتي 

 .الملكيةاإلنترنت إذا كانت متمتعة بحقوق  ذل  أي مادة موجودة على

 بنساخها  البرمجياات مساموحا   تلا  يجح التأكاد قبال عمال أي نساخة للبرمجياات مان أن

 لعمل نسخة احتياطية أو لعمل نسخة للحفظ باسرشي (. )على سبيل الملال
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 المجامالت في مجال العمل  -10

 بعااض كتقاديم أو قبااول بعاض المجاامالت تقاديمقاد يقتضاي اسمار فاي بعااض المناسابات أن ياتم 

عماال أو تلقاي بعاض الهادايا أو الادعوة إلاى أو الموافقاة علاى المشااركة فاي بعاض اس الخدمات

قبااول أو ماانح ملاال هااذ  الضااروري مالحظااة أن  وفااي هااذ  الحاااالت يكااون ماان  الترفيهيااة 

لسابح اإلساا ة فهام  بمقتضاى التوجيهاات التالياة وذلا  تجنباا   منظماا  يكاون  المجامالت يجاح أن

 .هذ  المجامالت تم تقديم أو قبولالذي من أجله 

 بما يلي: بدقة االلتزام في هذا السياق يجبو

 مااان عليهااا تلااا  الهاادايا أو المجاااامالت مالئمااة ومصااادقا   يجااح أن يااتم التأكاااد ماان أن 

 فااي هااذا مااع كافاة تعليمااات وقواعااد الشااركة وتتفااا تمامااا   المساتوى الااوظيفي المخااتص

 .الشأن

 مغاالى كاون النطااق المتعاارف علياه  وأال ي يمحدودة القيمة وفالهدايا  يتم التأكد من أن

 مان أي ا  مافي قيمتها عما هو مقبول من واقع الممارسة العملية  وأال يترتح عليهاا التزا

 .المختصعليها من المستوى الوظيفي  نوع  وأن يكون مصدقا  

  سي حفاااالت أو لهااادايا أو الااادعوات دائماااا أن قباااول ايجاااح أن نضاااع فاااي االعتباااار

عكاس يأو أي نوع آلر من المجامالت مان شاري  فاي العمال يمكان أن  .الخرحالت....

 فيها. مظهرا لتعارض المصالح وال سيما إذا كانت قيمتها مبالغا    في ظاهر

  موحا  تتفاا ماع ماا هاو مسا لآللرين التي تقدمها والهدايا مجامالتال أنيجح أن تراعي 

 ه.علي ارف  لما هو متع به طبقا للقواعد المنظمة لذل  في المكان الذي يعمل به  أو طبقا  

 ات إذا لم تكان متأكادا مان القواعاد التاي تحكام ذلا   يتوجاح عليا  البحا  عان اإلرشااد

 ية.المتعلقة بذل  من رئيس  المباشر أو مديرك المباشر أو إدارة الشئون القانون
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 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 قواعد السلوك المهني
 

 االلكتروني وشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(استخدام  البريد   -11

ي ملاال البريااد االلكتروناا اسلاارى تعتباار نظاام المعلومااات ووسااائل االتصااال ومختلاا  اسنظمااة

يرهااا اآللياة وقواعااد المعلوماات مان الوساائل التاي تام توف الحاساباتوالبرياد الصاوتي وشابكات 

 .بكفا ة ابعة من أدا  مهامهاوالشركات الت مصر لكهربا  القابضة حتى تتمكن الشركة

وق حقال متضمنة  و مصر لكهربا  القابضةلسياسات الشركة ويخضع استخدام كافة هذ  الوسائل 

سارية وأمان للحفاظ علاى ومعلومات الشركة  و وسائلاستخدام  بما ال يلدي إلى إسا ةالملكية  

فاي  صارالقابضاة لكهرباا  ماستخدام اسنظمة الخاصة بالشاركة  باتا   المعلومات. ويحظر حظرا  

 .أو قد يترتح عليها مسا لة قانونية إرسال رسائل جارحة أو لادشة للحيا 

حواساح للبريد االلكتروني وشابكة ال الشخصياالستخدام ب السماح من الطبيعي أنه من الممكنو

ون ذلا  شاريطة أن يكا ومحادودة  رضية  بصورة  ع   اآللية وشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(

ات ال كماا مصر العمل الخاص بالشركة القابضة لكهربا  تلثر علىاالستخدام ذو طبيعة ال  ول ح 

 بالتزاماته الوظيفية. بها من العاملين أيا  دون قيام 

 :التالية بالتوجيهاتوينبغي االلتزام 

 وشاابكة لبريااد اإللكترونااي ل الشخصااي سااتخداماال ماانبالحااد اسدنااى  يجااح االلتاازام

الفصال الحاسبات وشبكة المعلومات الدولية الخاصة بالشركة  ماع االلتازام الادائم ب

 ما بين البريد اإللكتروني الشخصي والبريد اإللكتروني الخاص بالشركة.

 ه  ماع الذي ال ترغح في االحتفاظ ب الشخصيبإلغا  البريد اإللكتروني  يجح القيام

ناوان الذي ترغح قي االحتفاظ به إلي ع شخصيال القيام بتحويل البريد اإللكتروني

 .لارج الشركة البريد اإللكتروني الخاص ب  أو إلي أي بريد إلكتروني آلر

  الحرفي فاي مكاتباتا  الخاصاة بالعمال بصارف النظار عماا اسسلوب استخدم دائما

 مع الموضوع. للجدلإذا كانت متفقة أو مليرة 

 أو يطلاع علياه طارف آلارإذا كنات ال ترغاح فاي أن  كتاباة   نصوضع أي  تجنح  

 نية.تعقيدات قانو سي تجنبا   وذل سي طرف  إذا كان االطالع عليه سيسبح حرجا  
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 تعارض المصالح  -12

وذلا  مان  مصاالحتعاارض فاي ال أيتجناح  مصار على كافة العاملين بالشاركة القابضاة لكهرباا 

ذ اتخاا علاىقاد تالدي إلاى عادم المقادرة عالقات أو أنشاطة لاارج مجاال العمال  لالل الدلول في

ذا ماا إ . ويمكان للتعاارض فاي المصاالح أن يكاون قائماا  عملهام  الصحيحة في أدا  مهاام تالقرارا

 دي إلاىفي أي أنشاطة أو لاه منفعاة شخصاية يمكان أن تال أو أحد أفراد أسرته مشاركا   العاملكان 

العاماال  أو يمكاان أن تاالدي إلااى قيااام  فااي عملااه الواجبااة االتخاااذقاارارات ال  اتخاااذ الحيلولااة دون

لاى القياام باإلفصااح التاام والحصاول ع ويتحاتم. على مصلحة الشاركة بتغليح مصالحه الشخصية

ل أو الادلو عاامالتتفرد مان أفاراد عائلتاه باأي أنشاطة أو  يالموافقة الالزمة قبل قيام العامل أو أ

م القياام تا. وفي حالة ما إذا كان النشاط قاد في المصالح   في صورة تعارضا  في عالقات قد تظهر 

ذل  فاإن لم ياتم الحصاول علاى التصاريح الكتاابي با ا  وموضروريا     يظل اإلفصاح الزما  فعال   به

 .ا  محظور ال يزال النشط الذي تم القيام به اهذ

 ذاولائماا . ساهال  دا أمارا   لايس من عدمه تقرير ما إذا كان هناك تعارضا  في المصالح ومع ذل  فإن

ت علاى العااملين ممان لاديهم أسائلة  متعلقاة  بالتعاارض فاي المصاالح البحا  عان إجاباا يتحتم علاى

إلاى  لدياستفساراتهم من إدارة الشركة قبل االشتراك في أي أنشطة أو تعامالت أو عالقاات قاد تا

حاال  بشاريةأو إدارة الماوارد الوا ماديريهم إثارة تعارضا  في المصالح  وعلى العااملين أن يراجعا

 .وجود أى استفسارات لديهم فيما يتعلا بتعارض المصالح

 ما يلي: ولتالفي التعارض في المصالح يكون من الضروري مراعاة

   تتادالل  ح المواق  الشخصية واالجتماعياة والمالياة والسياساية التاي تتادالل أو يمكان أنتجن

بالشااركة القابضااة  القاارارات الخاصااة  اتخاااذفااي الموضااوعية  عاادم مااع مهااام وظيفتاا  أو

 .أوالشركات التابعة مصر لكهربا 

 إلااى المااوردين ماان أي نااوع بتأديااة لاادمات أو تقااوم لاادى ولااو بعااض الوقاات ال تعماال 

ى مهاام عملا  لاد مان المحتملين والاذين يتوجاح عليا  التعامال معهام كجاز  الحاليين أو

 .أو الشركات التابعة مصر الشركة القابضة لكهربا 

  ت لا  أي استلمار مع أي  من العمال  أو الموردين )أو مرؤوساي ( إذا كانا تشارك فيال

دا  س الماوردين أو التفااوض معهام كنت طرفا في تقييم هلال تعامالت مباشرة معهم أو 

 .بعض اسعمال الخاصة بالشركة القابضة لكهربا  مصر أو الشركات التابعة

 رد قبال مشااركت  أو أي فا ما يفيد عدم وجود تعارض فاي المصاالح وجود من   تأكد دائما

يمكاان  أو يحااول دون والئاا  التااام للشااركةماان أفااراد عائلتاا  فااي أي نشاااط لااارجي قااد 

 المصالح.  ا  فيتعارض يظهر

 ي فاوحل أي موق  قائم من المحتمل أن يلدي إلاى تعارضاا    باإلفصاح عن علي  القيام

 أو حتى مجرد الظهور بمظهر التعارض في المصالح. المصالح

  لياة أو فيهاا الناواحي الشخصاية أو االجتماعياة أو المايمكن أن تلثر  التي تجنح المواق

  .عمل ل ئ على أداالسياسية 
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 الزى الخاص بالعاملين بالمواقع  -13

ارتادا  زى معاين أن الهادف مان تعليماات الشاركة علاى من الواضاح ويجاح أن يكاون مفهوماا  

 للعااملين للعاملين بالمواقع إنما يهدف إلى حماية العاملين بتل  المواقع مان حادوث أي إصاابات

  .قد تصل إلى حد العجز الكامل أو الوفاة ال قدر هللا

 ما يلي:ب وبمنتهى الدقة وفي هذا السياق ينبغي على جميع العاملين بالمواقع االلتزام التام

 المحدد من قبل الشركة طوال فترة تواجدهم بمواقع العمل. ارتدا  الزى 

 أس الواقي )الخوذة( طوال فترة تواجدهم بمواقع العمل.رارتدا  غطا  ال 

 .ارتدا  القفاز الواقي 

 .ارتدا  الحذا  الواقي العازل طوال فترة تواجدهم بالمواقع 

 ين بالمواقع.إتباع أي تعليمات تصدر من حين آللر فيما يتعلا بسالمة العامل 

 لهم طوال فترة دورياتهم.  ارتدا  موظفي اسمن الزى المحدد   
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 االلتزام بقواعد السلو  المهني  -14

 عمالناا.أ ناا فاي أدا يشكل االلتزام بهذ  القيم والمبادئ والممارسات العنصار الرئيساي فاي نجاح

مبااادئ تاام تفااويض شاااغلي وظااائ  اإلدارة فااي المراقبااة اليوميااة لاللتاازام بتلاا  القاايم والولقااد 

 د.واإلرشا النصح توجيهبوالممارسات  وإذا اقتضى اسمر القيام 

كمااا ساايتم  إعااداد تقرياارا  ساانويا  بااذل . لماان لااالااللتاازام و هااذا كمااا ساايتم التأكااد وسااتتم مراقبااة

 هرباا االلتزام بقواعد السلوك المهني بواسطة مجلس إدارة الشركة القابضاة لك ىاستعراض مد

لقيااام المراجعااة. وينبغااي علااى كافااة العاااملين اب القااائمين ماان لااالل أيضااا   كمااا ساايتم ذلاا  مصاار

 .ثالحدو وإن كانت محتملة حتىحال حدوث أي تجاوزات لهذ  المبادئ  إدارة الشركةبإلطار 

لتازام كاون هنااك بعاض االستفساارات مان العااملين فيماا يتعلاا بكيفياة االأن ت الملكادوإنه لمن 

 بمناقشاة نوكما أنه من المتوقع أن يقوم هالال  العاامل  بقواعد السلوك المهني في مواق  معينة

أكاد مادير . وفاي حالاة عادم تإدارة الماوارد البشارية مادير  ماع لهاذ  المواقا  المالبسات الدقيقة

عااد ام بقواللتأكااد مان االلتااز فااي هاذ  المواقاا  البشاارية باااإلجرا  الواجاح اإلتباااعإدارة الماوارد 

الساالوك المهنااي  يمكاان للعاماال الحصااول علااى اإلرشااادات الالزمااة ماان لااالل التشاااور مااع 

 المستوى الوظيفي اسعلى للتأكد من دقة المعلومات التي يحصل عليها.

لقابضطة قواعطد السطلو  المهنطي للشطركة اب تتعلطق أي مخالفطاتب سيتم توقيع الجزاءات فيما يتعلقو

ن العططاملين الططذين يرتكبططو أى  مططن علططى أو سياسططات وتعليمططات شططركاتها التابعططة مصططر لكهربططاء

 المخالفات التالية:

 التصااريح أو المساااعدة فااي ارتكاااب المخالفااات المتعلقااة بقواعااد الساالوك المهنااي 

ساااات والتعليماااات الخاصاااة   أو مخالفاااة السيامصااار للشاااركة القابضاااة لكهرباااا 

 بشركاتها التابعة.

 نيمخالفة لقواعد السلوك المه شرف عليهم بارتكابيممن شخص  عدم االهتمام بقيام. 

 تجاااوزات فااي قواعااد الساالوك المهنااي  أو إلفااا  معلومااات  أي عاان عاادم اإلبااالغ

 تتعلا بتل  المخالفات.

   وث فاي حاد همشاكوك عان بااإلبالغ ممن قامواالعاملين   منمحاولة االنتقام من أحد

 . أية مخالفات

  


