باإلحالة إلي كتاب السيد المهندس  /رئيس مجلس إدارة الشركة القابضةة لكهربةام م ةر مالمشةار إية إلةي مماإقةة مجلةس إدارة الشةركة
القابضة بجلست األملي لسن  2017علي تعديل كال من :
-1تعديل البند رقم ( )10للمجامالت إي مجال العمل بمدمنة قماعد السلمك المهني ـ . 11
 -2بنةةد نانيةةا ( الهةةدايا مالضةةياإة مالترإي ة ) بقماعةةد السةةلمك العامةةة للمتعةةاملين مةةك الشةةركة القابضةةة مشةةركاتها التابعةةة
مالمنتهي إلي نشر التعديالت المرإقة علي الممقك األلكترمني للشركة .
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الممضمع

القرار

بشةةةةةةةة ن تعةةةةةةةةديل بنةةةةةةةةد ()10
المجامالت إي مجال العمل إةي
مدمنةة قماعةد السةلمك المهنةي
للشةةةةركة القابضةةةةة مشةةةةركاتها
التابعةةةةة متعةةةةديل بنةةةةد (نانيةةةةاً)
الهدايا مالضياإة مالترإية إةي
مدمنةةة قماعةةد السةةلمك العامةةة
للمتعةةةةةةةاملين مةةةةةةةك الشةةةةةةةركة
القابضة مشركاتها التابعة .

ماإق المجلس علي أمال ً -:
تعديل بند ( )10المجامالت إي مجال العمل ص ( )11مدمنة قماعد السلمك المهني كما يلي
النص بعد التعديل
النص قبل التعديل
المجامالت إي مجال العمل
المجامالت إي مجال العمل
قةةد يقتضةةي األمةةر إةةي بعة المناسةةبات أن يةةتم يجةةةةب علةةةةةي العةةةةةاملين عةةةةدم تلقةةةةةي أم قبةةةةةمل
المجةةامالت (العينيةةة أم النقديةةة ) كتلقةةي بع ة
تقةديم أم قبةةمل بعة المجةةامالت كتقةديم بعة
الخدمات ام تلقي بعة الهةدايا أم الةدعمة إلةي الهةةدايا أمالةةدعمات أم المماإقةةة علةةي المشةةاركة
أم المماإقة علي المشةاركة إةي بعة األعمةال إي الفاعليات الترإيهية مالتي قد يكمن لها ت نير
الترإيهيةةةة  ،مإةةةي هةةةذه الحةةةاالت يكةةةمن مةةةن مباشةةةر أم يةةةر مباشةةةر علةةةي ممضةةةمعيت إةةةي
الضرمري مالحظةة أن قبةمل ام مةن منةل هةذه تنفيةةذ مهام ة المظيفيةةة أم مةةن ش ة نها أن ت ة نر
المجةةةامالت يجةةةب ان يكةةةمن منظمةةةا ً بمقتضةةةي علي قرارات أم قد تضطره إلي اإللتزام بشئ ما
التمجيهةةةات التاليةةةة مذلةةةك تجنبةةةا ً إلسةةةامة إهةةةم لقام قبملها
السةةبب الةةذي مةةن أجل ة تةةم تقةةديم أم قبةةمل هةةذه
المجامالت .
مإي هذا السياق يجب اإللتزام بدقة مما يلي  -:مإي هذا السياق يجب اإللتزام بدقة بما يلي -:
* يجةةةب أن يةةةتم الت كةةةد مةةةن أن تلةةةك الهةةةدايا أم * يجب عدم قبمل أي هدايا أم مجامالت مةن أي
المجامالت مالئمة مم دقا ً عليها من المستمي نمع ممهما غرت قيمتها سمام كانةت مباشةرة
الةةةمظيفي المخةةةتص متتفةةةق تمامةةةا ً مةةةك كاإةةةةة أم بالمساطة .
تعليمات مقماعد الشركة إي هذا الش ن .
* مإي حالةة إ ةرار الطةرل النةاني علةي تقةديم
* يتم الت كد من أن الهدايا محدمدة القيمة مإةي أي من تلك المجامالت يجةب علةي العامةل إعةالم
النطاق المتعارل علي  ،مأال يكةمن مغةالي إةي رئيس المباشر بها الذي بدمره يحيل الممضمع
قيمتهةةا عمةةا هةةم مقبةةمل مةةن ماقةةك الممارسةةة لجهات التحقيق
العلمية  ،مأال يترتب عليها إلتزاما من أي نةمع
مأن يكمن م دقا ً عليها من المستمي المظيفي
* إذا لم تكن مت كد من القماعد التي تحكم ذلك ،
المختص .
يتمجةةب عليةةك البح ة عةةن اإلرشةةادات المتعلقةةة
* يجةةب أن نضةةك إةةي األعتبةةار دائم ةا ً أن قبةةمل بذلك من رئيسك المباشر أم مةديرك المباشةر أم
الهةةةةدايا أم الةةةةدعمات ألي حفةةةةالت أم رحةةةةالت ادارة الشئمن القانمنية .
...ألخ أم أي نمع أخر من المجاملت من شريك
إةةي العمةةل يمكةةن أن يعكةةس إةةي ظةةاهره مظهةةرا ً
لتعةةةار الم ةةةال مالسةةةيما إذا كانةةةت قيمتهةةةا
مبالغا ً إيها .
* يجب أن تراعي أن المجةامالت مالهةدايا التةي
تقدمها لألخةرين تتفةق مةك مةا هةم مسةممحا ً بة
طبق ةا ً للقماعةةد المنظمةةة لةةذلك إةةي المكةةان الةةذي
يعمل ب  ،أم طبقا ً لما هم متعارل علي .
* إذا لم تكن مت كد من القماعد التةي تحكةم ذلةك
يتمجةةب عليةةك البح ة عةةن اإلرشةةادات المتعلقةةة
بذلك مةن رئيسةك المبارشةر أم مةديرك المباشةر
أم إدارة الشئمن القانمنية .
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الممضمع

نانيا ً تعديل بند (نانياً) الهدايا مالضياإة مالترإي ص ( " )9قماعد السلمك العامة للمتعاملين مك
الشركة القابضة لكهربام م ر مشركاتها التابعة "
النص قبل التعديل
نانياً :الهدايا مالضياإة مالترإي -:

النص بعد التعديل
نانياً :الهدايا مالضياإة مالترإي -:

* ال يجةةةةمز للمةةةةمردين ممةةةةمظفيهم عةةةةر أم
تقةةةديم هةةةدايا أم ضةةةياإة إلةةةي مةةةمظفي الشةةةركة
القابضة مشركاتها التابعة إال ما كان منهةا ذات
قيمة رمزية ميتماشي مك الممارسات التجاريةة
المعتةةةةادة  ،متم ةةةةل الهةةةةدايا الرمزيةةةةة ب نهةةةةا
الهدايا ذات القيمة المنخفضة .

* ال يجمز للممردين مممظفيهم عر أم تقديم
هةةدايا أم ضةةياإة إلةةي مةةمظفي الشةةركة القابضةةة
مشركاتها التابعة مهمةا كانةت ذات قيمةة رمزيةة
مسمام أكانت مباشرة أم بماسطة حتي ال يكمن
لها ت نير مباشر أم ير مباشر علي ممضمعية
الممظل إي تنفيذ مهامة المظيفيةة أمشة نها أن
ت نر علي قرارات أم تضطره إلي االلتزام بشةئ
ما لقام قبملها .

* يجب الت كد من أن تلك الهةدايا أم المجةامالت
مالئمة مم دقا عليهةا مةن المسةتمي الةمظيفي
المختص متتفق تماما ً مك كاإة تعليمات مقماعد
الشركة إي هذا الش ن .
* يجةةةةب الت كةةةةد مةةةةن أن الهةةةةدايا مالمجةةةةامالت
المقدمة ال يترتب عليها التزام من أي نمع .

