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ات     المحت
جدول المحتوى

ذي  س التنف 03رسالة الرئ

04المقدمة

ا؟  ود عمل ف يتم تطبيق ال  ك
ة للضمان الص  كة الوطن ذة عن ال ة؟ -ضمان -ن م ضمان المهن  وما  ق

كيف يتم تطبيق الكود عملياً؟          
ة ع أي انتهاك أو خرق لقواعد الميثاق؟  ت  ما  العواقب الم

ن؟  ف والتعامل مع اآلخ ة الت ف 06ك

ام والتعاون  االح
ئة   الصحة والسالمة والب

ة أخرى/ العمل مع الغ   أطراف خارج
 العمل مع الموظف والمسؤول العموم 

ة   ة االتصاالت الخارج  منهج
 تضارب المصالح

افة ة والض فيه ا ال ا والمزا اسة الهدا  س

ة األصول  ضمان ة حما ف 14ك

كة  ة أصول ال حما
ا المعلومات واألمن المعلوما  موارد تكنولوج

ة  ة الفك المل
ة  المعلومات ال

األرشفة وحفظ السجالت والوثائق  ة المتعلقة  ط الرقاب  الضوا

االمتثال مع القوان ذات الصلة  ة أداء مهام العمل  ف 19ك

ة  قوان التنافس
ة  قوان التجارة الدول

كة ة ألطراف من داخل ال  التعامالت التجار
افحة غسل األموال  م

الضوابط التنظيمية المتعلقة بالصناعة وقطاع النشاط المحدد 
 

ة   ات النهائ 24التوص

ة؟  ذ مدونة مواثيق األخالق المهن ف يتم تنف ك
ه فيها؟  الغ عن الوقائع المش ة اإل ف ك

التجاوزات والجزاءات 

فات 27التع
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رسالة الرئيس التنفيذي

ت العربية تتبنى ضمان، وبشكل أساسي، رسالة مجتمعية واضحة ذات منظور صحي مفادها هو االرتقاء بمستوى القطاع الصحي في دولة اإلمارا
دامة على درجة المتحدة بشكل عام وقطاع التأمين الصحي بشكل خاص وسبيلها في ذلك هو إتاحة حلول تأمينية مبتكرة وخدمات رعاية صحية مست

ن عبر إمارات وباعتبارها الشريك الموثوق به لحكومة أبوظبي ومزود الرعاية الصحية الذي يحظى بثقة المتعاملين والمشتركي. عالية من الجودة
ا يأتي على الدولة، تكتسب ضمان ريادتها المهنية والخدمية من عملها في مجال تقديم خدمات تأمين صحي متميزة للمشتركين والمتعاملين وهو م

.قائمة مستهدفاتها

يادية في قطاع وقد اجتهدت إدارات العمل المختلفة لدى ضمان لبناء سمعة قوية وطيبة تميّز ضمان على مستوى السوق المحلي باعتبارها شركة ر
وفي . تركين لديهاالتأمين الصحي تنتهج أعلى معايير المهنية واألخالقية أثناء أداء أعمالها لتوفير خدمات تأمين صحي متميزة تلبي توقعات المش

بطريقة  األنشطةإطار االلتزام بمعايير تشغيلية عالية ينتج عنها خدمات عالية الجودة، تحرص اإلدارة العليا بضمان على التأكد من تأدية األعمال و
المسؤولية : يكما إن خماسية القيم التي تؤمن بها ضمان وتتبناها بشدة وه. أخالقية متسمة بالنزاهة واألمانة ومستندة على مبدأ المسألة والمحاسبة

.  ات اإلجرائيةوالتميز والريادة وروح الفريق واالنجازات يجب وأن ينعكس صداها وبشكل واضح على جميع أوجه العمل المختلفة واألنشطة والعملي
.  ويعلو كل ذك منظومة األخالقيات المهنية السائدة على مستوى ضمان

ن أجل تحقيق رؤيتها والتي تُمّكن ضمان من العمل م) الميثاق(وباستقراء مدونة األخالقيات المهنية، تتضح المبادئ اإلرشادية األساسية المبني عليها 
:  لمسؤوليات التاليةولذلك يقع على كل موظف في ضمان ا. االستشرافية لتحقيق مجتمع يتمتع بالصحة والعافية في دولة إلمارات العربية المتحدة

.تفهم وتطبيق هذه المبادئ األساسية بغض النظر عن األدوار المتباينة الموكلة إلى كل موظف على حدا-
. االلتزام بتطبيق أعلى المعايير األخالقية والمهنية عند أداء األعمال-

كان لديه  ومن هذا المنظور المؤسسي، ننصح كل موظف بالتواصل مع الموظف المسؤول في إدارة الشؤون القانونية واالمتثال المؤسسي في حال 
.  أي استفسارات أو أسئلة عن آلية تنفيذ مبادئ ميثاق األخالقيات المؤسسي على مهام العمل اليومية والمؤسسية

.  نإن ضمان تقّدر جميع الجهود المبذولة من جميع موظفيها والتزامهم بمعايير التميّز في كل األنشطة والعمليات اإلجرائية في ضما

حمد المحياس                                                                                                                                           
الرئيس التنفيذي                                                                                                                                         

ضمان -الشركة الوطنية للضمان الصحي
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  المقدمة

ة للضمان الص  كة الوطن سها  العام  -ال كة مساهمة عامة تم تأس ل السادة 2005ضمان   تم اإلشـارة إ )الميثاق(وخالل . حكومة أبوظ / من ق ـة للضـمان الصـ "، سـ ـكة الوطن مان ضـ -ال
ات ال تملك فيها ضمان . ضمان)" ع.م.ش( عة لضمان، ف ال ات التا ة لل س ال  . أو لديها حقوق  اإلدارة% 50أما 

م ضمان ع النحو التا  ف ق مكن تع :  و

ة  ات المهن ا نموذج) الميثاق(قدم ميثاق األخالق
ات والممارسات المهن ً لمعاي األخالق ام ة مت

عمل لدى ضمان أو مع ضمان ل موظف  .  المتوقعة من 
عزز  تهجها ) الميثاق(و م ال ت ل  تطبيق الق ش ضمان و

اسات واإلجراءات وال ة لجميع الس  اللبنة األساس
ادئ الواردة   دم أد ما أنها تق). الميثاق(تعكس الم

السلوك المه وا لوظ ال مستوى للمعاي المتعلقة 
عزز أداء محر ام بها، مما  ات جب ع الموظف االل

جة تضافر الجهود نحو تحقيق األهداف  النمو ن
ة .المؤسس

ة؟ ما هو ميثاق األخالقيات المهني وما هي قيم ضمان المهنية؟ -ضمان -نبذة عن الشركة الوطنية للضمان الصحي

التميز
دي- اص بتق ار الخ اء المعي م إرس

الل  ن خ زة م دمات متمي خ
ايير الدول ل المع ار أفض ة اختي ي
تراط ات المعتمدة واالمتثال لالش
ً ذات الصلة المعترف بها دولي .ا

اء - ى إنش مان عل رص ض تح
ف م بالش ل تتس وات تواص افية قن

ة جيع اإلدارا واالنفتاحي ت وتش
اون ف وياً والتع ا على العمل س يم

ادرات  وص المب ا بخص بينه
ا  ذا م ية؛ وه والمشاريع المؤسس
ان  يس الكي ي تأس اهم ف يس

.   المؤسسي المتكامل لضمان

مكين تباشر ضمان مسؤوليتها المهنية لت
عات موظفيها ليس فقط باإليفاء بتوق

ل المشتركين والشركاء الرئيسين ب
ات التفوق في تخطي أكثر من التوقع

.  المطلوبة

افز لتحقي - مان الح ك ض ق تمتل
رد ي إنجازات على المستوى الف

الل  ن خ ي م ي المؤسس والجمع
وق  زة تف دمات متمي ديم خ تق

رض تح ية بغ اق التنافس ق نط قي
 سعادة المشتركين ورضاهم عن

.  مستوى الخدمات المقدمة

ة ف- ي تعتبر ضمان شركة ريادي
 مجال القطاع الصحي ومستمرة

ة ك ول ابتكاري جزء في تقديم حل
ون  ة لتك ا الطموح ن رؤيته م
ال  ي مج وق ف ريك الموث الش
ديم خدمات  القطاع الصحي وتق

ي دو ع ف ة صحية راقية للمجتم ل
.  اإلمارات العربية الدولة

الريادة روح الفريق المسؤولية اإلنجازات
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المقدمة  

  .ةالوظيفي مهامه تأدية أثناء به تمر مهنية واقعة /موقف كل في وتطبيقه مبادئه مع واالمتثال الميثاق وفهم قراءة عند فردية مسؤولية يظهر أن موظف كل على
 وتحميلها حديثهات سيتم والتي الميثاق من محدّثة نسخة آخر إلى الرجوع الموظفين جميع فعلى آلخر، وقت من المتضمنة المبادئ وتحديث الميثاق مراجعة يتم قد أنه وحيث
 اتواإلجراء السياسات من حزم هناك فإن الميثاق، إلى باإلضافة .الموظفين لجميع متاحة تكون حتى ) www.damanhealth.ae( اإللكترونية ضمان منصة على بانتظام
  .السياسات هذه من أي إلي للرجوع الحاجة وظهرت األمر اقتضى متى إليها واإلشارة بها االلتزام ويجب ضمان في سارية تكون باالمتثال المتعلقة

 له يتعرض قد مهني موقف أو وظيفية واقعة كل يغطي ال أنه إال اشتراطات، من عليها ينبني وما الرئيسية المواضيع من عريضة قاعدة مع يتعامل الميثاق أن من وبالرغم
 الموقف هذا عن تنجم قد التي األخطار وتقييم المالئم التصرف قاطع وبشكل تحديد يستطع ولم ما لموقف الموظف تعرض حال وفي .الوظيفية مهامه أداؤه خالل الموظف
I :لها واقعية أجوبة إليجاد واالجتهاد التالية األسئلة طرح فعليه المهني،

التصرف هذا هل  ً القانونية؟ الناحية من صحيحا
ضمان؟ قيم مع يتماشى التصرف هذا هل
ضمان؟ صالح في التصرف هذا هل  
الخصوص؟ هذا في للتشاور معهم واالجتماع اإلدارة مع األمر مناقشة عليّ  يجب هل أم الصحيفة؟ في الواقعة هذه مثل عن قرأت إذا باالرتياح سأشعر هل 

 قانونيةال الشؤون إدارة في المسؤول الموظف فريق مع التواصل فيرجى مالئمة، أجوبة إيجاد عن )الموظف(  عجز أو السابقة األسئلة من أي على )ال( بـ اإلجابة كانت إذا
  .التقييم محل الواقعة بخصوص المناسبة واإلرشادات المشورة على للحصول(compliance@damanhealth.ae( اإللكتروني البريد عبر المؤسسي االمتثال وقسم

عمل أو يمثل ضمان أو ي/أو يعمل لدى ضمان و/يسري الميثاق على كل موظف ينتمي لضمان و
ر الوظيفي أو الدو/لدى أحد الشركات التابعة لضمان بغض النظر عن طبيعة المنصب الوظيفي و

.  أو الخبرة المهنية أو العالقة المهنية الرسمية مع ضمان/أو المكانة الوظيفية و/و

ما فيهم مزودي الخدم ة المتعاملة مع ضمان  ات وتتوقع ضمان امتثال األطراف الخارج
ة روح الميث اء العمل للقواعد الواردة  نص الميثاق وتلب شار و  .  اقواالس

ص أي وحيثما وجدت ضوابط محلية مطبقة توجب تطبيق معايير على مستوى أعلى بخصو
لخاص بهم ا) الميثاق(، فإن الفروع التابعة لضمان مطالبة بتعديل )الميثاق(مسألة واردة ضمن 

طبيعة  متطابقة مع هذه المعايير المحددة والتأكد من امتثالها مع المتبناهللتأكد من أن النسخة 
وفي حال طرأت الحاجة إلدخال تعديالت جديدة، فيتوجب عرض هذه . األنشطة واألعمال

بل مباشرة أي التعديالت على فريق االمتثال المعني بضمان في الفرع الرئيسي في أبوظبي ق
. تطبيق فعلي

عتمد من ضمان الم) الميثاق(نشأت أي اختالفات بين  ففي حالبالنسبة للفروع التابعة لضمان، 
األكثر ) قالميثا(والميثاق الساري في إحدى الفروع أو الشركات التابعة لضمان، يرجى إتباع 

.  صرامة وشمولية للحفاظ على أعلى قدر من النزاهة والتكاملية

؟ )الميثاق(من يسري عليه  كيف يتم تطبيق الكود عملياً؟ 

قواعد الميثاق؟ ل ما هي العواقب المترتبة على أي انتهاك أو خرق

ســ ــات والوقــوف عــ مال قــة هــذه االنتها ــت مــن حق قــات الالزمــة للت تم إجــراء التحق و حــال . واقعــةات ال حــال وجــود شــبهة انتهــاك ألي مــن قواعــد الميثــاق، ســ
ـة و ـات، قــد يـؤدي هــذا إ اتخـاذ إجــراءات قانون ـد مـن وجــود انتها ــات واتخـاذ اإلجــرا /التأ ـة تجــاه المـوظف المتــورط  هـذه االنتها ـة تجــاه أي أو تأدي ءات القانون

ـــة أخـــرى متورطـــة ـــال انتهـــاك أي مـــن قواعـــد الميثـــاق، يـــر االطـــالع إ فقـــرة . أطـــراف خارج ـــالغ عـــن الشـــكوك الـــ (و حـــال وجـــود شـــكوك ح ـــة اإل ف ســـاور  ك قـــد 
خصوص واقعة ما؟ ). الموظف 
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كيفية التصرف والتعامل مع اآلخرين؟ 

ام العمل زمالء ل  معاملة ال  اح  تح  و

دعم زمالء العمل ومشاركة النجاح مع أقران العمل  . 
ة فاعل ن والتواصل  ام أراء اآلخ  .  اح
قة مالئمة ط كفاءة و ة أداء المهام  ف ن ومشاركتهم ك م الدعم لآلخ  .  تقد
قة مالئمة ط كفاءة و ة أداء المهام  ف ن ومشاركتهم ك م الدعم لآلخ  .  تقد
ة عن المهام المناطة بها األمانة وتحمل المسؤول  .التح 
ة خاللها ف ل الجهود ألنهاء المهام الوظ ذل  ة و اد ام ساعات العمل االعت  .  اح
ار ل ة واخت ة والمهن د المجتمع ام التقال ط الزي وأعراف السلوك االجتما واح ما  ذلك ضوا ة  ة المجتمع ام األعراف الثقاف مة ومقبولة غة اح تحاور مح

ة  .  حسب األعراف االجتماع
ة واالتصاالت المؤسس اسات الموارد ال س الح س ل الذكر ول اسات السارة لدى ضمان ومنها ع س ة ة والشاالمتثال مع اإلجراءات والس ؤون القانون

 .  واالمتثال المؤس 
 ة ل استخدام أدوات االتصاالت المؤسس سه ة ولوحات اإلعالنات(االمتناع عن استخدام أو  الت المؤسس م ة واإل ات المؤسس )  ؛ إ غ ذلكومنها الخطا

ة و ة و/للتعب عن آراء دي ة حساسة/أو عرق ة أو التعب عن أي آراء أو ميول شخص اس  . أو س
خلق كة أو تطول سمعة زمالء العمل مما  ة وال قد تؤثر ع سمعة ال د ات ال ئة القصد والوشا ــــع إشاعات س ئة عمل ب عدم إطالق أو  أو توز

اط المه ب الموظف  ة ب الموظف وتؤدي إ فك االرت  .مشحونة ومضط
ط السارة فات ضد هذه الضوا ات أو ت  .  عدم التغا عن أي سلوك

ل المدى د وأن إن تحقيق النجاح المستدام وطوي اون والت الب رام والتع ائز االحت ى رك د عل ين يعتم يق ب نس
ة يحظى فيه. الموظفين تدامة ومتوازن ل مس ة عم ق بيئ ى خل ا تحرص عل اً م إن ضمان دائم ذا، ف ل ل ا ك

ي عدم الت. موظف باالحترام والتقدير والقيمة الوظيفية المرغوبة دأها ف ى مب اه وتؤكد ضمان عل اون تج ه
ة و ى ممارسات تمييزي لوكيات تع/أو عنصرية و/أي تصرف ينطوي عل ة أو س فية أو مضايقات مهني س

.   تجاه أي موظف

ل اإللزا  شغ تهج موقفا صارما تجاه ال ي وترفض عمل أو العمل الق ) عمل الّسخرة(ما أن ضمان ت
عمل. األطفال ل شخص  ة  ئة عمل مستدامة ومتوازنة هو مسؤول لدى أو مع  وترى أن الحفاظ ع ب

.  ضمان

االحترام والتعاون ماذا يجب على الموظف مراعاته؟ 
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كيفية التصرف والتعامل مع اآلخرين؟ 

ة السالمة المهن اع جميع المعاي العمل الخاصة  أمان وأت ة  ف  أداء جميع المهام الوظ
 ة ة شخص  ).م اقت األمر(استخدام أجهزة حما
ات حول  .  عدم التهاون مع أي شخص تب ممارسته لمهام عمله وهو تحت تأث المواد المخدرة أو ال
 ة ف ــــع الوظ ة المحتملة ع المشار ئ م المستمر ألثر المخاطر الب  ). إذا ما اقت األمر(التقي
 ان ذلك ممكنا د للموارد والحد من استهالك الموارد حيثما   االستهالك الرش
 ق الصحة والسالمة قوم بها ف قات  ة تحق ة ودعم أ ئ الغ فورا عن أي وقائع أو مخاطر ب  .اإل
ئة ة المو بها  مجال الصحة والسالمة والب ح جميع اإلجراءات التصح ام   .  االل
ئة معاي الصحة والسالمة والب  .حث المزودين ع االمتثال 
ئة الصحة والسالمة والب اسات واإلجراءات السارة والمتعلقة  .االمتثال مع جميع الس

ة مناط بها جميع الموظف  ة الحفاظ ع معاي السالمة والصحة  مسؤول اع  إن مسؤول ت ب
ئة والصح الب الغ عن أي واقعة أو أخطار ت  اطات ذات الصلة واإل ات واالش  .ة والسالمةالسلوك

 
س ئة المعتمدة، تحرص ضمان ل معاي الصحة والسالمة والب ام  ة االل ا ألهم درا ام  و االل فقط 

ع ال اطات الخاصة  افة االش فاء  ل االجتهاد  اإل جميع القوان  صحة التام  ات المتعلقة 
ئة ة الب . وسالمة الموظف وحما

لصحة والسالمة والبيئة ا ماذا يجب على الموظف مراعاته؟ 

  الصحة والسالمة والبيئة
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كيفية التصرف والتعامل مع اآلخرين؟ 

 د م/ للتأكد من أن الموردينتحري الحيطة والحذر بقدر كافي ة وحسن السمعة، والتأك ن الثق رامهم أطراف خارجية المتعامل معهم تتحلى بدرجة عالية م ن احت
.  الميثاق األخالقي لضمان وامتثالهم مع جميع القوانين والضوابط ذات الصلة

لف المراحفي حالة تضمين الموظف في أي معاملة متعلقة بالمشتريات، فعليه التأكد بأن المعاملة تتسم باإلنصاف والشفافية والحيادية في مختل .

اختيار الموردين على أساس المزايا التجارية والخصائص التنافسية .

 ًتضارب المصالح"يرجى االطالع على فقرة (تجنب أي تضارب في المصالح سواء كان حقيقياً أو ضمنيا " ً ).الواردة الحقا

  ة ة المطبق ة الدولي وانين التجاري رة يرجى االط(احترام الضوابط والتشريعات الخاصة بالمشتريات، بما في ذلك التشريعات العقابية أو الق ى فق وانين " الع إل ق
ً " التجارة العالمية ). الواردة الحقا

التأكد من استيفاء جميع الموافقات المالئمة قبل مباشرة التعامل مع أي من األطراف الخارجية.

في حال التعامل مع أي مورد أو متعامل، يرجى التزام الوضوح والشفافية وأخالقيات النزاهة واألمانة .

أو الموردين/مراعاة الحفاظ على البيانات السرية الخاصة بضمان و   .

االمتثال مع السياسات واإلجراءات المنظمة لمعامالت المشتريات والسارية في ضمان .

واني ال والق ايير االمتث ع مع رام جمي ع ضمان تحت أي مسمى احت ة تتعامل م ى أي أطراف خارجي ن عل
ة أخالقي ي مدون ا ف وص عليه ة المنص ات األخالقي ك االلتزام ي ذل ا ف لة بم ريعات ذات الص ات والتش

ة الخاصة ب. والسلوكيات الوظيفية ايير األخالقي ال مع مع ال كما أنه على األطراف األخرى االمتث األعم
.  ومعايير النزاهة في جميع الوقت

ة  شأ عالقات األعمال مع األطراف الخارج شار والمتعامل إ(ت )  غ ذلك مثل الموردين واالس
ار الموردين ال أنه يتم اخت ة وكفاءة مع مراعاة  فاعل شطتها  متعامل مع لتمك ضمان من إدارة أ

ح ة والوض الشفاف سمة  ة م ائ . ضمان ع أساس إجراءات 

أخرى خارجية أطراف /الغير مع العمل ماذا يجب على الموظف مراعاته؟ 
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ن؟  ف والتعامل مع اآلخ ة الت ف  ك

طة لدى التعامل مع أي منهم اته وتحري الح عاب مفهوم الموظف العموم وحي  .اس
ة أو ممثليهم ة معلومات ألي جهات حكوم م أ ة لدى تقد ة والمصداق امل  .تحري الدقة والت
ا و م أي هدا قة الالزمة  هذا ال/ االحجام تماما عن تقد افة ألي موظف عام دون الحصول ع الموافقة المس ة أو منافع ض ا ترفيه ير االطالع (شأن أو مزا

عد ما  افة الواردة ف ا الض ة ومزا فيه ا والمنافع ال م الهدا اسة تقد س  ).ع الفقرة الخاصة 
 الغ فورا (التواصل فورا ط) أو خالل يوم العمل التا إذا لم يتم اإل الغه  حال تم االتصال مع الموظف  ق االمتثال المع إل ة من أطرافمع ف /  قة غ رسم

غرض االلتفاف ع أي إجراء رقا معت اطن مع الموظف  انات أو تم التواصل من ال معلومات و دهم  غرض تزو ها  ة أو غ لجهات مد من اجهات حكوم
ة ة المعن  .  الحكوم

 ام بها اطات ال يتوجب ع ضمان االل االش ة تتعامل مع ضمان  د من إطالع أي أطراف خارج ه هذه اال (التأ اطات ع األطراف وللمدى ال تنطبق ف ش
ة اطات السارة، حيثما اقت األمر). الخارج االمتثال لالش ام هذه األطراف  د من ال  .  وكذلك التأ

 فاء نصوص القوان ة واس ة لدى إبرام أي تعاقد أو صفقة أو اتفاق ة مع مراعاة الشفاف ة عال قة مهن ط ل مالئم و ش ل ضمان  و حال . صلة ذات التمث
ق االمتثا عات ذات الصلة، ير التواصل مع ف ة المعقولة تجاه المعاملة الجارة ومدى امتثالها مع القوان وال د ا لوجود دوا لل لمؤس ع ال

و    .للحصول ع المشورة والمساعدة  compliance@damanhealth.aeاإلل
خصوص التعامل مع الجهات الحكوم حات  ة للحصول ع أي توض ق الشؤون القانون ق االمتثال المؤس أو ف  .  العمومة والموظف ير التواصل مع ف

ة ذات الصلة لدى إقامة اطات القانون ام االش ة وال ة المهن عالقات  جب مراعاة قواعد الشفاف
ة مع الموظف  ة مهن  .  المسؤول العموم خارج ضمان/ تفاعل

ة حازمة تنظم إطار التعامل المه مع موظ الهيئات الحكو  اطات قانون ةهناك عدة اش ندرج . م و
ة تمون: تحت مصطلح الموظف العموم الفئات التال ألي دائرة أو  الموظفون والمسؤولون الذين ي

ة  الدولة ة حكوم ة أو ش كة أو مؤسسات أو جهات حكوم عض الحاالت . هيئة أو  ، يتم إدراج و 
ما وأن السادة" الموظف العموم"موظ ضمان تحت فئة  ة األ حكومة أبوظ تملك ال/ الس س

ة  ضمان ة ال. من حصص المل ة والمحل عات الدول اطات ال ام االش جب اح نافذة ع و
اء دولي ضة وأي  ة القا كة أبوظ التنم .  ضمان لدى إبرام صفقات ب ضمان أو 

العمل مع الموظف والمسؤول العموم  ماذا يجب على الموظف مراعاته؟ 
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عة لها ات والفروع التا سمعة ضمان أو أحد ال معلومات قد ت   .  االمتناع تماما عن اإلدالء 
ة عن ضمان للجمهور ووسائل اإلعالم المختلف ا الن حات  ة أو اإلدالء بت اه . ةاالمتناع عن  أي معلومات تخص ضمان ألطراف خارج ير االن

ا  ادلها إعالم ل  أي معلومات أو ت جب الحصول ع موافقة إدارة االتصال المؤس ق  .   أنه 
 ة أو ع وسائل التواصل االجتما ة ألطراف خارج ة المعلومات"ير االطالع لفقرة (االمتناع تماما عن اإلفصاح عن أي معلومات  د من " ال لم

انات  ).  الب
ة ة المؤسس جراءات االتصال المعتمدة والموضحة لإلرشادات المنظمة لالتصال واله اسات و  . االمتثال مع جميع س
مختلف وسائله اسات االتصال اإلعال  س خصوص أي استفسارات متعلقة  ق االتصال المؤس   .  التواصل مع ف

ج/وألغراض ال و ة، ف ضمان مع أطراف خارج ادل أي معلومات تتعلق  ب أو اإلفصاح أو ت
عة المعلومات المت ة للحصول ع الموافقة الالزمة ع طب سناد التواصل مع اإلدارة المعن ادلة و

د من توافق ا ة المخصصة للتأ ادل المعلومات للموظف المع والقنوات الرسم لمعلومات مهمة ت
ة المعل اط انات وانض د من دقة الب اسات اإلفصاح عن المعلومات والتأ شورة مع س ومات الم

ادلة اسات االتصال المؤس والض. المت ام مع س توجب ع جميع الموظف االل ط السارة و وا
 .   هذا الخصوص

ز سم ة تلعب دورا هاما  تع س واألطراف الخارج اء الرئ ة التواصل مع ال عة ضمان أن آل
ضا  المعلومات و. والحفاظ عليها شمل ذلك أ ة ع/و ا الن حات  الت ن ضمان أو أحد أو اإلدالء 

عة لها ات التا  .  ال

ة ة منهج االتصاالت الخارج جب ع الموظف مراعاته؟   ماذا 
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ن؟  ف والتعامل مع اآلخ ة الت ف  ك

حة ة أو  انت محتملة أو ضمن ة وجود تضارب  المصالح سواء  د احتمال  .  القدرة ع تفهم وتحد
حة ة أو  انت محتملة أو ضمن ــها تضارب  المصالح سواء  ش  .  تجنب التورط  أي واقعة 
 ل إدارة االمتثال ح وأن لم ل سنوي  الموعد المحدد من ق ش مه  كن لدى الموظف تعبئة إقرار تضارب المصالح وتقد

ة  .   أي تضارب  المصالح مع أي من األطراف المعن
ث الب طرأ ع المعلومات المتضمنة  إقرار الموظف مع األطراف األخرى وتحد الغ فورا عن أي تغ  ام  3انات خالل اإل أ

ات الطارئة التغي مجرد علم الموظف  ات أو   . عمل من طرأت أي تغ
ق االمتثال والشؤون الخارج ات واإلجراءات المحددة من ف ما يتما مع التوص ة وال من إدارة وقائع تضارب المصالح 

اجع عن التورط  واقعة تضارب المصالح: أهمها  .  ال
 ة  أن الت ة وقسم االمتثال  حال ال مات إدارة الشؤون القانون ف ع أنه الس للحصول ع مشورة وتعل ُ ف قد 

ــــح  .  تضارب  المصالح محتمل أو ضم أو 
د من اإل ة لم ط التعامل مع األطراف الخارج االطالع ع الفقرة الخاصة بتضارب المصالح وضوا رشادات وال ُينصح 

ة عن عدم اإلفصاح عن حالة تضارب المصالح  ت  ). إن وجدت(منها اإلجراءات الم
 ط التعامل مع ل المثال ضوا اسات إجراءات االمتثال المتعلقة بهذه الواقعة ومنها ع س ام مع س األطراف األخرى  االل

.  وتضارب المصالح

تج عنها التورط  واقعة تضار  شطة قد ي ه،  أي أ ح  ل موظف االمتناع عن التورط، للمدى المسم ب  المصالح سواء يتوجب 
ة ة أو ضمن .  انت فعل

ة وال  ة والمصالح الشخص كون لدى الموظف تضارب ب المصالح المهن  تجعل من إن المقصود من تضارب المصالح هو أن 
منت األمانة ه و ل ن ش ه  ة المناطة  ة والمهن ف مهامه الوظ فاء  ة ع الموظف اإل . الصع

ل قط  ش د حالة تضارب المصالح  عض صور من تض. رما يتعذر تحد ارب المصالح إال أن هناك ثمة حاالت قد تنطوي ع 
ق االمتثال المع لدى ضمان س حة وال يتوجب اإلفصاح بها لف ة أو ال ة أو الضمن ق ة سواء الحق م اإلقرار النمط واء ع تقد
ف هذه الوقائع مكن توص انات اإلقرار السنوي المقدم؛ و ات ع ب  : ع النحو التا  الوظ السنوي أو  حال طرأت أي تغي

 
 ة ة الشخص ل المثال(عالقات القرا ع مع موظف بنف: ومنها ع س ة من أي ن طه صله قرا كة، وجود شخص ت س ال

ل المثال كة و) ولتكن ضمان ع س ة مع موردي ال اخل د(أو وسطاء التأم /أو وجود عالقات صداقة أو عالقات مهن
ة ) الدولة ة الصح أحد مزودي الرعا طه  ه صلة ما ت كة تأم) داخل وخارج دولة اإلمارات(أو لد ه عالقة مع  داخل ( أو لد

ة المتحدة )).اإلمارات الع
 ض: العمل خارج اإلطار الوظ ة ال تتصل  شطة مهن ل أداء أ ة  مقا ل وعوائد ماد نطوي ع تل مقا مان ومنها ع و

شارة و ل المثال خدمات االس ات أخرى و/س ة مجلس اإلدارة ل ة و/أو شغل عض شطة تطوع فة أو شغل وظ/أو أ
ة إ غ ذلك ة خارج  . إضاف

ة ثمارات الشخص ة و: االس ة أو عائل ثمارات شخص ضمان أو أحد /امتالك اس ثمارة قد تتعلق  عة  أو حصص اس ات التا ال
أحد حملة الحصص  . لضمان أو تخص 

ة ات أو  أعم: األطراف ذات الصلة ومعامالت األطراف المعن ل المثال، امتالك حصص لدى  شمل، ع س ال تجارة و
ة أع من  س كة% 30ب شطة الواردة  ال / أو أ  حصص أي  ة المجال أو األ غض النظر عن نوع ص عمل تجاري  اخ

 .التجارة
افة و ة أو ض ا ترفيه ة و/تل مزا أ/أو تحف دو و ا من أطراف أخرى قد تؤثر ع اتخاذ القرار أو ت نها تؤثر ع القرار أو هدا

ة أو تعوقه ع قة منصفة تجاه أطراف خارج ط ن أداء مهام المتخذ أو تؤثر ع قدرة الموظف ع اتخاذ القرار الصحيح و
ة ة لدى ضمان مع التجرد من دوافع المصلحة الشخص ف . الوظ

تضارب المصالح مراعاته؟ الموظف ع جب ماذا 
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تم خرق س ى ال ي ا للطرف اآلخر أيضاً حت دايا والمزاي ة اله ى سياس ة، يرجى االطالع عل ا ألطراف خارجي ة ياسقبل مباشرة تقديم أي هدية أو ميزة م
  .الهدايا الخاصة بالطرف اآلخر بطريقة غير مقصودة أو التسبب في إحراج الطرف المتلقي للهدية وتعريضه ألي إجراء جزائي وظيفي

ت تيفاء اش ك اس ي ذل ا ف ة بم ا الترفيهي ات راطات المواالمتثال مع سياسات واإلجراءات الخاصة باالمتثال السارية في ضمان بخصوص الهدايا والمزاي افق
. أو تسجيل الهدايا عبر القنوات الرسمية المعتمدة/و

يل، يرجى التواصل في حال التعرض لموقف من هذا القب. تبادل أي هدية أو ميزة ترفيهية مع إبطان النية السيئة أو توقع منفعة ما في المقابل/ عدم قبول
. فوراً مع فريق االمتثال أو الشؤون القانونية

ق سياس/ أو تبادل هدايا/االحجام تماما عن عرض و ة وف بقة المطلوب ات المس . ات ضمانمزايا منفعية ألحد الموظفين العموم دون الحصول على الموافق
.يمزايا منفعية على موظفين عموم ال يُعد فقط تصرف غير مالئم، بل أيضاً تصرف غير قانون/ كما يرجى االنتباه إلى أن عرض هدايا

ساه افة قد  ة ومنافع الض فيه ا ال م المزا ا وتقد ادل الهدا أن ت ان، تتفهم ضمان  عض األح م،  
ة ز عالقات عمل أ تفاعل الش.  تع سم  اسة ت ورة وجود س ة والمالئمة إال أن ضمان ترى  فاف

ــها الن ش ة دون أن  فيه ا ال ا والمزا ادل الهدا ث تنظم قواعد ت ح ة  اط ة الفاسدة أو واالنض
فيه. المغرضة ا ال ا والمزا اسة الهدا اطات المنظمة لس افة ومحدد أدناه المعاي واالش ة والض

ة  ضمان :اال
عدم منح الهدية في صورة نقدية أو ما يساوي قيمتها نقداً؛

 دير أو ؤدى بشكل تُإن تبادل الهدايا في إفطار المسموح هو وسيلة إلظهار العرفان والشكر والتق
ضمن كود المجامالت المتعارف عليه في الممارسات المهنية والتجارية؛اعتيادي 

طبيعة الهدية أو المزايا الممنوحة تتناسب مع حجم العالقة المهنية والتعاقدية؛

ي أو تفرض عدم استخدام ه أي  الهدية أو الميزة الترفيهية كوسيلة ضغط على الموظف المعن علي
التزام بتقديم منفعة مهنية أو مقابل خدمي؛ 

 ًن كما يمنع تلقيها ضم. أن يتم تبادل الهدايا أو الميزات الترفيهية علناً وليس سرا ر معل ود غي ن ك
أو عدم قيدها بحسب الضوابط ذات الصلة، 

ات واإلج ادي والسياس ة االعتي ات المهني ود الممارس ق ك ؤدى وف ة وت ا رمزي ر قيمته راءات تعتب
المعتمدة؛ و

إنها تتماشى مع القوانين ذات الصلة.

سياسة الهدايا والمزايا الترفيهية والضيافة  مراعاته؟ الموظف على يجب ماذا
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اد و ى إفس ريض عل اد أو التح ى فس وي عل طة تنط ي أي أنش ورط ف دم الت ة أ/ع دفوعات ابتزازي رض م و أو ع
).التورط في وساطة لطرف خارجي: على سبيل المثال(رشاوى بشكل مباشر أو غير مباشر 

االمتناع تماماً عن قبول أو عرض أي مدفوعات لتسهيل الحصول على منفعة أو فائدة أو تعاقد ما .

 ي أي صورةمنافع ضيافة سواء في صورة نقدية أو عينية أو ف/ ميزة منفعية/ االمتناع تماماً عن قبول أي هدية 
.بحسب ضوابط مكافحة الرشوة والفساد

ى الحي/ ميزة منفعية/ االمتناع تماماً عن قبول أي هدية أثير عل ا بغرض الت تم منحه ة منافع ضيافة ي ة الوظيفي ادي
.  في اتخاذ القرار المحتمل

ي يؤديه ة الت طة المهني س األنش ة تعك ات دقيق من معلوم ائق تتض اتر ووث جل ودف داد س ف إع ى الموظ ا عل
. والمتضمنة المدفوعات المقدمة ألطراف خارجية

د م/ تحري الحرص والحيطة الواجبة عند اختيار األطراف الخارجية المتعاقدة ع ضمان والتأك ة م ن أن المتعامل
وكالء و/ ضمان تتعامل ي تتضمن ال ة والت اريين تتعاقد مع أطراف تتميز بالسمعة الجيدة واألخالق المهني االستش

.  ووسطاء التأمين

دل/ مراقبة األنشطة اه ألي تصرف ي ل ضمان واالنتب ي تمث ا األطراف األخرى الت ى  المعامالت التي تؤديه عل
.ممارسات غير مالئمة

ال أو إدارة الشؤون ال ة إلدارة االمتث دفوعات ملتوي ةاإلبالغ فوراً عند اكتشاف واقعة رشوة أو فساد أو م . قانوني
دى ضمان  ايات ل الغ عن الوش ى ف(كما يمكن اللجوء للقنوات الرسمية المخصصة لإلب رة يرجى االطالع عل ق

"). كيفية اإلبالغ عن وقائع مريبة"

شاوى والفسادااللتزام بجميع السياسات والقوانين الخاصة باالمتثال السارية في ضمان والمتعلقة بمكافحة الر.

 ام انون مكافحة الرشاوى للع ا ق ة ومنه وانين المتعلق انون ممارسات  2015االلتزام بجميع الق ا، وق ي بريطاني ف
.  وقانون العقوبات الجنائية في دولة اإلمارات الجنبية الفاسدة

تهج  ة تن مان سياس اون"ض دم الته اه " ع تج
اً م اً مهني زم منهج امالً الرشاوى والفساد وتلت تك

فقات  ل والص ات العم اه عالق ا تج وحازم
ذكر بيل ال ى س يس  التعاقدية والتي تشمل عل ول

رام ويق الب ة لتس وانين المنظم ر الق ج الحص
اوي  ور الرش ن ص ورة م ة أي ص ومحارب

.  والرسوم االبتزازية

ع التشريع ال م ات وتحرص ضمان على االمتث
ات المتعل ارب الممارس ي تح وانين الت ة والق ق

اد اوى والفس فافية. بالرش زم بالش ة  وتلت والمهني
ة  دات التجاري فقات والتعاق د أداء الص عن

ية ن. والمؤسس زام ب مان االلت ع ض ا تتوق فس كم
اوى ة للرش وانين المحارب ريعات والق  التش

ع  ل م رى تتعام راف أخ ن أي أط اد م والفس
طاء  ك وس مل ذل مان؛ ويش ل ض مان أو تمث ض

. التأمين واالستشاريين والوكالء

الرشاوى والفساد جب ع الموظف مراعاته؟   ماذا 



Daman Code of Conduct  | 14

ة األصول  ضمان ة حما ف ك

القانوني غير أو المالئم غير واالستخدام والسرقة والضرر والخسارة اإلهالك مسببات من عليها والحفاظ الشركة أصول حماية.  

استخدامها يتم األصول أن من التأكد  ً   .ضمان ولمنفعة أجلها من ُمنحت التي لألغراض وفقا

أخرى ألطراف إتاحتها من السرية والمعلومات الحيوية األصول وحماية أمنية ثغرات أي مالحظة عند اإلبالغ. 

فائدة أقصى قتحقي بغرض وانضباطية بكفاءة الدوام وقت واستغالل ممكن جهد كل بذل يرجى .ضمان أصول أحد يعتبر الدوام وقت أن االنتباه يرجى 
  .لضمان

الشأن هذا في المالئمة الرسمية الموافقة على الحصول بدون ضمان أصول من أي في التصرف عدم.

االمتثال مع سياسات وإجراءات األمن للتأكد من حماية أصول الشركة   .

 توفير كافة المستندات الثبوتية إلثبات أي مصاريف أو تكاليف ذات صلةالتأكد من .

أو غير ضرورية/أو مبالغة و/عدم التورط في مشتريات معتمدة بطريقة غير مالئمة و.

عدم التورط في استغالل أي أصول للشركة ألغراض شخصية     .

ه أو إشرافه يتحمل مسؤولي ع تحت إدارت ة لضمان أو تق ن أصول مملوك ه أي م ي حوزت ة كل موظف ف
ركاء مان والش لحة ض تخدامهم لمص المة اس ى س اظ عل ع الحف ول م ك األص ى تل اظ عل ة والحف  العناي

.  الرئيسين
ى س(وتشمل أصول ضمان األصول الثابتة والموارد المالية والمعدات أو المواد أو األجهزة  بيل وذلك عل

رى ول األخ واع األص ن أن ك م ر ذل ى غي ر إل يس الحص ذكر ول وظفي) ال ف للم ا للموظ م منحه ي ت ن الت
.  المهنية والمهام الوظيفية المناطة بهم المخرجاتلتمكينهم من تحقيق 

ة ضمان أصول حما جب ع الموظف مراعاته؟ ماذا 
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ة األصول  ضمان ة حما ف ك

 يئ) غير مالئمة(االمتناع تماماً عن استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات في أي مراسالت قد تعتبر ة مس تخدامها بطريق لة بما في ذلك اس ادل سلس ة أو تب
.  من الرسائل بطريقة غير مصرح بها أو االطالع على محتوي موقع إلكتروني غير مالئم أو مسيء

 ض العملبما في ذلك األدوات والتطبيقات المتاحة ألغرا) برامج السوفت وير(برمجيات تكنولوجيا المعلومات استخدام احترام متطلبات رخصة   .

ا المع ن تكنولوجي ى أم د تشكل خطراً عل ع ق ات االمتناع عن تحميل أو تنزيل ملفات برمجية من مصادر غير معلومة أو موثوق فيها أو من مواق ي لوم ف
. يرجى تحري القرار المالئم والتواصل مع فريق تكنولوجيا المعلومات للحصول على مزيد من المساعدة التقنية والفنية. ضمان

 ا  للدخول على حسابات الموظفين على األجهزة الحاسوبية وتغييرها من آن آلخر بحسب سياسات وإجراءات) كلمة السر(الحرص على حماية تكنولوجي
. المعلومات المعتمدة في هذا الشأن

االمتناع عن استخدام أي من أصول تكنولوجيا المعلومات ألي أغراض شخصية  .

   األمن الحاسوبي ة ب ار المتعلق ك الفيروسات(توخي الحذر من أخط ي ذل ا ف اوالت القرصنة/ فيروسات أحصنة طروادة/ بم تراق المع/ مح اتاس / لوم
وراً لإل. واالمتثال مع جميع متطلبات أمن المعلومات في الشركة) اإلفشاء عن كلمة المرور ات ف ن المعلوم ق أم ع فري الغ عن أي المبادرة بالتواصل م ب

.  أو أخطار مرتبطة بأمن المعلومات/ أو غير اعتيادي و/نشاط مريب و

بكات ك الش ي ذل ى / عدم استغالل تكنولوجيات التواصل او تكنولوجيا المعلومات بما ف ة المتاحة عل ع اإللكتروني ة اإللك(المواق ةالبيئ دى ضمان ) تروني ل
ن ا/لتنفيذ ممارسات عدوانية أو تصرفات عدائية أو تصريحات تحريضية و ى السالم واألم وطني أو إطالق أو عبارات غير مالئمة قد تشكل تهديداً عل ل

. معلومات متعلقة باألسلحة أو وسائل تكنولوجية حربية ذات الصلة

المعلومات تكنولوجيا أدارة جانب من والمطبقة المعلومات أمن بمجال يتعلق فيما المعتمدة والسياسات اإلجراءات جميع مع االمتثال. 

مجاالت ح - اطها  ا المعلومات وارت ة وحساسة النظر إ التطورات المتالحقة  مجال تكنولوج ي
ع ا المعلومات المتضمنة  ا  مجاالت العمل، فإن الحفاظ ع أمن وسالمة موارد تكنولوج ت متطل

مكن  ا  ة ذات الصلة) ضمان(حي  . من تحقيق األهداف المؤسس
تحمل جميع األشخاص المستخدم و - ف و/و مان أو من لديهم حق استخدام موارد ض/أو الم

ما  ذلك أجهزة الهارد ة  ة الحفاظ ع هذه األصول التكنولوج ة مسؤول قات التكنولوج ر وتطب و
ل معقول وألغراض العمل فقط ش ر واستخدامها  .السوفت و

ة  جب ع الموظف مراعاته؟ المعلومات واألمن المعلوما  ا موارد تكنولوجحما ماذا 
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ة أل/ أو االستفادة من أصول/مراعاة الحيطة والحذر لدى استخدام و ة الفكري طراف أخرى أشكال الملكية الفكرية المختلفة الخاصة بضمان أو أي الملكي
ة إنشاؤه أثناء فترة عمل الموظف في ضمان ت/ وكقاعدة عامة، فإن أي منتج يندرج تحت مفهوم الملكية الفكرية يتم إعداده. متعاقدة مع ضمان ر ملكي عتب

. خاصة لضمان

تج سواء القواعد القانونية المالئمة لحماية ال/ في حالة اإلشراف أو إعداد أي منتج يندرج تحت مفهوم الملكية الفكرية، يرجى مراعاة إعداد اإلجراءات من
ة الخاص. كان حقوق النشر والطبع وبراءات االختراع والعالمات التجارية ة بالضمان، وفي حال استفادة أطراف خارجية ألي من أصول الملكية الفكري

ات  رام اتفاقي ذه األصول) عدم اإلفصاح(يرجى التأكد من إب ن ه تخدام م ة االس اعدة ومشورة فري. لتنظيم عملي ى مس ق الشؤون ويٌنصح بالحصول عل
. القانونية في حال كان لدى الموظف أي أسئلة عن االجراءات المالئمة للتطبيق في مثل هذه الحاالت

دى الحص. الرخصة المالئمة لالستخدام/ أصول الملكية الفكرية الخاصة بأطراف أخرى دون الحصول الموافقةاستخدام أي من  االمتناع عن ى ول ول عل
).بالموافقة(رخصة االستخدام، يرجى احترام شروط واألحكام الخاصة / الموافقة

ات الخاصة بأصول المل ات والسياس ن المعلوم ات أم إجراءات وسياس اء ب ع اإليف ن م تراطات األم ع قواعد واش ع جمي ال م وم، يجب االمتث ي العم ة ف كي
. الفكرية

ة الف ام المل ة الخاصة بها وكذلك اح ة الفك ة المملوكة تحرص ضمان ع الحفاظ ع المل ك
شأ. للغ والمستخدمة لدى ضمان ة منازعات إن اإلخفاق  الحفاظ ع هذه الحقوق قد يؤدي إ 

السمعة ار  ة أو فرض غرامات ورما يؤثر ع اإل  . قانون
 

ــــع االبت شتمل ع المشار ل آخر ألصول ضمان وال  ة ش ة الفك ة تعت المل داع ارة واإل
ة  السوق ج ات ة اس ف لضمان م ة وال تض ة ال. والتكنولوج شمل المل ة حقوق ال و

ــــع التجار  ار المشار اع والعالمات التجارة وأ راءات االخ ة و جب . ةوالطبع والحقوق المعرف ف
ة ألي أطراف أخرى يت ة الفك ام حقوق المل ة لضمان وكذلك اح ة الفك ة المل م استخدامها حما

 .  ضمان

ة ة المل مراعاته؟ الموظف على يجب ماذا  الفك
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شاركةوم باالستخدام ويُسمح .العمل ومهام متطلبات ألداء أو عمله لطبيعة كنتيجة الموظف عليها يطلع التي السرية المعلومات حساسية إدراك 
 الذي للحدو عمله نطاق في عليه االطالع الموظف على يجب الي وللمدى فردي مستوى وعلى الالزمة الموافقات على الحصول بعد السرية المعلومات

   .فحسب ضمان داخل إليه المسندة الوظيفية مهامه أداء من الموظف يمّكن

العمل ونطاق الزمني اإلطار خارج أو داخل سواء األوقات جميع في لضمان المعلومات سرية على الحفاظ بمبدأ االلتزام. 

أي "النظيفة المكاتب" سياسة اتباع .خارجية األطراف هذه كانت إذا خاصة أطراف ألي متاحة تركها عن واالمتناع سرية معلومات أي على الحفاظ 
 الشؤون رةإدا أو االمتثال إدارة إبالغ .الرسمية العمل ساعات انتهاء بعد مغلقة أدراج في بها االحتفاظ وضرورة سرية مستندات أي من خلوها من التأكد

    .هاعن للكشف محاولة أي أو السرية للمعلومات به مصرح غير الستخدام محاوالت أي اكتشاف أو السرية للمستندات ضياع أي عن القانونية

الها/ تحري نوعية ل إرس ة و. طبيعة المراسالت التي تتطلب الحصول على الموافقة قب أي تصريحات إعالمي ب اإلدالء ب اء بي/تجن ات صحفية أو إعط ان
مان و ن ض يالً ع مان أو تمث ن ض ة ع ور/بالنياب الم أو للجمه واء لإلع مان س ى ض ارة إل الت الخارج. أو باإلش ة المراس ى سياس الع عل ى االط ة يرج ي

.   لمزيد من التفاصيل) المراسالت الخاصة(الموضحة في الفقرة الخاصة بـ

م/ إبداء مزيد من الحيطة والحذر عند التعامل داول أي . الكشف عن البيانات الشخصية للمشتركين المتضمنة العمر والنوع والتاريخ المرضي له ب ت تجن
.  معلومات من هذا النوع مع السلطات القضائية دون الحصول على المشورة والتوجيه الالزم من إدارة أمن المعلومات في هذا الصدد

ود بخصوص أو تضمين فقرات وبن) عدم اإلفصاح(الغير دون إبرام اتفاقية / االمتناع عن مناقشة المعلومات السرية تماما مع أي من األطراف الخارجية
.  احترام سرية المعلومات في االتفاقيات ذات الصلة

ق إدارة الشؤون الق. أطراف أخرى/االمتناع عن أي محاولة للحصول على المعلومات السرية الخاصة بالغير ارة فري ي يرجى التواصل واستش ة ف انوني
. حال انتهى إلى علم الموظف معلومات سرية تخص الغير

تن ع المس اظ بجمي ة االحتف ى أهمي د عل ع التأكي ة م ائقاالحتفاظ والتخلص من أي سجالت بحسب قواعد وسياسات األرشفة والسجالت الداخلي  دات والوث
.  المرتبطة بقضايا قانونية قيد المداولة حتى لو تعدت فترة االرشفة الواجبة

االمتثال مع القوانين ذات الصلة الخاصة بسرية بيانات المشتركين .

االمتثال مع جميع سياسات وضوابط الخاصة بسرية المعلومات المطبقة السارية في ضمان

لسرية تتبنى ضمان قاعدة صارمة مفادها هو أن الجميع مطالب باحترام الضوابط الخاصة بالمعلومات ا
.وبذل كل الوسائل الممكنة بهدف حمايتهاأو التي في حوزة ضمان /الخاصة بضمان و

 
إن المقصود من المعلومات السرية هي المعلومات ذات الطابع السري والتي ترى ضمان عدم مالءمتها 

لعمل لدى م لوبمجرد االنضما. للتداول العلني؛ ولهذا، اتخذت القرار الحاسم بعدم اإلفصاح عنها للجمهور
أو تمثيل ضمان أو العمل مع ضمان بموجب أي تعاقد، يُسمح للموظف، بحسب طبيعة وظيفته، /ضمان و

االطالع على معلومات سرية أو ذات طابع سري ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر األسرار 
التجارية والخطط المتعلقة بالعمل وقواعد البيانات والحقوق الفكرية والمعلومات المتعلقة بمشاريع 

أو مبادرات االستحواذ أو بيانات الملكية وبيانات العمليات اإلجرائية والبيانات الشخصية /االندماج و
والمعلومات المالية والتغييرات اإلدارية والشروط الفنية وعروض األسعار أو أي معلومات متعلقة 

منها معمول به على المستوى المحلي (وتخضع حماية ومعالجة البيانات لعدة قوانين وضوابط . بالعمل
). ومنها قوانين دولية قد يكون لها أثر على اإلجراءات المتعلقة بالمعلومات في ضمان

ة اتالمعلوم مراعاته؟ الموظف على يجب ماذا  ال
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داو- يرجى الرجوع . لهااالمتثال مع جميع الضوابط المطبقة المتعلقة بالنزاهة والدقة واالنضباطية لدى حفظ المعلومات المالية وغير المالية في ملفات وت
. ألي سياسات وإجراءات مطبقة داخلياً على مستوى ضمان متعلقة بهذا الموضوع واالمتثال معها

ي نطاق  تجنب تخطي حدود التفويضات المسموحة). لضمان(السلطات واشتراطات الرقابة الداخلية  تفويض السلطة ومصفوفة ضوابطإتباع - للموظف ف
ا عنعمله مع ضرورة االمتناع  ة أو تجاهله را. أي محاوالت التوائية بغرض االلتفاف حول متطلبات الرقابة الداخلي ورا عن أي ثغ الغ ف ة اإلب ت محتمل

.    أو الشؤون القانونية/أو االمتثال و/للموظفين المعنيين في إدارة المالية و

تند - ة"و" صحيحة"قبيل مباشرة التوقيع واعتماد أي مستند، يجب التأكد من أن جميع المعلومات الواردة في المس ات  بغض النظر عن" دقيق عدد التوقيع
.التي سبقت توقيع الموظف والظاهرة على المستند

ة- ذ لحظة إعداد الوثيق ة مهني/ إدارة جميع الوثائق الواقعة تحت نطاق مسؤولية الموظف بطريقة مالئمة من ه بطريق تخلص من ى ال ف وحت ع المل ة م ة آمن
ائق ن الوث تخلص م اظ وال ة واالحتف يما ه/ مراعاة االلتزام بأي تقييدات وسياسات وإجراءات ملزمة ومتعلقة بضوابط حماي تندات الس تندات المس ذه المس

.   الثبوتية الخاصة باإلجراءات والمداوالت القضائية والتدقيق المالي وتقارير وكشوف التدقيق ونتائج التحقيق

اتيعدم التورط في أي أنشطة غير قانونية تستهدف استغالل ألي سجالت أو وثائق تخص ضمان، ومنها التغيير غير المصرح به في المح- وى المعلوم  ت
ة أي م. أو تدمير والتخلص من أي ملفات دون تصريح/أو التالعب و/للمستندات و ات اإلبالغ عن أي شكوك حول موضوعية واكتمالية وموثوقي ن الملف

. أو إدارة الشؤون القانونية واالمتثال/مع الموظف المسؤول في إدارة المالية و

ي- ق الخارجي المع دقيق والتحقي ق الت داخلي أو فري ق ال دقيق والتحقي ق للت ع أي فري ة م فافية واإليجابي راء  ن من ضمان أوالتعاون والعمل بمنتهى الش خب
. االمتثال

تعاقدة ضرورة امتثال جميع الموظفين لديها واألطراف المتتبنى ضمان قاعدة صارمة مفادها هو 
ا و فة /معه ات األرش ة وعملي ة الداخلي وابط الرقابي ع الض ع جمي ا م ة عنه راف الممثل أو األط

. والتخزين لضمان نزاهة وانضباطية آليات التوثيق الداخلية

ة تولي ضمان أهمية خاصة لعملية إدارة توثيق المستندات الورقية وتخزين السجالت اإل لكتروني
لة ائق ذات الص تندات والوث ية المس دى حساس راً لم ن. نظ زم م ى ح مان عل د ض ذا، تعتم  وله

ة والمل تندات الورقي ق المس ة توثي نظم عملي ار ي بطة كإط راءات المنض ات واإلج ات السياس ف
ى التفويضات المال. اإللكترونية د الحصول عل ات إن االحتفاظ بالوثائق الثبوتية بع ن الجه ة م ئم

داخلي م توى ال ى المس ة عل ة المطبق ات الرقابي زز السياس داقية ويع ي مص ة يعط الل المعني ن خ
م ة له ام وظيفي ناد مه ائق الث. تعريف مسؤوليات الموظفين واس اظ بالوث ا إن االحتف دلل كم ة ي بوتي

ا ة واإليف ات بشكل عملي على امتثال ضمان مع القوانين والتشريعات الداخلية والخارجي ء بمتطلب
.  الجهات الرقابية

والوثائق  الضوابط الرقابية المتعلقة باألرشفة وحفظ السجالت مراعاته؟ الموظف على يجب ماذا
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االمتثال مع القوان ذات الصل ة أداء مهام العمل  ف ة ك

ة- ات واألنشطة التجاري ى العملي ي تسري عل ار واالشتراطات الت ية وعدم االحتك ي حال وجود. استيعاب نطاق قوانين الحماية التنافس أي شكوك أو  وف
.استفسارات، يرجى الرجوع للموظف المسؤول في إدارة الشؤون القانونية واالمتثال لدى ضمان

ت ا/أو أنشطة و/االمتناع عن التورط في أي اتفاقيات و- ا تثبي ن بينه أتي م ي ي ة والت ألسعار واإلغراق أو ممارسات قد تناقض اشتراطات المنافسة العادل
.  وتقليل األسعار وعمليات البيع بالتجزئة

ي تشمل إص- ى أنشطة الشركات المنافسة؛ والت انوني عل ر ق ي وغي دار كشوفات عدم التورط في أي ممارسات التي من شأنها قد تؤثر بشكل غير أخالق
. هنيةريقة غير ممضللة والتالعب باألسرار التجارية أو استغالل حقوق الملكية الفكرية أو الممارسات التي قد تضر بتعاقدات الشركات المنافسة بط

. االمتثال مع أي قوانين ذات صلة بإجراءات التخليص التي تسبق أي عمليات لالستحواذ أو الشركات المشتركة-

تراتي- عمل وأطر جيات الاالمتناع تماماً عن أي مشاركة أو مناقشة أي معلومات عن المزايا واألساليب التنافسية مع الشركات المنافسة، والتي تتضمن اس
.  التسعيرات واألسهم السوقية والقدرة اإلنتاجية ومستويات الخدمة، إلى غير ذلك

 لةالص ذات التنافسية قوانين مع ضمان وأنشطة أعمال امتثال مراعاة أهمية على التأكيد يجب
.القوانين هذه من أي لخرق احتمالية أي مع مهنية بطريقة والتعامل

 أو عادلةال غير التنافسية بممارسات الخاصة والقوانين الضوابط من ألي خرق أي عن ينتج وقد 
 وللعلم، .نالمخالفي المتورطين والموظفين الشركات على مشددة عقوبات توقيع االحتكار مكافحة

 إال الدولي، المستوى على تطبيقها ويتم دولية قوانين كونها من بالرغم القوانين، هذه من بعض فإن
   .المتحدة العربية اإلمارات دولة في العاملة الشركات أنشطة تحكم أنها

ة  قوان التنافس مراعاته؟ الموظف على يجب ماذا
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االمتثال مع القوان ذات ا ة أداء مهام العمل  ف لصلة ك

ة- ات واألنشطة التجاري ى العملي ي تسري عل ار واالشتراطات الت ية وعدم االحتك ي حال وجود. استيعاب نطاق قوانين الحماية التنافس أي شكوك أو  وف
.استفسارات، يرجى الرجوع للموظف المسؤول في إدارة الشؤون القانونية واالمتثال لدى ضمان

ورط ف- ب لت  ي التعاملتحديد شركاء العمل والمتعاملين والموردين مع توخي الحيطة والحذر كلما كان ذلك ضروريا ومعرفة ما هو ضروري عنهم لتجن
.    محتملةأو الخاضعة لعقوبات تجارية أو مطبق عليها أي نوع من أنواع الحظر والتقييدات التجارية ال/مع األشخاص والكيانات والجهات المشبوهة و

م الموظ- ى عل ي إل د تنته ي ق ة والت ات الفني لع والخدمات والمعلوم ات والبضائع والس ة بالتكنولوجي ات المتعلق ياق عاستيعاب جميع المعلوم ي س ه ف ف مل
ك ر بتل ق األم ي الضوابط الم واستخدامها بمهنية لتحديد امتثالها مع االشتراطات المتعلقة بعمليات البيع والتصدير والنقل خصوصاً عندما يتعل ة الت زدوج

). على غرار ذلك قوانين تكنولوجيا المعلومات التي لها شق مدني وشق عسكري(تتعامل مع أكثر مع جانب للبضائع والسلع 
ر المباشرة- ة المباشرة وغي امالت التجاري أميني وأي أ. تفهم أن قوانين التجارة العالمية تسري على المع يط ت ل وس ن أن أي وكي د م ل والتأك شخاص تمث

. ضمان يتفهمون من جانبهم مسؤولياتهم في هذا الشأن واحترامهم للقوانين ذات الصلة
ة - رة التقني ة والخب ة أو الت(توخي الحيطة والحذر الالزم عند مناقشة أو إرسال أي معلومات عن المعرفة الفني وات اإللكتروني ةمن خالل القن ي ) قليدي والت

وان. تتناول األنماط التكنولوجية الممنوعة أو الخاضعة لثمة تقييدات ة ويجب العلم بأن تبادل مثل هذا النوع من المعلومات قد يخضع لق ارة العالمي ين التج
. ذات الصلة

تيرا- ات االس ة بعملي داً المتعلق ة وتحدي امالت التجاري ع التع أي وجمي ة ب ة المتعلق ك د والتصدير، الحفاظ على كافة السجالت والمستندات الثبوتي ي ذل ا ف بم
.   النتائج الُمثبتة بالوثائق وأوامر الشراء واالتفاقيات والفواتير وبيانات الدفع

وانين ا- ع ق ال م اة االمتث تريات ومراع ة والمش ارة ااالمتثال مع أي سياسات وضوابط إضافية سارية مطبقة بشؤون االمتثال والشؤون القانوني ة لتج لعالمي
.  وعقوبات الناجمة عن مخالفة قوانين االمتثال

/ واقعة وظف بأيالتواصل فوراً مع فريق االمتثال لإلبالغ عن أي شكوك حول أي مخالفة محتملة لقوانين التجارة العالمية أو في حال وصل إلى علم الم-
.روعهاف دمعاملة يُشتبه مخالفتها لقوانين التجارة العالمية مع اإلدالء بكافة البيانات أو المعلومات الخاصة بأي معاملة مشبوهة في ضمان أو أح

ا والممثل دة معه ديها واألشخاص والشركات المتعاق املين ل ا تتوقع ضمان من جميع الموظفين الع ين عنه
.  االمتثال مع جميع قوانين التجارة ذات الصلة والمطبقة على الصعيد الدولي والمحلي

ة التجارة قوان  الدول مراعاته؟ الموظف على يجب ماذا
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االمتثال مع القوان ذات ة أداء مهام العمل  ف الصلة  ك

. االمتناع تماما عن التورط في أي أنشطة تجارية مخالفة بأي شكل من األشكال لضوابط وقوانين التجارة الخارجية-
ة و/أو استغالل و/عدم إفشاء و- أو أطراف /أو السماح لآلخرين باستغالل أي معلومات متعلقة بضمان وأي من شركات تابعة لها ألطراف التجارة الداخلي

.أو متطلبات الخدمات التي تقدمها ضمان/أخرى يتم االطالع عليها في سياق أداء وظائف العمل و
ث يح- ظر توخي الحيطة والحذر لدى مناقشة وتداول أي معلومات سرية غير متاحة للجمهور ألي من أفراد األسرة أو األصدقاء أو أي شخص آخر حي

. الكشف عن أي من هذه المعلومات للغير
.  ةالداخلي االمتثال مع أي سياسات أو ضوابط رقابية إضافية تفرضها ضمان على المعلومات الخاصة باألسواق المالية ومعامالت التجارية لألطراف-
ات السرية لضمان- ى المعلوم ات  توخي الحذر تجاه احتمالية حصول تضارب مصالح حقيقية أو ضمنية تنشأ من االطالع غير المصرح به عل أو معلوم

.خاصة باألطراف الداخلية
. وفي حال وجود شكوك أو مخاوف، يرجى التواصل مع الموظف المسؤول في إدارة الشؤون القانونية واالمتثال-

ة ال التجاري طة واألعم ع األنش يم جمي د تنظ ة عن ة حازم مان سياس تهج ض اوالت. تن ة مح ر أي  وتعتب
ات  تغالل المعلوم ة"الس ة " الداخلي اربات التجاري وص المض وافرة بخص ك بط(المت ان ذل واء ك ة س ريق

.  تعتبر غير قانونية) مباشرة أو من خالل التواطؤ مع الغير

اظ/إن المقصود بالتعامالت التجارية لألطراف من الداخل هو أداء عمليات بيع وشراء و بأسهم  أو االحتف
ي ا داوالت ف ة عن الت ر متاحة للعام ألسواق متداولة أو استثمارية من قبل شخص ليس لديه معلومات غي

ة خص. المالي تفيد الش د يس مان، ق ع ض ات م اط باتفاقي مان أو االرتب دى ض ل ل ة العم ف  /وكنتيج الموظ
داخلي أية معلومات متوافرة على المس: علي سبيل المثال(بمعرفته بمعلومات غير متاحة للجمهور  توى ال

ات، يحظى الشخص بأفضلية غي). للشركة زه وكنتيجة لهذه المعرفة المسبقة ببعض المعلوم ة تمي ر عادل
.  عن باقي المنافسين له

وابط ذات المداوالت التجارية لألطراف من داخل الشركة بحزم وفق القوانين والض/ ويتم تنظيم األنشطة
تغالل الصلة حيث سيتم اعتبار مخالفة أي من هذه االشتراطات التنظيمية بطريقة مباشرة عن طري ق اس

ة  ارة(المعلومات الداخلي ي قطاع التج ع أحد الموظف) ف ر مباشرة من خالل التواطؤ م ين للشركة أو غي
تثمر".  عمل غير قانوني" ة المس ى إضعاف ثق يم عل ر الجس ا وقد يكون لمثل هذه الممارسات األث ين، كم

. يؤثر سلباً على سمعة ضمان وحملة األسهم لديها

ة التعامالت كة داخل من ألطراف التجار ال مراعاته؟ الموظف على يجب ماذا



Daman Code of Conduct  | 22

االمتثال مع القوان ذات الصلة  ة أداء مهام العمل  ف ك

 اء والموردين والمتعامل قة وشاملة عن ال ة دق ل استقصا عميق  حال تب شبهة وج. إجراء دراسات استقصائ ود ممارسات غ أداء تحل
ة  اد ه فيها(اعت ات لمخالفات مش  ).     مثل مؤ

ة فقط الشفاف سم  معامالت ت شاء عالقات عمل خاصة  ة و ة وموثوق سمعة طي اء يتمتعون   . التعاون مع 
الغ عن أي ممارسات و شطة أ/استقصاء مصدر رؤوس األموال المستخدمة والمتداولة  المعامالت ال تجمع ب ضمان واألطراف األخرى واإل و أ

ا س ح ه فيها وال تتضمن ذكرا ول  : مش
قة مع المعلومات ال. 1    م معلومات خاطئة ومضللة وغ متطا ع للتدقيق واإلفصاح الالزم أو تقد  معتمدة؛ إظهار مقاومة من األطراف األخرى للخض
ة من أطراف أخرى مع عدم إخضاعها للتدقيق الالزم؛  .  2  اد ة ضخمة أو غ اعت  أي تدفق لمدفوعات نقد

داد الدفع؛.   3 اس ات  طل عه  ضائع ي  المدفوعات الزائدة  معامالت الخدمات وال
؛ .  4 ك المع شاط التجاري المعلن لل قة مع ال ضائع والخدمات غ متطا اء ال  إجراء صفقات ل
ة ألطراف أخرى؛.  5 ات بنك ل األموال لحسا ات لتح شاف طل  ا
ات أو حظر. 6 ك العمل أو أي دولة خاضعة لعق ا مع  ل م ش ط   . المعامالت المتعلقة أو الموجهة إ دول ال ترت
 اء العمل المحتمل الفحص والتدقيق الالزم عن ال ة صادرة عن ضمان والمتعلقة  ط إضاف اسات وضوا مات وس اع أي تعل  واالمتثال مع أي إت

ات المحتملة ل األموال والعق افحة غس م ط متعلقة   . ضوا
ل األموال، ير التواصل مع الموظف المسؤول  إدارة االمتث افحة غس اسات م خصوص س حات  د من االستفسارات والتوض ال والشؤون ولم

ة  . القانون

ن التع د م وال، والتأك ة بمكافحة غسل األم وانين المتعلق ع الق ع جمي ال م زم ضمان باالمتث ع أن تلت امل م
دف ة وأن مصدر رأسمالهم يت ق من شركاء العمل التي تتعامل معهم ضمان ألداء أعمالها لديهم سمعة طيب

.  مصادر موثوقة وقانونية معتمدة
  

و ى أم ة عل ى إضفاء شرعية قانوني ة يعتبر غسل أو تبييض األموال جريمة اقتصادية تهدف إل ال محرم
در بوهة المص داعها أوب مش تبدالها أو إي ا أو اس ا أو حفظه ا أو إدارته رف فيه ا أو التص رض حيازته  غ

ر ص رائم وتغيي ن ج لة م ت متحص ا إذا كان ي قيمته ب ف ا أو التالع ا أو نقله تثمارها أو تحويله ورتها اس
. لفت انتباه السلطات المعنيةيمكان ما أكثر آمناً دون أن / وتحويلها إلى دولة

مكافحة غسل األموال مراعاته؟ الموظف على يجب ماذا
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االمتثال مع القوان ذات ال ة أداء مهام العمل  ف صلة ك

ات واألنشطة ا ى العملي ة عل ة والمطبق ة لنطاق القطاع والصناعة المعني ايير المنظم القوانين والمع ة ب تراطات المتعلق م االش ن فه ام لخاصالتأكد م ة بمه
.  سيولمزيد من االستفسارات واألسئلة في هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموظف المسؤول في إدارة الشؤون القانونية واالمتثال المؤس. الموظف

ال ة باالمتث ات المتعلق وانين وضوابط وأفضل الممارس ى ق ي التعرف. متابعة آخر التحديثات والتعديالت التي قد تطرأ عل ديالت  اإلسراع ف ى أي تع عل
. ركةوتحديثات طارئة على قوانين االمتثال الخاصة بالقطاع ذي الصلة واالمتثال مع أفضل الممارسات عند التطبيق على أنشطة وأعمال الش

ارات و ع االستفس ديم جمي ع تق ة بأسلوب مناسب م ات التنظيمي تندات الثالحرص على التزام معايير الشفافية والتعامل مع جميع متطلبات الجه ة المس بوتي
.المطلوبة من الجهات الرقابية والتنظيمية

عن أن تجاوزات  المبادرة باإلبالغ. التعامل بمهنية مع شركاء العمل المؤسسي لدى ضمان مع االمتثال لمتطلبات اإلبالغ ورفع تقارير العمل ذات الصلة
.  محتملة قد تشكل انتهاكات لقوانين االمتثال ذات الصلة أو تحديات لنطاق مهام الموظف

ات محدد ة بمتطلب القوانين والمتعلق ال ب بهات لحاالت عدم امتث دى اكتشاف أي ش ين ل ارير ة إلعداد التقيرجى التواصل مع الموظفين المسؤولين المعني
ة ة مالئم ا بطريق اف و. للنظر والبت فيه ال أو االلتف اول حاالت االحتي ة في ضمان بتن إلدارة المعني ر ل ا يمكن تصعيد األم ة/كم وانين ذات  أو مخالف الق

".  كيف اإلبالغ عن وقائع مشبوهة أو مريبة "ولمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على فقرة . الصلة

ة أفض جميع معاي الصناعة المنظمة لقطاع التأم وتلب فاء  ل الممارسات تحرص ضمان ع اإل
شطتها ط والقوان المتعلق. عند أداء أي من أ عة لضمان للضوا ات التا قطاع وتخضع ال ة 

شطة الخاصة بهم والمعاي الصناعة المنظمة لهذه األعمال ة االمتثال. األ مع معاي  وتقع مسؤول
ورة الحصول ع الدعم الالزم من ف ة مع  كة المعن ق الشؤون الصناعة ذات الصلة ع إدارة ال

د من توافر الموارد وا ة والتأ اطات المعن د االش ة واالمتثال المؤس لتحد المتثال معها القانون
 .  تماما 

  

مراعاته؟ الموظف على يجب ماذا  اط المحددالضوابط التنظيمية المتعلقة بالصناعة وقطاع النش
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شطتها وأعمالها ة المتعلقة بنطاق أ ة والمحل عات والقوان الدول االمتثال مع جميع ال م ضمان  م  وتقع ع ضمان. تل د من تصم ة التأ مسؤول
ادة الو المه حول أطر االمتث اجتهاد ل ، والعمل  ة تنظم العمل الجما ات المهن  والمؤس ال المه إطار فّعال وعم لنظم االمتثال واألخالق

عة لها ات التا  .  السارة ع ضمان وال
د من توافر اآلل اطات ذات الصلة والتأ ذ وتطبيق أطر االمتثال مع االش ا  ضمان واإلدارة اإلدارة تنف ة ات واإلم وتتو اإلدارة العل ات المطل ان

عة لها ات التا اسات االمتثال ع مستوى موظ ضمان وال س ام  ة االل لس إدارة ضمان ولجنة وع الجانب اآلخر، يتو مج. لتطبيق ومراق
م األداء عموما ع مستوى ضمان تاحة الحلول ذات الصلة وتقي ات االمتثال و عة س آل ة متا  .    التدقيق مسؤول

ات اال  ذ متطل عة تنف ا متا توى ضمان متثال ع مسوتعت إدارة االمتثال المؤس وع رأسها مديرة االمتثال المؤس  اإلدارة المناط بها رسم
ات اطات ع جميع المست د من التطبيق األمثل لهذه االش ة التدقيق الس. والتأ ذ وتتو مديرة االمتثال المؤس مسؤول )  الميثاق(نوي لتنف

الت  جراء أي تحديثات أو تعد ة س). إذا اقت األمر(و ة وجماع ة فرد ات االمتثال ستظل مسؤول ذ آل نف ام ب ة االل ارة ع مستوى إال أن عمل
اسات التدقيق ل المثال، االمتثال مع س ؛ فع س شاطه وعمله المؤس حسب نطاق   ً شوف  اإلدارات وأقسام العمل المختلفة  ال الخاصة 

ة الخ اسات االتصال المؤسس ة متماثلة مع س ة الخارج د من أن المراسالت المؤسس ة والتأ ة إدارة الشؤون المال ة  مسؤول ة  المال  ارج
ة إدارة االتصال المؤس   .   مسؤول

ام  أح ام  االل ة  عة لها مطال ات التا ه، فإن ضمان وال ات االمت) الميثاق(وللتن ة متطل اره الحد األد لتلب ة حلول واعت ثال المؤس وتب أ
ذ المالئم  د من التنف د من امتثال الموظف الخاضع ت). للميثاق(مالئمة  للتأ ل مدير  ضمان مسؤول عن التأ عت  افه مع جميع و حت إ

ات  اطات ومتطل  ).  الميثاق(اش
اطات  م واش ق ام  مثلوا قدوة لمرؤوسيهم  االل ة وأن  اط منت االنض فوا  ل موظف ). تثالاالم (ما إنه من المتوقع من المدراء أن يت عت  ما 

ع تجاوزات عن نصوص ). الميثاق(مسؤول  نطاق عمله ع االمتثال مع  ، فإن األمر )اقالميث(و حال واجه الموظف ثمة شكوك حول شبهة وق
الغ عن أي حالة عدم امتثال تصل لعلمه  ه التواصل مع الموظف المعني لإل جب عل ة الموظف الذي  ا أو غ قع  نطاق مسؤول ل م ش

ا  . م

ف ذ  يتم ك ة؟ األخالق مواثيق مدونة تنف   المهن

ة  ى ثقاف د عل فافية وتعتم م بالش ة تتس ق بيئ ز خل اح ب) المصارحة والمكاشفة(تعمل ضمان على تعزي ون مت ث يك حي
اوزات  ن أي تج الغ ع ف اإلب اق(للموظ ات ) للميث ذ متطلب اق تنفي وص نط اؤالته بخص ه تس اقالم(أو توجي ) يث

.   واالمتثال معهم
غ الموظ ا أن يُبل ن خالله تطيع م ي يس وات الرسمية الت ن القن د م وفير العدي ى ت د حرصت ضمان عل ن أي وق ف ع

اوزات  اق(تج وظفين). للميث اوز والم ة التج د طبيع ف تحدي ى الموظ توى ا/وعل ورطين ومس اية األشخاص المت لوش
ا متعلق تبه فيه ة مش ن واقع الغ ع تخدامها لإلب ن اس اة يمك ر أي قن تم تقري ى ي ا، حت تها وتوابعه ات ومالبس ة بانتهاك

ديره المباشر بخصوص أي مخاوف عن ت). للميثاق( اوزات ويُنصح بأن يتواصل الموظف بشكل مباشر مع م ج
اوزات  عدم الراحة للتواصل مع المدير المباشر بخصوص شكوكه عن أيالشعور بوفي حال ).  الميثاق(لمبادئ  تج

ة والمال ة المخال اه بحسب طبيع واردة أدن وات التواصل ال ن قن ار أي م ة اختي ف حري رك للموظ ة، فيت ات محتمل بس
:المحيطة

 
المشرف؛ أو للموظف المباشر المدير

الموظف؛ لها يتبع التي اإلدارة مدير  

الشركة؛ في المكلف االمتثال ممثل

اإللكتروني البريد عبر االمتثال فريق )ae.damanhealthcompliance@( هوية كشف مع 
االسم؛ مجهولة الرسالة إبقاء أو المبلغ

وجيهت خالل من المعني الفريق مع التواصل يمكن( ضمان لدى المؤسسي االمتثال فريق مع التواصل 
 أو ةالمؤسسي هويته عن يكشف أن الموظف وبإمكان .الوشاية محل التجاوز عن إلكتروني بريد رسالة
؛)اسم بدون

ونيةاإللكتر ضمان بوابة إلى يرجى( الوشاية وقائع عن خطابات إلرسال مخصصة إضافية قنوات أي 
.)ae.damanhealth.www -للموظفين المخصصة

كيف يتم اإلبالغ عن وقائع مشبوهة أو مريبة؟ 
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 اوزات وأي اإلبالغ فوراً عن أي وقائع مشتبه فيها تحتوي على تقب/تج ي المس ع ف اً أو سوف تق ا أو تجري حالي د الموظف وقوعه ات يعتق ر. لاو انتهاك زام  ويعتب الت
ً ) للميثاق(أي انتهاكات قد يكتشفها الموظف انتهاك  حيالالصمت  .      مع موظفي الشركة) الميثاق(مشاركة هذا  في ضوء في حد ذاته وخصوصا

 ا.  بطريقة مباشرة وبمنتهى الوضوح) للميثاق(تجاوزات محتملة أي الموظفين على اإلبالغ عن أي شكوك حول حث جميع الغ عن التج اح اإلب ا يت وزات أو أي كم
داً ور/ شكوك محتملة دون الكشف عن هوية الشخص الُمبلغ ر تعقي ا أكث ات وتجعله ار التحقيق ى مس ؤثر عل د ت ة ق ايات المجهول ا الواشي؛ إال أن الوش اذ بم ل اتخ تعرق

. التصرف المالئم

 ب غيجميع الشركاء الرئيسيمطالبة الم يطل ام أو الخاص، م توى الع ى المس ادات عل ك ن باإلبالغ عن مخاوفهم وشكوكهم دون اإلدالء عن أي تصريحات أو إف ر ذل ي
.    بموجب القانون

 ادئ ة لمب ات محتمل اق(تتعامل ضمان بمنتهى الحزم مع أي انتهاك ة ) الميث ات الالزم إجراء التحقيق ة ب قوملتزم ا تقتضي والتحق اءات كم ع االدع ن جمي ات م ه المعطي
.  والمالبسات

ع مر حقيقة الهوية، فيجب التأكيد على ةأم معلوم ةمجهولت الوشايات في حال كان ي جمي د . هاحل تناولأنه سيتم التعامل بمنتهى السرية مع البالغ أو الوشاية ف ونؤك
اية ة عن موضوع الوش ات كافي ار الحاجة إلجراء تحقيق ي االعتب ب بأنه سيتم مراعاة السرية ألقصى حد تسمح به مالبسات الواقعة مع األخذ ف ذ أي  الغمحل ال وتنفي

  .أو إصالحية الحقة/إجراءات تصحيحية و

ال اكت. تتوقع ضمان من جميع الشركاء الرئيسيين المتعاملين معها اإلبالغ عن شكوكهم ومخاوفهم على أساس حسن النوايا ديم وتؤكد عدم التهاون في ح د تق شاف تعم
ة أو  ة  إضماروشايات مغرضة أو مزيف دني د تُ . األذى المتعم ة ق ن أي محاوالت انتقامي ة م بالغ يقتضي الحماي ديم ال د تق ة عن اة حسن الني أن مراع وه ب تخذ ضد ونن

غعلمه بزيفها أو يُعتقد علمه وبشكل معقول أنه إثباتوفي حال تبين ضلوع الشخص المبلغ في تقديم وشاية مضللة مع . الموظف مقدم الوشاية / ا مزيفة، فسيكون الُمبل
.    أو تبعات قانونية قد تصل إلى المقاضاة الجنائية أو المدنية/الواشي عرضة ألي إجراء تأديبي و

 ة شريطة أن ة الالزم بالغ بالحماي اية أو ال دم للوش ع الشخص المق ت  دواعي المصداقيةيتمت ول  تثب ينبشكل معق ى أسس معقول واليق ا . ةمن صحتها عل ي هن ونعن
ة أو حرمانه من أي مناف/أو التضييق عليه بأي طريقة و/أو تهديده أو تعليقه عن العمل و إعفاؤه من منصبهالموظف من مهام عمله أو  إبعادبالحماية هو عدم  ع وظيفي

 .  متاحة له بموجب عقد التوظيف كإجراء انتقامي جراء تقديمه البالغ أو تعاونه مع المحقق

 غ تصرفال تتهاون ضمان مع أي شكل من أشكال التهديد أو أي د يُتخذ ضد الشخص الُمبل امي ق دّ / انتق ذي ق بالغالواشي ال اية أو ال الغ عن أي ويجب ا. م الوش إلب
. تهديدات أو محاوالت انتقامية أو تحريضية ضد الواشي وتصعيدها للموظف المسؤول في إدارة الشؤون القانونية واالمتثال المؤسسي

ع الموظف المسؤ/ولمزيد من االستفسارات بخصوص إرشادات التعامل مع الوشايات، يرجى االطالع على البوابة اإللكترونية لضمان و ن إدارة أو التواصل م ول م
. الشؤون القانونية واالمتثال المؤسسي للحصول على مزيد من التوضيحات اإلضافية المتعلقة بعملية اإلبالغ

 :التالي النحو على مراعاتها يجب إضافية توصيات
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 ارية بحسب سياس تحت، فإن هذا يجعله يقع )للميثاق(في حال تبين تورط أي موظف في تصرف أو فعل مخالف ة الس ات التأديبي ة السياس ة طائل ة الجزاءات التأديبي
.  للموارد البشرية والتي قد تتسبب في إنهاء عقد التوظيف

 ضمان اإللكترونية  بوابةالمخصصة لذلك والمتوفرة على  اإللكترونية عبر الصفحةالمشتبه فيها يمكن اإلبالغ مباشرة عن الوشايات- D-pulse.

يتم التعامل مع أي من وقائع الوشايات بمنتهى السرية   .
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التعريفات المستخدمة عبر الميثاق 

المصطلح فات التع

الرشاوي 
نال عرض أو إعطاء أو استالم أو اقتضاء هدايا أو أموال أو االستفادة من منفعة أو أي ميزة ذات قيمة مادية أو عينية للتأثير على الحكم أوممارسة تنطوي على هي  ب الموظف  تصرف أو األداء الرسمي أو يؤثر على القرار المتخذ م جان

يئة عاتوتأخذ الرشاوى العديد من األشكال منها على سبيل الذكر وليس الحصر دفع المبالغ التسهيلية وتقديم الهدايا والمزايا الترفيهية والتبر. موضع الثقة ة س زاز هو صورة. والتي تنطوي على ني ى  االبت اوي تنطوي عل ن الرش أخرى م
. استفاءيه االشتراطات التعاقدية المطلوبةدم حصول الموظف المعني بمنفعة مالية أو تجارية أو وظيفية في مقابل منح تعاقد أو تعاقد من الباطن لطرف ما بالرغم من عدم استحقاقه أو ع

ولىصالت القرابة العائلية األ/ عالقات شمل األب واألم واألخ واألخت واألبناء والزوج ة و ة العائل .  الزوجة أو عالقات األصهار/المقصود بها وجود عالقات القرا

الميثاق الوظ  ة   ة والعالقات المهن ف ة ال تنظم الممارسات الوظ ف ة والوظ ات المهن مدونة األخالق

ق االمتثال المؤس  ف ة والتنظ عات الصادرة عن الجهات الرقاب ط وال اف ع مدى االمتثال مع جميع القوان والضوا عة واأل متا ق العمل المختص  كةمهو ف ة  أي  ق لال . ة المعن إدارة مستقلة للتعامل مع و حال عدم وجود ف متثال 
حدد اإلرشادات ذات الصلة ة بهذه المهمة و ق الشؤون القانون كة، يتو ف . أمور االمتثال المؤس  ال

التضارب  المصالح  كون لدى الموظف مصالح و ث  ة  المصالح ح عمل لديها/هو الموقف ال يتولد عنه ازدواج كة ال  ة تتضارب مع مصالح ال ة أو مهن صعب ع الموظف التجرد من دافعه ا. أو منفعة شخص لشخ لتحقيق منفعته و
كة اهة واألمانة ع النحو المتوقع من الموظف. المتعارضة مع مصالح ال منت ال فة  مهام الوظ فاء  تج عن ذلك عدم اإل .  و

الفساد
ة  اسب شخص غرض تحقيق م ة  ف اته الوظ ا أو استغالل لمنصب الموظف أو صالح ف احت ة منها إعطاء أو قبول رشاوى . المقصود هنا هو أي ت ال نمط ة(وللفساد عدة أش ة أو عي ا غ /ا أو منافع وأو هدا) ماد أو عطا

وعة و ة غ م ة، معامالت  ة أو معامالت مزدوجة النفع از ما أو تضارب  المصالح غ معلن/قانون . أو اب

ضمان / نحن ة للضمان الص  كة الوطن ات تمتلك فيها ضمان أ من ) ع.م.ش(ضمان  -المقصود بها ال كة أو تخضع إلدارة ضمان% 50وأي  .  من أسهم ال

عة لضما ات والفروع التا ن ال ة  س ات ال تمتلك فيها ضمان  ة أو لديها حقوق إدارة% 50المقصود بها ال .  من أصول المل

الموظف
عة لها و ات التا دوام دائم أو جز لدى ضمان أو أي من ال عملون  س الح الموظف /المقصود هنا الموظفون الذين  ل الذكر ول طاقات ذات رقم وظ ومنهم ع س حملون  أو المتدر / المؤقت وأو العامل الذين 

.  الداخلي والخارجي 

ة  ل سه المدفوعات ال ة قد يتطلبها س ن شاط ما لتفادي أي إجراءات روت ل أداء  سه اع أو  غرض اإل ال الرشوة ال يتقاضاها الموظف المع  ل من أش اطن للاق هو ش ؛ ومنها استالم مدفوعات من ال ــــح العمل النم ندات أو تصار نهاء مس ــــع ب
التعامل معها . أو رخص أو إجراءات مع الموظف 

ف افة وال ا الض ا والمزا هالهدا ة  افة ومنافع ترفيه ا الض ا ومزا الهدا

مدير إدارة االمتثال  ة وشؤون االمتثال المؤسس ا ألداره الشؤون القانون بع إجرائ . ةالمقصود هنا هو الموظف المسؤول عن إدارة االمتثال المؤس لدى ضمان و

الجمهور والعامة  س لديهم أي معرفة متخصصة تمون إ مؤسسة معينة ول . المقصود هنا األفراد واألشخاص  المجتمع الذين ال ي

الموظف العام  ة و/هو الموظف و ة أو غ حكوم ة عن ا/أو المسؤول العام لدى إحدى الجهات أو اإلدارات أو الدوائر أو مؤسسة حكوم ا الن ة أو  ف اته الوظ ف بناًء ع صالح ة أو أي مسؤول يت ة أو عالم لجهة حكومة أو اإلدارة أو مؤسسة محل
ة ة عن أي مؤسسة عامة دول ا الن ة أو  الة الحكوم الو الة لها أو  الو عمل  ت لها أو  .  ال ي

ة  الوشا ه الشخص الوا و قوم  ف الذي  ا/هو الت طة االل ن  ات متعمدة ل حصول تجاوزات أو انتها ت إ علمه أو شكوك خاصة  ة ت لغ والذي ينطوي ع كشفه عن حقائق  .  ة الحسنةالنم أو الم

أنت طلع ع هذا  م عمله لدى ضمان و) المدونة(هو الشخص الذي  ة تح ف ة ووظ اطات مهن خضع الش ل من األش/موجب انتمائه الوظ لضمان؛ والذي،  نفس الوقت،  أي ش له لضمان  .  الأو تمث



Thank you


