مجموعة جنرالي
قواعد السلوك
Code ofالمھني
Conduct

رسالة من الرئيس التنفيذي للمجموعة
زمالئي األعزاء،
تحتل مجموعتنا بكل فخر مكانة رائدة في سوق التأمين العالمي وذلك بفضل قيمنا األساسية بما فيھا الجودة ،الشفافية
واإلنصاف والتي نتمسك بھا في ممارستنا ألعمالنا.
من خالل العمل معا ً كفريق واحد ،نحن نساھم في تحسين حياة عمالئنا وشعورھم باألمن .إننا نؤمن بمقاربة تتمحور حول
األشخاص وبناء عالقات تتسم بالثقة المتبادلة القائمة على جودة الخدمات التي نقدمھا.
بامتثالنا ألعلى المعايير الدولية من التميز ،فإننانضمن سمعة جنرالي و اعترافا في جميع أنحاء العالم .يجب أن نفخر كوننا
جزءاً من ھذه المجموعة و على كل فرد منا أن يعي أن له دورا فعاال في نجاح الشركة.
تعتمد صورة جنرالي على عملنا ،واألمر متروك لنا جميعا ً لترسيخ سمعتھا القوية .يجب علينا أن نراعي القيم األساسية
للمجموعة في أعمالنا اليومية والعالقات مع زمالئنا والزبائن والمساھمين والموردين وجميع أصحاب المصلحة.
قواعد السلوك المھني تمثل دليلنا نحو ھذا الھدف.
أحثكم على قراءة ھذه القواعد بعناية ومراعاة أحكامھا بدقة مع مراجعتھا غالبا .حافظوا على قواعد السلوك المھني معكم و
وراجعوھا كلما احتجتم إرشادات في كيفية التصرف.
أنا واثق أنه من خالل العمل الجاد من كل واحد منكم ،ستستمر جنرالي في تحقيق أدائھا بفائق النزاھة .كما أنني ملتزم ككل
واحد منكم بتحقيق ذلك وأشكركم جميعا ً على مساھمتكم المستمرة.

تفضلوا بقبول فائق االحترام،
ماريو غريكو
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األحكام العامة
التطبيق
تحدد قواعد السلوك المھني ) قواعد السلوك( القواعد األساسية للموظفين ،بما في ذلك أعضاء الھيئات اإلشرافية واإلدارية
)الموظفين إجماالً( لمجوعة جنرالي.
يتوقع أيضا ً من األطراف الثالثة )االستشاريين والموردين والوكالء و غيرھم الذين يعملون بالنيابة عن المجموعة االلتزام
بالمبادئ المنصوص عليھا في ھذه القواعد.

قواعد المجموعة
تمت تكملة قواعد السلوك بمجموعة من قواعد المجموعة.
على الرغم أن ھذه القواعد تضع معايير الحد األدنى للسلوك ،إال أنه يمكن لشركات المجموعة اعتماد تدابير إضافية.

وجوبية االمتثال
جميع الموظفين مسؤولون عن معرفة واتباع قواعد السلوك ھذا وقواعد المجموعة واللوائح الداخلية األخرى ذات صلة
بمھامھم المعينة و أنشطتھم.
يجب على الموظفين حضوربرامج الدورات التدريبية التمھيدية و السنوية التنشيطية.

التبليغ عن المخاوف و التصرفات غير الصحيحة
تحث المجموعة الموظفين على التبليغ عن المخاوف بشأن الممارسات أو اإلجراءات التي فعليا أو يحتمل أن تكون خرقا ً
للقانون ،أو قواعد السلوك أو اللوائح الداخلية األخرى.
ويمكن إجراء التقارير شخصيا أو بصفة مجھولة ،كتابيا ً أو
شفويا ً ،ويتم التعامل بسرية تامة وفقا ً للقانون وأحكام قواعد
المجموعة ذات الصلة.
ال يتم التسامح مع األعمال االنتقامية ضد الموظفين الذين
يبلغون عن مخاوف بحسن نية.
يرجى الرجوع إلى قوانين المجموعة " التبليغ عن
المخاوف و الت غير الصحيحة"

تؤثر قواعد السلوكيات التي وضعتھا قواعد السلوك على
عملنا اليومي .حيث ينبغي ان نتسأل عند تولينا أي
نشاط جديد ،عما إذا كانقانونيا وتسمح به األنظمة
المعمول بھا ،ولكن أيضا ً عما إذا كان ينسجم مع روح
قواعد السلوك وقواعد المجموعة.
تعرض انتھاكات القانون األعمال للخطر و تؤثر على
سمعة المجموعة .لذلك ،ال تتردد في التحدث والتبليغ
عن السلوك المنحرف الذي شھدته.

تذكر

المخالفات
إن خرق قواعد السلوك أو قواعد المجموعة من قبل الموظفين قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية وفقا ً للقوانين المعمول بھا محليا.

كما قد تؤدي المخالفات أيضا ً إلى دفع تعويضات مقابل الخسائر أو المتابعة الجنائية.

قواعد السلوك
تصريف األعمال بنزاھة
تمارس المجموعة أعمالھا وفقا ً للقانون واللوائح الداخلية وأخالقيات المھنة.
يجب أن يتصرف الموظفون بنزاھة وصدقمع مراعاة القانون المعمول به واللوائح الداخلية ،وأحكام قواعد السلوك ھذا ووا
التزامات االستدامة للمجموعة .كما يتوقع من المدراء أن يكونوا قدوة وأن يعززوا ثقافة األخالقيات واالمتثال للقوانين.
يرجى الرجوع إلى "سياسة المجموعة لالمتثال
للقوانين "

.

المسؤولية اإلجتماعية للشركة
تسعى المجموعة إلى المساھمة في جودة التنمية االقتصادية واالجتماعية على أساس احترام حقوق اإلنسان األساسية والعمالة
وحماية البيئة .تروج المجموعة لثقافة االستدامة من خالل جميع مجاالت نفوذھا ،وتحديداً بين عمالئھا وموظفيھا والموردين.
وعليه ،يلتزم الموظفون بالتالي:
 االستفادة القصوى من زمالئھم ،تعزيز التنمية واالعتراف بالمساھمات الفردية التي ساعدت على نجاح المنظمة؛ تحسين ظروف المجتمعات التي تعمل فيھا المجموعة ،بلعب دورالشركة المواطنة ◌ً في دعم المنظمات والمؤسساتوالجمعيات؛
 تسخير مھارات وموارد المجموعة في خدمة أولئك األكثر ضعفا ،من أجل تعزيز إدماج أشد الناس فقراً وحرمانا ً؛ أخذ بعين االعتبار نھج الحوكمة البيئية ،االجتماعية والمؤسساتية لألطراف المستثمر فيھا ،وذلك عند إدارة إستثماراتالمجموعة؛
 المساھمة في حماية البيئة ،بتعزيز الحد من األثر البيئي المباشر وغير المباشر ألنشطتھا.تعلن المجموعة في كل سنة ،في الرسم البياني إللتزامات اإلستدامة ،عن المبادرات المخططة للفترة المحددة .يجب على
الموظفين العمل وفقا ً لاللتزامات المخططة من قبل المجموعة و السعي لتحقيق ھذه المبادرات.

يرجى الرجوع إلى "السياسة البيئية لمجموعة جنرالي" و الوثائق اإلضافية المتاحة في
فقرة"االستدامة" على الموقع اإللكتروني للمجموعة )(www.generali.com

بيئة العمل ،التنوع و اإلشراك
تحرص المجموعة على ضمان بيئة عمل محفزة ،وخالية من أي نوع من أنواع التمييز أو التحرش .يتم الترويج لتنوع
وإشراك القوى العاملة ،إيمانا ً منھا بأن التعاون بين أشخاص من مختلف الثقافات وذوي مھارات وجھات نظر وخبرات
متنوعة أمر أساسي لجذب المواھب و نمو األعمال التجارية واالبتكار.
يجب على الموظفين التعامل مع بعضھم البعض باحترام ،واالبتعاد عن التصرفات التي قد تخدش كرامة شخص آخر.
يجب على المدراء خلق وتعزيز بيئة داعمة ومرحبة ،حيث يتم السعي فيھا لترسيخ النزاھة ،االحترام ،التعاون ،التنوع و
اإلشراك.
تستند القرارات المتعلقة بالموظفين حصريا ،بما في ذلك التعيين ،التوظيف ،التقييم ،التدريب ،على الجدارة الفردية واألداء،
وال يمكن أن يتأثر القرارمثال بالعرق ،االنتماء العرقي أو الدين /المعتقد أو الميول الجنسي أو الحالة االجتماعية أو الرأي
السياسي.
يجب أن يكون التواصل مع الموظفين منفتحا وعادال .تشجع المجموعة على تنمية القدرات والمھارات الفردية من خالل
توفير التدريب المھني المالئم كجزء من اإلطاراألوسع لتنمية الموظفين.
تقرالمجموعة بحرية التجمع والتفاوض الجماعي لموظفيھا.
ترفض المجموعة بشدة أي شكل من أشكال االستغالل أو عدم انتظام العمل وكذلك أي نوع من
أنواع العمل الجبري أو اإللزامي وعمالة األطفال.

تذكر

تقف مجموعة جنرالي ضد أي نوع من أنواع التحرش و التضييق والمھاجمة.
مكافحة التحرش :عالمات التحذير والنصائح
علينا أن نرفض بشدة أي سلوك غير محترم ،على اعتبارأن التحرش يحدد من خالل تصوراآلخرين لتصرفاتنا ،بغض النظر عن
نوايانا األصلية.
وعليه ،فإن مثال رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية ذات إيحاءات جنسية ،واإليماءات أو االتصال الجسدي غير المرحب بھم،
وكذلك التعليقات الھجومية أو المھينة عن السمات الشخصية ،محظورة وتعتبر شكالً من أشكال المضايقات ،بغض النظر عما إذا كانت
دعابة أو عن قصد.
إذا كنت تشعر بأنك ضحية أي نوع من أنواع التحرش أو المھاجمة:
•
•
•

دون ما حدث )التاريخ والوقت والمكان والوضع والشھود( واحتفظ بالدليل على أي سلوك غير الئق)أي ،دليل ملموس،
مخاطبات مكتوبة ،إلخ(؛
وضح للمتحرش أن مثل ھذا السلوك غير مقبول ويجب أن يتوقف ،مشيرا إلى أن المجموعة تقف بحزم ضد أي شكل من
أشكال التحرش و تعاقب بشدة على سوء السلوك ھذا.
ً
إذا لم يتوقف المتحرش عن سوء سلوكه ،ال تتردد في اإلبالغ عن الحالة ،ألنه يشكل انتھاكا لقواعد السلوك ھذا.

تذكر أنه يمكنك دائما ً طلب دعم مديرك أو الموارد البشرية الخاصة بك أوالقائمين على اإلمتثال القانوني .

مساحة العمل
تحرص المجموعة على ضمان مساحة عمل آمنة ،صحية ومؤمنة.
تضمن المجموعة ظروف عمل منصفة للموظفين ،بضمان بيئة آمنة وصحية.
يرجى من الموظفين تجنب التصرفات التي قد تعرضھم للخطر أو تؤثر على صحة أوسالمة أي شخص.
يدعم الموظفون جھود المجموعة لحماية البيئة وتقليل األثر البيئي ألنشطة عملھم.

حماية بيانات األصول واألعمال
يجب الحفاظ على األصول المادية والمعنوية للمجموعة.
يجب حماية األصول المادية للمجموعة ،بما في ذلك العقارات ،التجھيزات ،المعدات  ،و ،من التلف وسوء االستخدام ويجب
أن تستخدم ألغراض العمل فقط إال إذا تم الحصول على الموافقة المطلوبة.
.
تعتبر المعلومات المتعلقة بأعمال المجموعة بما فيھا المعلومات المكتسبة من خالل إنجاز مھمات بالنيابة عن المجموعة،
معلومات سرية ويتوجب على الموظفين التعامل مع ھذه المعلومات بسرية تامة واإلفصاح عنھا فقط حسب مبدأ المعرفة على
قدر الحاجة أوبعد الحصول على التصريح المطلوب.
يجب حماية الملكية الفكرية للمجموعة )أي أفكار ،منتجات ،منھجيات ،استراتيجيات ،إلخ( ،كما يمكن حمايتھا بما يناسب،
عن طريق العالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق النشرأيضا ً.
يستمر وجوب الحفاظ على الممتلكات الفكرية للمجموعة حتى بعد انتھاء الخدمة مع المجموعة.
يجب تسجيل جميع بيانات العمل بدقة وبشكل كامل .كما يجب الحرص على إتاحة وتوفير السجالت والوثائق عند ما تطلبھا
السلطات أو يطلبھا الموظفون المخولون.

يتوجب االحتفاظ بالسجالت والبيانات ،بما في ذلك الملفات اإللكترونية ورسائل البريد اإللكتروني ،طالما ھو مطلوب حسب
القوانين المعمول بھا؛ كما يتم اإلحتفاظ بھا لفترة أطول ،حسب الحاجة ،في حالة النزاعات العالقة أوالمتوقع حدوثھا أو في
حالة تفتيش السلطات .
يمنع منعا ً باتا ً تغيير سجل أو وثيقة عن طريق االحتيال أو التزوير.

يعني اإلفصاح عن المعلومات حسب مبدأ المعرفة على قدر الحاجة،
أن يسمح التوصل بھذه المعلومات ألغراض محددة ومشروعة فقط.
وعليه ،كلما طلب منا الكشف عن معلومات سرية ،يجب علينا التحقق
بعناية من الغرض  ،حتى لو كان الطلب قادما من قسم آخر في نفس
الشركة.
يجب الحفاظ على المعلومات المتعلقة بأعمال المجموعة طيلة دورة
حياتھا .بتوجب علينا توخي الحذر عند التخلص من وثائق تتضمن
معلومات سرية حيث تنطبق نفس قواعد التعامل المناسب مع
المعلومات

تذكر

المعلومات الشخصية والخصوصية
يجب التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل صحيح ويجب
احترام حقوق الخصوصية.
يجب التعامل مع المعلومات الشخصية المتعلقة باألطراف
الثالثة ،سواءا كانوا العمالء أو الموظفين أو الموردين أو
غيرھم ،حسب مبدأ المعرفة على قدر الحاجة

المعلومات الشخصية ھي المعلومات المتعلقة بفرد محدد،
على سبيل المثال الصحة وشؤون األسرة ،وجواز السفر أو
رقم بطاقة الھوية ،المعلومات المصرفية الخ.

تذكر

 ،ووفقا للقانون المحلي.
يجب جمع البيانات الشخصية ومعالجتھا وتبادلھا ألغراض محددة ،مشروعة ،مطلوبة وحتى للضرورة القصوى فقط.
يجب احترام خيارات وتفضيالت الخصوصية التي يحددھا مالك أي معلومات شخصية.
يتطلب نقل البيانات عبر الحدود الوطنية عناية خاصة  ،بما في ذلك نقل البيانات بين شركات المجموعة .و بشكل عام ،يطلب
من الموظفين قبل نقل المعلومات ،التحقق من القيود التي ينص عليھا القانون ،إن وجدت.

تضارب المصالح
يجب على الموظفين العمل تماشيا مع مصالح المجموعة.
يحدث تضارب في المصالح عندما يشارك موظف في أ
أنشطة شخصية أو عالقات قد تتداخل مع قدرته على العمل
للمصلحة المثلى للمجموعة .يجب تجنب تضارب المصالح
بصفة عامة ،و وفي حالة تضارب مصالح ال مفر منه ،يتوجب
إدارته بطريقة تجنب المجموعة العواقب السلبية.
يتوقع من الموظفين أن يكونوا على بينة من تضارب المصالح
المحتملة ،التي يمكن أن تنشأ خالل أنشطة األعمال اليومية،
ويجب عليھم إبالغ مديرھم أو القائمين على اإلمتثال للقوانين
عنھا .إذا كان لديھم أي شك فيما يتعلق بوجود تضارب في
المصالح ،فعليھم اإلستفسار من مدرائھم أو القائمين على
اإلمتثال للقوانين.

تضارب المصالح ينشأ يكون ألعضاء عائلتنا أو
أشخاص مقربين ،تلقي امتيازات شخصية نتيجة
للمنصب في المجموعة أو من خالل الحصول على
معلومات سرية.
وعالوة على ذلك ،يمكن أن تتضارب المصالح اعتماداً
على القيام بأنشطة خارج المجموعة ،على سبيل المثال
شغل منصب مدير أو موظف أو مستشار للشركات
تذكر
والمؤسسات أو المنظمات غير الربحية.

يرجى الرجوع إلى قوانين المجموعة "تضارب المصالح"

مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد
تدين مجموعتنا وتحارب كافة أشكال الرشوة والفساد.
يجب على الموظفين القيام باألعمال بطريقة نزيھة وأخالقية.
ال يمكن تحمل أي شكل من أشكال الفساد ،بما في ذلك الرشوة واالبتزاز .وعليه ،يجب على الموظفين اإلمتناع عن تقديم أو
قبول أية دفعات غير مبررة ،ھداياترفيه أو غيرھا من اإلمتيازات.
يحظر دائما ً الوعد ،إعطاء أو تلقي الھدايا في شكل نقدي أو بما يعادلھا من طرق الدفع ،أو أي نوع آخر من األوراق المالية
القابلة للتداول.
يجوز تبادل ھدايا ،وسائل ترفيه أو منافع أخرى فينطاق العمل على أن تكون متعارف عليھا ومناسبة للظرف)أي أن تكون
معقولة وتمتثل للقوانين المحلية( ويجب أن ال تتجاوز عادة .€ 100
تتطلب طبيعة األعمال التفاعل مع الموظفين العموميين أو المؤسسات العامة أو السلطات ،وممثلي األحزاب السياسية والنقابات
العمالية .يجب على الموظفين ،في مثل ھذه الظروف االمتناع عن تقديم أو تلقي ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،أي شيء ما لم
يكن له عالقة باألنشطة العادية ،ومتماشيا ً مع القانون والممارسات المحلية العامة .أي ھدايا ودعوات لمناسبات ترفيھية
مقدمة للموظفين العموميين تتطلب موافقة المسؤولين.
يجب على الموظفين إبالغ مديرھم المباشر أوالقائمين على اإلمتثال للقوانين عن أي محاولة إلعطاء أو تلقي الھدايا الال مبرر
لھا و التي يمكن أن تخلق تصورتأثير غير شرعي على القرارات المرتبطة باألعمال.

الرجوع إلى قوانين المجموعة "مكافحة الرشوة والفساد"

عالقات العمالء
إرضاء العمالء عامل رئيسي في المنظور اإلستراتيجيألعمال للمجموعة ،مما يتيح لھا تعزيز وتحسين موقعھا الريادي.
يطلب من الموظفين من خالل تعاملھم مع العمالء التصرف بشكل صحيح ،صادق وبكل مصداقية واحترافية ،مع االمتناع
عن الممارسات الخادعة أو المضللة.
يجب على الموظفين دائما ً النظر لمصلحة العمالء ،وتقديم الحلول
المناسبة الحتياجاتھم .يجب تفادي تضارب المصالح وفي حالة
وقوعھا ،يجب إدارتھا بطريقة تحمي مصلحة العمالء.

عند اقتراح المنتجات والخدمات لعمالئنا ،يتوقع منا
مراعاة مصلحتھم أوال ،ومن ثم إعالمھم بجميع خاصيات
المنتج أو الخدمة المقدمة.

عند اقتراح منتجات وخدمات ،يجب على الموظفين اإلدالء فقط

وعالوة على ذلك يجب أن نضمن أن يتم إعالم
المستھلكين بشكل مناسب قبل وأثناء وبعد البيع ،وأن
بإمكانھم تقديم مطالبة بكل حرية أو تقديم شكوى.

تذكر

بمعلومات واقعية ،صادقة ودقيقة.
يجب أن تكون خدمة ما بعد البيع متاحة وفي المتناول..
يجب مراقبة إرضاء العمالء باستمرار ،و يجب تطوير منتجات وخدمات جديدة وفقا لحاجيات العمالء المتغيرة ،وتحديد
مجاالت التحسين.
يجب أن تكون عملية تطويرالمنتجات والخدمات محددة بطريقة واضحة  ،ويجب اعتماد خطة استراتيجية لمنتجات و خدمات
جديدة من لدن كل شركة من شركات المجموعة بشكل دوري. .

المنافسة العادلة ومكافحة االحتكار
تقر المجموعة بالدور األساسي للمنافسة الحرة في زيادة فرص
األعمال واألداء ،ويجب أن تستند المنافسة على أفضل الخدمات
والمنتجات والممارسات التجارية العادلة.
يحظر على الموظفين تشويه سمعة المنافسين أو منتجاتھم أو
خدماتھم أو التالعب أو إخفاء أو إبداء صورة مشوھة للواقع من
أجل الحصول على مكاسب غير مشروعة.

كما يجب أن ننظر للممارسات المنافية للمنافسة كما يلي:
 كل االتفاقات مع المنافسين تھدف إلى تحديدأسعار أو أقساط أو لتقييد نوع أو كمية من
المنتجات أو الخدمات التي يجري تقديمھا؛
 كل االتفاقات مع الموردين أو الوكالء تھدفإلى تقييد المنافسة الحرة؛
 تبادل المعلومات مع المنافسين حولاالستراتيجيات المستقبلية المتعلقة بالمنتجات أو
األسعار.

عالوة على ذلك ،فإن الممارسات التي تھدف إلى تقييد المنافسة
الحرة والعادلة محظورة .يتعين على الموظفين اعتبار قوانين
المنافسة واللوائح المعمول بھا لمكافحة االحتكار عند التعامل مع المنافسين من أجل تجنب أي سلوك
غير شرعي.

تذكر

تحقيقا ً لھذه الغاية ،يجب استشارة القائمين على المھام القانونية واالمتثال للقوانين للتوضيحات بخصوص القوانين والتشريعات
المحلية.

اختيار المورد
تحرص المجموعة على الشفافية والنزاھة واالستقامة في العالقات مع مورديھا.
يطلب من الموظفين التصرف بإنصاف وشفافية وبشكل مباشر وتجنب حاالت تضارب المصالح.
يجب اختيار الموردين على أساس مبادئ المنافسة العادلة و جودة المنتجات والخدمات المقدمة فقط.
يجب تقييم جودة المنتجات والخدمات وفقا ً للمعايير األخالقية الدولية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والعمل ،و األخذ بعين اإلعتبار
األثر البيئي لطرق اإلنتاج والعرض.
يرجى الرجوع إلى "المدونة األخالقية لموردي مجموعة
جنرالي"

المعلومات المالية

المعلومات المالية الكاملة والدقيقة ھي وسيلة أساسية تمكن أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة في عالقاتھم مع
المجموعة.
يجب أن تكون التقارير المالية صريحة ،نزيھة وكاملة بما يتفق بدقة مع معايير المجموعة المحاسبية و المعايير المحاسبية
المحلية.
يجب على الموظفين التعامل مع البيانات المالية بأمانة
ودقة ،حفظ المعلومات المالية بشكل مفصل وغير مشوه
وقابل لإلسترجاع طيلة المدة المخصصة لإلحتفاظ بھا.
يحظر القيام بتعديالت بغرض اإلحتيال أو تزوير سجالت
أو وثائق وال يمكن أبداً تبريرھا .يجب على المدراء تعزيز
الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

ال بد من تحقيق األھداف والغايات بطريقة نزيھة ،ودون
اللجوء إلى تعديالت بغرض التزوير أو أي نوع من أنواع
االحتيال.
ال تتردد في اإلبالغ عما يتعارض مع ھذا البيان.

تذكر

يجب أن تكون التقاريرالمالية وغيرھا من المعلومات الموجھة إلى المساھمين والھيئات المنظمة
مفھومة ومتاحة للجميع وفقا ً للقانون المعمول به محليا.

التعامل الداخلي
تتخذ المجموعة تدابيرا لمنع االستخدام غير السليم للمعلومات الداخلية وضمان إدارة نزيھة للصفقات المتعلقة باألوراق
المالية.
المعلومات الداخلية ھي معلومات محددة غير متاحة
للعامة ،ولكن إذا تم اإلفصاح عنھا ،فقد تحدث تأثيرا
كبيرا على أسعار األوراق المالية.
يجب التعامل مع ھذه المعلومات ،سواء كانت تتعلق
بشركة من شركات المجموعة أو شركة أخرى خارج
المجموعة أو أوراقھا المالية المدرجة ،بسرية تامة
واإلفصاح عنھا حسب مبدأ المعرفة على قدر الحاجة
ووفقا ً ألحكام القانون المحلي .
عند حيازة معلومات داخلية ،يجب على الموظفين
االمتناع عن الكشف عنھا ،إال للزمالء الذين لديھم
مبرر مرتبط بالعمل .كما يمكن الكشف عن المعلومات
الداخلية ألطراف ثالثة ) المحامون ،مدققو الحسابات
واالستشاريوون ،الخ (.لديھم مبرر لمعرفتھا ،على أن
يكونوا ملزمين بعقود سرية المعلومات.

قد تتعلق المعلومات الداخلية على سبيل المثال بـ:
 نتائج األداء ،ال سيما إذا كانت غير متوقعة -؛تقديم وشيك لمنتج مھم جديد أو لخدمة مھمة جديدة لم يتماإلعالن عنھما بعد؛
 تغييرات اإلدارة التنفيذية؛ تغييرات في االتجاه االستراتيجي؛ تغييرات في ھيكل رأس المال؛ عمليات الدمج ،االستحواذ أوبيع أي من األصول الماديةأو إحدى شركات لمجموعة.
الوثائق المتعلقة باجتماعات الھيئات اإلشرافية واإلدارية،
وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بقرارات اإلدارة العليا ،التي
تذكريجب
غالبا ما تحتوي على معلومات داخلية .ولذلك ال
االحتفاظ بھذه الوثائق لمدة أطول من الالزم والتعامل معھا
بسرية تامة ..

ويحظر على الموظفين الذين بحيازتھم معلومات داخلية التعامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،أو توفير نصائح أو
توصيات بخصوص األوراق المالية للمجموعة أو أوراق مالية أخرى ،إذا كانت المعامالت تعتمد على ھذه المعلومات.
تنطبق نفس القواعد بغض النظر عما إذا كانت معامالت األوراق المالية ألغراض شخصية أو بالنيابة عن المجموعة.
و في جميع األحوال ،يجب على الموظفين الذين يخططون للتعامل أو توصية شخص ما للتعامل في األوراق المالية
للمجموعة ،اإلمتثال امتثاالً تاما ً للقوانين المعمولة بھا.

التواصل مع بعض األطراف الخارجية
تدعم مجموعتنا مبدأ الشفافية في األسواق المالية ،وذلك بالحرص على إدارة حذرة للتواصلمع وسائل اإلعالم والمحللين
الماليين والعامة.
يجب أن يكون أي تواصل مع أصحاب المصلحة مباشرا ،في حينه ودقيقا.
تحصر إدارة العالقات مع وسائل اإلعالم والمحللين الماليين ووكاالت التصنيف والمستثمرين والسلطات المعنية علي وظائف
محددة على وجه الخصوص .يجب على الموظفين االمتناع عن
نشر المعلومات على الشبكات االجتماعية ،مثل
اإلدالء بمعلومات عن المجموعة ،أو إعطاء مستندات تحتوي
لينكدين)® ،(LinkedInالفيسبوك)® ،(Facebookو
على تلك المعلومات لألطراف المذكورة ،إال بتوفرإذن مسبق.
تويتر)® ،(Twitterوغيرھا يعني نشر البيانات على
نطاق واسع .وبالتالي ،يجب أن نكون حذرين للغاية
ويرجى من الموظفين االمتناع عن التعليق علنا ً على الشائعات
بخصوص الكشف عن معلومات حول المجموعة عند
حول المجموعة ،مالم يتم تأكيدھا من طرف مصادر رسمية.
تذكر
استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي.

مكافحة غسيل األموال ،ومكافحة تمويل اإلرھاب والعقوبات الدولية
تلتزم المجموعة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب ،معارضة بذلك أي سلوك يمكن أن يھدف إلى دعم ھذه الجرائم.
يجب على الموظفين المعنيين تحصيل والمحافظة على المعلومات الالزمة عن
للمعامالت الخاضعة لسياسات وتشريع المجموعة.

العمالء ومصادر األموال المتاحة

متى ما شك الموظف أن الطرف المقابل يحاول استخدام منتجات أو خدمات المجموعة ألغراض غير قانونية ،مثل غسل
األموال أو تمويل اإلرھاب ،يتوجب عليه إخبار المدير المكلف باإلبالغ على الفور عن ھذا الوضع.
يجب على الموظفين المعنيين أن يكون لديھم دراية كاملة ومحدثة عن التدابير التقييدية ذات الصلة التي اعتمدتھا الحكومة
المحلية والمنظمات الدولية ضد بعض البلدان ،األشخاص أو األصول أو الخدمات.

يرجى الرجوع إلى "قوانين المجموعة لمكافحة غسيل األموال"

األحكام الختامية
االعتماد والتوزيع
تمت الموافقة على قواعد السلوك من قبل مجلس إدارة أسيكيورازيوني جنرالي اس .بي .إيه.
الرئيس التنفيذي للمجموعة ھو المسؤول عن اعتماد قواعد المجموعة.
اعتمدت قواعد السلوك وقواعد المجموعة من قبل ھيئة اإلدارة  ،التسييرو اإلشراف لكل شركة من شركات المجموعة.
الرؤساء التنفيذيون مسؤولون عن اإلشراف على تنفيذھا وفقا ً للمتطلبات القانونية المحلية.
تعوض قواعد سلوك أية قواعد سلوك مھني أخرى قائمة داخل المجموعة .يجب على جميع السياسات الداخلية االمتثال
ألحكام قواعد السلوك.
في حال نشوء أي تضارب بين قواعد السلوك أو قواعد المجموعة والتشريعات المحلية  ،يرجى اإلبالغ على الفورحتى يتم
توضيح األمربطريقة ناجحة.
تمت ترجمة قواعد السلوك إلى جميع لغات البلدان التي تعمل فيھا المجموعة ،حتى تكون متاحة وفي متناول الجميع .كما تم
نشر قواعد السلوك على الموقع اإللكتروني للمجموعة  - www.generali.com -وعلى مواقع كل شركة من شركات
المجموعة .

التدريب
يجب تنظيم برامج دورات تدريبية لإلمتثال للقوانين تمھيدية وأخرى سنوية تنشيطية ،من أجل ضمان فھم تام وتطبيق فعال
لقواعد السلوك و قواعد المجموعة .
يشجع الرؤساء التنفيذيون على نشر توعية واسعة النطاق بقواعد السلوك وقواعد المجموعة وضمان مشاركة جميع الموظفين
في برامج تدريب االمتثال للقوانين.
يضمن الرؤساء التنفيذيون توفير نسخة من قواعد السلوك لكل موظف.
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