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زمالئي الأعزاء،

طاقاتها  بكل  التابعة  و�شركاتها  الكويتية  البترول  موؤ�ش�شة  ت�شعى 

واإمكانياتها للمحافظة على المكانة التي حققتها وال�شمعة العالمية التي 

اكت�شبتها في عملياتها، وذلك من خالل ح�شن الأداء وال�شعي الدوؤوب 

للتطور الم�شتمر وتطبيق اأحدث واأكثر التقنيات مالءمة في عملياتها، 

ف�شاًل عن الفهم الم�شترك للم�شوؤوليات التي تقع على عاتقنا جميعاً، 

والبيئة،  وال�شالمة  ال�شحة  مجال  في  المتميز  الأداء  اإل��ى  بالإ�شافة 

 ومواكبة التطورات والأحداث والقوانين التي طراأت على م�شتوى الأ�شواق

العالمية والمحلية.

باأهمية  التابعة  و�شركاتها  الكويتية  البترول  موؤ�ش�شة  من  واإيمانا 

الغايات،  هذه  لتحقيق  تو�شلنا  التي  الأ�شاليب  هذه  تعزيز  و�شرورة 

وتما�شياً مع الثقافة التي تر�شخت في اأدائنا، واإ�شرارنا على التم�شك 

من  به  نقوم  ما  كل  في  والمهني  الأخالقي  ال�شلوك  م�شتويات  باأعلى 

اإطار  المرفقة كوثيقة تر�شم  العمل  اأعمال، قمنا بو�شع قواعد �شلوك 

لهذه  لدى �شياغتنا  اعتمدنا  العاملين، حيث  المتوقعة من  ال�شلوكيات 

القواعد على المبادئ الأ�شا�شية المتمثلة في الأمانة وال�شدق والعدالة 

والم�شاواة وال�شتقامة واحترام الآخرين.

و�شتطبق هذه المبادئ على كافة �شوؤون العمل، وهي ت�شف ال�شلوك 

الموؤ�ش�شة  لقيم  نرّوج  اأن  كعاملين  اأنه علينا  اإذ  المتوقع من كل عامل، 

و�شركاتها التابعة، وكذلك لروح الفريق والمهنية، والعتزاز بكل ما نوؤديه 

من اأعمال، كما علينا اأن ن�شّير اأعمالنا بطريقة اأخالقية ومهنية تحافظ 

باأن  التم�شك  الم�شوؤولية الجتماعية، مع  البيئة وتحمل  ا�شتدامة  على 

اأمراً  ولي�س  عملنا  اأداء  لطريقة  متمماً  جزءاً  الأخالقي  ال�شلوك  يكون 

اختيارياً.



ت�شكل قواعد �شلوك العمل هذه اأداة اإدارية لإر�شاء القيم الموؤ�ش�شية 

و�شركاتها  للموؤ�ش�شة  الأخالقية  والطموحات  والواجبات  والم�شوؤوليات 

التابعة.

وبناء على ما تقدم، فاإن كتّيب »قواعد �شلوك العمل« يوفر الإر�شادات 

بيئة  في  والم�شوؤولة  ال�شليمة  القرارات  اتخاذ  في  لم�شاعدتنا  العامة 

العمل، وتجنب المواقف التي قد تنعك�س �شلباً على العامل اأو العمل.

وب�شفتنا عاملين لدى موؤ�ش�شة البترول الكويتية و�شركاتها التابعة، 

دورية  ب�شفة  العمل  �شلوك  قواعد  بمراجعة  نقوم  اأن  منا  يتوقع  فاإنه 

وتطبيق مبادئها في اأعمالنا اليومية بفهم والتزام كاملين.

الرئي�س التنفيذي

نزار العد�ساني
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مقدمة

يلتزم بقواعد �شلوك العمل كافة العاملين بموؤ�ش�شة البترول الكويتية 

اأو غير  التابعة المملوكة لها بالكامل ب�شكل مبا�شر  وجميع �شركاتها 

مبا�شر. وتهدف هذه الوثيقة اإلى توفير مجموعة من الإر�شادات لجميع 

المهني،  ون�شاطهم  لعملهم  اأدائهم  في  ل�شلوكهم  بالن�شبة  الموظفين 

وفيما يتعلق بتعاملهم مع زمالئهم وال�شركاء ومع الموردين والعمالء 

والمقاولين والجهات الحكومية والجمهور. وتعتبر هذه الوثيقة و�شيلة 

تذكير لجميع الموظفين باأهمية التم�شك باأعلى م�شتويات ال�شتقامة 

وال�شلوك ال�شخ�شي في كل م�شاألة تتعلق بالموؤ�ش�شة، ويجب عليك اأن 

تكون واعيا باأن اأي مخالفة لهذه القيم قد توؤدي اإلى م�شاءلة المخالف 

معلومات عن مخالفة  يخفي  اأو  يت�شتر  من  وكذلك  وجزائيا،  تاأديبيا 

ت�شر بم�شالح الموؤ�ش�شة.

وقد وردت الإ�شارة في قواعد ال�شلوك اإلى هذه الم�شاءلة التاأديبية 

القوانين  بموجب  تتخذ  التي  الإداري���ة  الإج����راءات  تلك  ب�شفتها 

والأنظمة ال�شارية تجاه المخالف، وقد ت�شل العقوبات ال�تاأديبية اإلى 

اإنهاء خدمة المخالف في الحالت التي ت�شتدعي ذلك. وقد يخ�شع 

القانونية  الم�شاءلة  اإلى  التاأديبية  الم�شاءلة  تلك  المخالفون بجانب 

في حالة ارتكاب مخالفة للقوانين المحلية.

فيها  يوؤدي عماًل  وكل من  الموؤ�ش�شة  اإلى  ين�شم  كل من  يجب على 

)ال�شت�شاريين   – الح�شر  ل  المثال  �شبيل  على   - ذل��ك  وي�شمل 

يلتزم  اأن  والوكالء(  الباطن  من  والمقاولين  والموردين  والمقاولين 

بهذه القواعد ل�شلوك العمل. 





 ,º¡جن�سيت عن   ∫õمعH العمل  في  RمالFي   ΩترMاأ Hاأ¿  اأتع¡د 

عقيدت¡º اأو جن�س¡º واأ¿ اأتعامل HاØfتاì وعل≈ اأ�سا�¢ من الãقة 

 Aا ال�الgO�ة عمل ي�سÄيH ة للت¨يرات فيHاéواال�ست ΩتراMواال

والتعاو¿ وQوì الØري≤ ال�اMد. 
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1 - تقدير جميع العاملين
اإن �شيا�شة الموؤ�ش�شة هي احترام حقوق الغير والعقائد وال�شعائر الدينية 

لجميع الأديان، ولذا فاإن كل موظف م�شوؤول عن مراعاة واحترام حقوق 

الموظفين الآخرين.

1.1 - احترام الغير: 
• يحظر على كل موظف التعر�س لحقوق الموظفين الآخرين في حرية 

العتقاد وال�شعائر الدينية.

• يحظر التمييز العن�شري والطائفي بكافة اأ�شكاله وباأي و�شيلة كانت 
على جميع الموظفين في الموؤ�ش�شة.

!• يحظر قيام الموظف بن�شر اأو توزيع اأي مواد تتعلق بالتمييز الطائفي
اأو تثير العداء والزدراء بين فئات المجتمع، �شواء كان ذلك عن طريق 

الحديثة  التكنولوجيا  و�شائل  ا�شتخدام  اأو  الر�شم  اأو  الكتابة  اأو  القول 

وو�شائل الت�شال ومواقع التوا�شل الجتماعي.

• يحظر قيام الموظف اتهام الموظفين الآخرين اأو الت�شريح بعبارات م�شيئة 
و�شائل  با�شتخدام  اأو  كتابيا  اأم  �شفهيا  الت�شريح  كان  �شواء  �شمعتهم،  اإلى 

التكنولوجيا الحديثة وو�شائل الت�شال ومواقع التوا�شل الجتماعي.

• يحظر على كل موظف التعدي على حقوق الموظفين ذوي الحتياجات 
الخا�شة ويلتزم كل موظف باحترامها. التعدي على هذه الحقوق يعتبر 

انتهاكا ل�شيا�شة الموؤ�ش�شة بالإ�شافة لكونه مخالفاً للقانون.

1.2 - التحر�س:
تهدف الموؤ�ش�شة اإلى تهيئة بيئة منا�شبة و�شحية ومحفزة للعمل خالية 

الموردين اأو  المقاولين  اأو  العاملين  تجاه  الالاأخالقية  ال�شلوكيات   من 

اأو العمالء.

ذلك  وي�شمل  اأنواعه  بكافة  الجن�شي  التحر�س  قاطع  ب�شكل  يحظر   •
اللفظ اأو المالم�شة اأو النظر اأو الإ�شارة اأو عن طريق ا�شتخدام و�شائل 

التكنولوجيا الحديثة وو�شائل الت�شال ومواقع التوا�شل الجتماعي.
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الت�شريح  اأو  بالتحر�س  جزافاً  الآخرين  اتهام  قاطع  ب�شكل  يحظر   •
كتابياً اأم  �شفهياً  الت�شريح  كان  �شواء  �شمعتهم  اإل��ى  م�شيئة  بعبارات 

 

ومواقع  الت�شال  وو�شائل  الحديثة  التكنولوجيا  و�شائل  با�شتخدام  اأو 

التوا�شل الجتماعي.

• يتم التعامل مع جميع ال�شكاوى ب�شرية تامة و�شيتم التحقيق فيها على الفور.

1.3 - حق�ق الفرد: 
)1( بيئة عمل منا�سبة:

للعمل  وم�شاندة  و�شحية  اآمنة  بيئة عمل  تهيئة  اإلى  الموؤ�ش�شة  ت�شعى   

لكافة الموظفين.

• يتوجب على الموظفين احترام كافة زمالئهم ومروؤو�شيهم في العمل 
وعدم القيام ب�شلوكيات اأو ا�شتخدام األفاظ غير لئقة كالت�شاجر وال�شب 

والقذف وغيرها.

)2( تع�ي�س الم�ظفين: 

الإدارات  مجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  من  كل  بتعوي�س  الموؤ�ش�شة  تقوم 

والموظف �شواء كان �شابقا اأو كان على راأ�س عمله اإذا تم توجيه ادعاء 

مدني اأو جنائي له اأو للموؤ�ش�شة ب�شبب اأدائه لمهام عمله اأو كان قد ت�شرف 

الموظف  عن  الموؤ�ش�شة  تتحمل  و�شوف  الموؤ�ش�شة   لتعليمات  تنفيذاً 

رفعها، تم  دعوى  اأي  لت�شوية  �شدادها  تم  مبالغ  واأي  التكاليف   جميع 

اأي درجة من  الموظف في  لحكم ق�شائي �شدر في مواجهة  نفاذاً  اأو 

درجات التقا�شي، وذلك وفقاً لل�شروط التالية: 

اأن يكون الموظف قد ت�شرف في المو�شوع محل الدعاء بح�شن   •
يخدم م�شالح  اأنه  الت�شرف  بذلك  قيامه  يعتقد عند  كان  واأنه  نية، 

الموؤ�ش�شة. 

اأن يكون للموظف مبررات وجيهة لالعتقاد باأن الت�شرفات التي   •
 قام بها ل تخالف القانون، وذلك حال رفعت دعوى جنائية اأو مدنية

اأو عند اتخاذ اإجراءات يترتب عليها عقوبات اأو التزامات مالية.
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الإج���راءات  بتلك  علمه  ف��ور  الموؤ�ش�شة  ب��اإب��الغ  الموظف  قيام   •
القانونية.

• اأن يبذل الموظف العناية المطلوبة في تقديم الدفاع. 
• اأن ي�شمح الموظف للموؤ�ش�شة بم�شاركته في الدفاع.

• الح�شول على موافقة خطية م�شبقة من الموؤ�ش�شة قبل اإبرام اأي 
ت�شوية تتعلق بالدعوى المرفوعة/المو�شوع محل الدعاء.

)3( تكاف�ؤ الفر�س ال�ظيفية:

عمال  التوظيف  في  الفر�س  تكافوؤ  م��راع��اة  الموؤ�ش�شة  �شيا�شة  من 

بالقوانين واللوائح ال�شارية المعمول بها في دولة الكويت عند اختيار 

العامل الموؤهل لوظيفة ما. وتطبق الموؤ�ش�شة لوائح الموظفين والبرامج 

والممار�شات المتعلقة ب�شورة خالية من التمييز في كل اأوجه عالقات 

و�شروط العمل بما فيها التعيين والتوظيف واإ�شناد مهام العمل والترقية 

البرامج  لح�شور  والختيار  والرواتب  والمزايا  الخدمة  واإنهاء  والنقل 

التدريبية.

)4(  العدالة في المع�ملة )الترقية، التطوير، االجراءات الت�أديبية(: 

ولهذا  اأ�شولها  واأعظم  الموؤ�ش�شة  م�شتقبل  ر�شيد  هم  الموظفين  اإن 

على  مبا�شرا  تاأثيرا  توؤثر  التي  القرارات  تكون  اأن  الموؤ�ش�شة  ت�شمن 

الو�شع الوظيفي من�شفة وعادلة خا�شة في الم�شائل الآتية: 

يتم تطبيق  الأداء حيث  اأ�شا�س الجدارة وح�شن  الترقية: تكون على   •
معايير وا�شحة على المر�شحين ل�شغل المنا�شب ال�شاغرة وتتم الترقية 

وفقاً لهذه المعايير.

• التط�ير: تعمل الموؤ�ش�شة على توفير البيئة المالئمة لتح�شين موؤهالت 
وقدرات ومهارات الموظفين بما يتنا�شب مع م�شتواهم الوظيفي وبما 

وخططها  الموؤ�ش�شة  في  بها  المعمول  والنظم  اللوائح  مع  يتما�شى 

التدريبية.

• الم�ساءلة التاأديبية: تحر�س الموؤ�ش�شة على تحقيق كافة ال�شمانات 
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القانونية للموظفين عند اإجراء الم�شاءلة التاأديبية وفقاً لقواعد التاأديب 

المن�شو�س عليها في اللوائح، وذلك من خالل حفظ حقوقهم في تقديم 

دفاعهم وم�شتنداتهم وال�شتماع لل�شهود )اإذا اقت�شى الأمر ذلك( عند 

القيام بالتحقيقات الإدارية مع الحتفاظ بحقهم في )التظلم/التما�س 

واللوائح  الأنظمة  ح�شب  وذل��ك  ال�تاأديبي  الجزاء  من  النظر(  اإع��ادة 

المعمول بها في الموؤ�ش�شة.

 

)5(  الم�ش�ركة: 

ت�شجع الموؤ�ش�شة الموظفين على تقديم المقترحات والأفكار لتح�شين 

اإل��ى جانب  وال��ل��وائ��ح والإج����راءات  وال��خ��دم��ات والأن��ظ��م��ة  المنتجات 

المقترحات الخا�شة بتقليل التكاليف وزيادة الأرباح.





اأتع¡د Hاأ¿ اأMافß عل≈ الÑيÄة واأQاعي Uسëة و�سالمة RمالFي 

اBمن  عمل  مµا¿  وت�فير  الÑيÄة  ëHماية   Ωõالت واأ¿  العمل  في 

.QاµتHل الت¨يير واالÑي, واأتقëسUو
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¬H Ωاõة واالأمن وااللتÄيÑة وال�سالمة والëسüال Ωا¶f - 2
تتمثل اأهداف الموؤ�ش�شة في الو�شول لأدنى م�شتوى من الحوادث والإ�شابات 

والأمرا�س المزمنة والمحافظة على البيئة عند تاأدية الأعمال. كما تحر�س 

طريق  عن  وذلك  العمل،  مواقع  كافة  في  العاملين  �شالمة  على  الموؤ�ش�شة 

اللتزام باأنظمة ومعايير ال�شحة وال�شالمة والبيئة والأمن و�شالمة العمليات 

والوحدات الت�شغيلية. 

واإج����راءات  معايير  كافة  وتنفيذ  وات��ب��اع  الل��ت��زام  الموظفين  على  يجب 

وممار�شات ال�شحة وال�شالمة والبيئة والأمن التي تم و�شعها وتوثيقها في 

مع  العمل،  بمجال  الخا�شة  والأم��ن  والبيئة  وال�شالمة  ال�شحة  اإدارة  نظام 

الأخذ بعين العتبار باأن اأي مخالفة لأنظمة ال�شحة وال�شالمة والبيئة والأمن 

في الموؤ�ش�شة �شوف توؤدي للم�شاءلة التاأديبية.
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 Ωتماgواال المéتمع  في  اEيéاHي  ûHسµل   ºgاأ�سا Hاأ¿  اأتع¡د 

لتëقي≤  النØ£ية  والûسرcات  الم�ؤ�س�سة  Hق†سايا  المûسترك 

 iالمد IعيدH اتcسراT ≈اف¶ة علëوالم AناHة العامة. وëسلüالم

مع مîتل∞ الé¡ات.



التـــــــــزامنا يعكـــــــس قيــــــــمنا18

3 - الم�اطنة والم�س�ؤولية االجتماعية
3.1 - احترام القان�ن:

تعمل الموؤ�ش�شة على تو�شيل الوعي القانوني للموظفين وذلك بما يحفظ 

م�شالحها عن طريق تعريفهم بما هو مطلوب منهم لدى �شدور قوانين 

اأو لوائح جديدة ولدى الدخول في اأعمال جديدة وتقع على الموظف 

م�شئولية اإخطار جهة العمل عن اأي اأحداث اأو ظروف قد ترتب اآثاراً 

قانونية على الموؤ�ش�شة.

في  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  لكافة  المتثال  الموظفين  على   •
اإليها  ال�شفر  عند  الأخ��رى  ال��دول  قوانين  بكافة  واللتزام  الموؤ�ش�شة 

لأغرا�س خا�شة بالعمل اأو ح�شور دورات تدريبية.

3.2 - تعاطي الم�اد المخدرة:
اآمنة و�شحية م�شاندة لالإنتاج، وفي  تلتزم الموؤ�ش�شة بتوفير بيئة عمل 

المقابل يلتزم الموظف باأن يكون في حالة عقلية وبدنية منا�شبة اأثناء 

العمل، وذلك ل�شمان الأداء الفعال والآمن لمهام الوظيفة والمحافظة 

على �شالمة الآخرين والمن�شاأة.

طبية م��واد  اأي  ا�شتخدام  �شوء  اأو  تعاطي  اأو  حيازة  تماماً  يحظر   •!
اأو غير طبية توؤثر على الحالة العقلية في مكان العمل اأو لدى القدوم 

التي  والعقاقير  المحظورة  العقاقير  اأو  )كالكحول  العمل.  مكان  اإلى 

تقت�شي و�شفة طبية(.

• يحظر تعاطي اأو حيازة اأو نقل اأو بيع العقاقير المحظورة اأو غير ذلك 
من المواد غير العالجية التي توؤثر على الحالة العقلية في اأي من مقار 

الأعمال التي تمتلكها اأو ت�شتاأجرها الموؤ�ش�شة.

• القيام بهذه الأفعال يعد انتهاكاً لممار�شات العمل الآمنة، الأمر الذي 
يعر�س فاعله للم�شاءلة التاأديبية.

• للموؤ�ش�شة ال�شتعانة بجهات الخت�شا�س في تفتي�س مكاتب الموظفين 
ومركباتهم داخل مقار العمل اأو الطلب منهم تقديم اأنف�شهم وفق القانون 

لإجراء الفحو�شات الطبية اإذا بدا ذلك وا�شحاً ب�شكل ل يقبل ال�شك في 

تعاطيهم لأي من المواد �شالفة الذكر.
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3.3 - العالقات الجتماعية وال�سيا�سية:
ت�شجع الموؤ�ش�شة الموظفين على الحتفاظ بعالقات جيدة مع المجتمع 

عن طريق الم�شاركة بفاعلية في الجمعيات المهنية والخيرية المرخ�شة 

الذي  الحيوي  الدور  من  انطالقاً  وذلك  الجتماعية،  الخدمة  ومراكز 

تقوم به من اأجل خير ورفاهية المجتمع. 

• ل تمنع الموؤ�ش�شة الموظفين لديها من الم�شاركة والتعاون مع ال�شلطات 
المحلية والمنظمات التي تعمل من اأجل خير ورفاهية المجتمع والتي تكون 

من غير اأجر وت�شجع العاملين على تحمل هذه الم�شوؤولية والم�شاركة في 

اأن  المناق�شات والأن�شطة المخ�ش�شة لحل م�شكالت المجتمع ب�شرط 

يقوموا بذلك ب�شفاتهم ال�شخ�شية ولي�س ب�شفتهم ممثلين اأو متحدثين 

ر�شميين باإ�شم الموؤ�ش�شة.

يحق للموظف الم�شاركة بالختيار في العملية ال�شيا�شية مع مراعاة ما 

يلي:

في  ا�شتخدام �شالحياته  الموؤ�ش�شة  في  يعمل  موظف  لأي  يجوز  ل   •
اإجبار اأي موظف اآخر على التبرع لأي جماعة �شيا�شية اأو تاأييدها اأو 

معار�شتها اأو اأي مر�شح �شيا�شي معين.

اأثناء  ال�شيا�شية  الحمالت  اأن�شطة  في  ال�شتراك  للموظف  يجوز  ل   •
�شاعات العمل الر�شمية.

ل يجوز ا�شتخدام �شالحيات العمل في الموؤ�ش�شة لدعم اأي ن�شاط   •
�شيا�شي.

• يحظر ا�شتخدام اأي من الأ�شول المملوكة للموؤ�ش�شة اأو الموؤجرة لها 
في الأن�شطة ال�شيا�شية من خالل ا�شتخدام اأجهزة الحا�شوب والطابعات 

واآلت الت�شوير والبريد الإلكتروني وغيرها من الأ�شول.





 Ωاõااللت مع  الم¡نة   ÜاOBال  kوفقا عملي   ¢�Qاأما H̀`اأ¿  اأتع¡د 

 ºمل الم�س�ؤولية وتقديëاأ�سم≈ اأخالقيات العمل والم¡نية وتH

منتéات وخدمات Pات ج�IO عالية.
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4 - ال�سل�ك االأخالقي في العمل
4.1 - اأخالقيات العمل:

من اأهم ثروات الموؤ�ش�شة ال�شمعة الطيبة وثقة من يتعاملون معها، لذا 

يجب على الموظف اللتزام باإدارة �شوؤون العمل والقيام بالمهام الوظيفية 

الأمانة  تعتمد على  لمقايي�س  اأخالقي من�شبط ومنتظم وفقاً  باأ�شلوب 

ونزاهة التعامل ويتطلب هذا المقيا�س التم�شك بتطبيق كافة القوانين 

بما  الأعمال،  مجال  في  تطبق  التي  الأخالقية  والممار�شات  واللوائح 

في ذلك اللتزام ب�شاعات العمل الر�شمية وارتداء الزي المنا�شب وفقاً 

للذوق العام والأعراف المعمول بها في الموؤ�ش�شة.

تدعو الموؤ�ش�شة اإلى اأن يت�شم �شلوك كافة الموظفين باأعلى م�شتوي��ات 

للقوانين  مخالفة  باأية  اللتزام  �شابط  باإبالغ  يقوموا  واأن  ال�شتقامة، 

واللوائح، ويتعين على الموظفين المتثال لكافة التوجيهات ال�شادرة عن 

الموؤ�ش�شة اأو المخولين باإ�شدار التوجيهات.

4.2 - تعار�س الم�سالح:
يتحمل جميع الموظفين م�شوؤولية العمل الدوؤوب ل�شالح الموؤ�ش�شة ومن 

هذا المنطلق يجب على الجميع تجنب المواقف والت�شرفات التي ت�شكل 

الإف�شاح  قبل  الموؤ�ش�شة  م�شالح  مع  يتعار�س  ما  ت�شكل  اأنها  يبدو  اأو 

الم�شبق عن الم�شلحة ال�شخ�شية.

بتعليمات  والتقيد  الم�شالح  تعار�س في  امكانية حدوث  الإف�شاح عن 

�شابط اللتزام بهذا ال�شاأن يحمي الموظف من خطر فقدان الثقة التي 

تم منحه اإياها للعمل في خدمة الموؤ�ش�شة.

• يلتزم جميع الموظفين واأع�شاء مجال�س اإدارة موؤ�ش�شة البترول الكويتية 
موؤ�ش�شة  لمناق�شات  العليا  اللجنة  اأع�شاء  وكذلك  التابعة،  وال�شركات 

البترول الكويتية و�شركاتها النفطية بالإف�شاح. 

• يتم الف�شاح ل�شابط اللتزام عن اأي تعار�س محتمل في الم�شالح وذلك 
عن طريق )نموذج الإف�شاح عن تعار�س محتمل في الم�شالح( حتى ل يعتبر 

اأي منهم مخالفاً لقواعد �شلوك العمل ويقع تحت طائلة الم�شوؤولية ال�تاأديبية.
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الأمثلــــــة التالية تمثل ظروفًا م�سابهًة لما يمكن اأن ي�ؤدي اإلى حدوث 

تعار�س فـي الم�سالح:

• اأن يكون للموظف اأو لزوجته اأو لقريب له مثل )الزوج – الزوجة – الإخوة 
- الوالدين – الأبناء – الأحفاد – الأجداد( م�شلحة مالية وافرة المقدار 

الموؤ�ش�شة، على �شبيل المثال )الموردين اأي جهة لها تعامالت مع   في 

المرخ�شين( حيثما كان عالماً  اأو  العمالء  اأو  البائعين  اأو  المقاولين  اأو 

بتلك الم�شلحة. 

• اأن يكون للموظف اأو لقريب له ممن �شلف ذكرهم م�شلحة مالية وافرة 
المقدار في اأي من الم�شروعات التي يكون للموؤ�ش�شة ا�شتثمارات بها، 

حيثما كان عالماً بتلك الم�شلحة.

• القبول ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر من اأحد البائعين اأو موردي الخدمات 
دعوة للقيام باإجازة اأو مبالغ نقدية اأو خدمات قرو�س )با�شتثناء القترا�س 

الخ�شومات  )با�شتثناء  خ�شومات  قبول  اأو  المالية(  الموؤ�ش�شات  من 

الممنوحة للعاملين بالموؤ�ش�شة ب�شفة عامة( اأو قبول اأي �شيء من �شاأنه 

الأول��ى الدرجة  من  اأقاربه  من  لأي  اأو  للعامل  اإغ��راء  و�شيلة  يعتبر   اأن 

اأو الثانية.

تابعة  اأو موظف لدى جهة غير  اأو مدير  اإدارة  العمل كع�شو مجل�س   •
للموؤ�ش�شة ترتبط بعالقة عمل مع الموؤ�ش�شة. 

• توجيه م�شار فر�شة م�شروع تجاري من الموؤ�ش�شة لم�شلحته ال�شخ�شية.
• ا�شتخدام اأ�شول الموؤ�ش�شة مثل )القرطا�شية اأو الورق الر�شمي الذي 
المعدات اأو  الت�شهيالت  اأو  الأم��وال  اأو  الموؤ�ش�شة  و�شعار  ا�شم   يحمل 

اأو الأدوات اأو العاملين اأو الخبرة المهنية المكت�شبة من العمل( ل�شالح 

جهة عمل اأخرى اأو للم�شلحة ال�شخ�شية.

حكم  �شدق  على  �شلباً  يوؤثر  قد  بما  خارجية  اأن�شطة  في  الم�شاركة   •
الموظف على الأمور اأو ح�شن اأدائه لواجباته اأو يوؤثر تاأثيراً �شلبياً عليها. 
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4.3 - الر�س�ة والف�ساد:
وتعتبر  خا�شة،  م�شالح  لتحقيق  العامة  ال�شلطة  ا�شتغالل  هو  الف�شاد 

الر�شوة اإحدى �شور الف�شاد.

الر�شاوي  قبول  اأو  التما�س  اأو  تقديم  الموظفين  كافة  على  يحظر   •
 باأي �شكل، كما يتعين عليهم عدم ال�شماح لأي �شخ�س يمثل الموؤ�ش�شة

بالقيام بذلك. 

• يحظر على الموظفين قبول اأي هدية اأو مبلغ نقدي اأو ر�شوة اأو اأي �شيء 
ذي قيمة �شواء كان ذلك بطريقة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة من اأي �شخ�س 

 بغر�س التاأثير على اأي قرار اأو عمل ر�شمي، اأو الح�شول اأو الحتفاظ

اأو التكليف اأو توجيه اأعمال ل�شالح الموؤ�ش�شة اأو �شخ�س.

4.4 -  الهدايا والترفيه:
• يجوز تلقي اأو منح الهدايا الرمزية التي تعبر عن التقدير وتهدف اإلى 
ترويج اأعمال الموؤ�ش�شة والتي تحمل �شعار جهة العمل. ومن اأمثلة ذلك 

الحا�شبة -  الآلت  الثمينة -  الأقالم غير  المفكرات -   – )الروزنامة 

الدروع(.

• يتعين على الموظف في حال تلقيه هدية ت�شل قيمتها اإلى مائة دينار اأو 
اأكثر اأو ما يعادل ذلك بالعملة المحلية )اأو اأي قيمة نقدية اأقل مذكورة في 

لئحة الجهة التي يعمل بها الموظف( اأن يقوم باإخطار رئي�شه المبا�شر 

و�شابط اللتزام بذلك، واللتزام بالتعليمات الخا�شة بهذا ال�شاأن.

• يحظر على الموظف طلب هدية اأو خدمة اأو اأي مزايا اأخرى له اأو 
لغيره من جهات لها تعامالت اأو ترغب بالتعامل مع الموؤ�ش�شة.

4.5 - العمل لدى الغير:
الغير  لدى  العمل  عامة  ب�شفة  )الموؤ�ش�شة(  في  التوظيف  عقود  تمنع 

وبناء  المرخ�شة.  الخيرية  الجمعيات  لدى  التطوعي  العمل  عدا  فيما 

عليه �شوف تطبق الموؤ�ش�شة هذا ال�شرط بمنتهى ال�شرامة و�شيتم اتخاذ 

بما  ال�شرط  بهذا  يلتزم  ل  موظف  اأي  مواجهة  في  التاأديبي  الإج��راء 
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تت�شمنه الم�شاءلة التاأديبية من جزاءات من بينها اإنهاء خدمة الموظف.

لموؤ�ش�شة  التابعة  ال�شركات  ببع�س  الخا�شة  العمل  عقود  اأن��واع  بع�س 

البترول الكويتية قد ت�شمح بالعمل لدى الغير طالما اأن ذلك ل يتداخل 

مع اأداء العامل لواجباته الر�شمية. وفي تلك الحالت نوجه نظر العامل 

اإلى اأن العمل لدى الغير قد يوؤدي اإلى تعار�س الم�شالح بالن�شبة لعمله 

الأ�شا�شي. ولهذا فاإنه في حال �شماح ال�شركة للعامل بالعمل لدى الغير 

الع�شو  من  خطية  موافقة  على  الح�شول  عندئذ  عليه  يتوجب  فاإنه 

يجب  كما  الغير.  لدى  عمل  اأي  قبول  قبل  يفو�شه(  من  )اأو  المنتدب 

اإخطار الرئي�س المبا�شر في حال تغيير واجبات ذلك العمل لدى الغير 

تغيراً جوهريا، وعلى العامل في كلتا الحالتين تكري�س وقت العمل للقيام 

بمهام العمل الخا�شة بالموؤ�ش�شة دون غيرها ول يجب القيام باأية مهام 

اأخرى بدون ت�شريح من الدائرة المخت�شة ب�شوؤون العاملين.

4.6 -  الحيل�لة دون الغ�س وال�سرقة:
الغ�س وال�شرقة يعتبران انتهاكاً للقانون ولقواعد �شلوك العمل وتت�شمن 

�شور الغ�س وال�شرقة – على �شبيل المثال ل الح�شر - ما يلي:

والنفقات  ال�شتالم  كم�شتندات  بالعقود  الخا�شة  الأوراق  تزوير   •
والكميات والجودة ... اإلخ.

• اختال�س الأموال.
• تزوير الموؤهالت و�شهادات الخبرة.

• �شوء ا�شتخدام المعلومات المتعمد لالإ�شرار بم�شلحة الموؤ�ش�شة.
اأو  المقاولين  من  لأي  التابعة  للعمالة  به  الم�شرح  غير  ال�شتخدام   •

�شياراتهم اأو معداتهم.

• �ش��وء ا�شتخ��دام التمويل المعتمد بما في ذلك الم�ش���روف��ات النثري���ة 
والق�شائم.... اإلخ.

�شابط  اأو  المبا�شر  الرئي�س  من  التوجيه  الموظف طلب  على  يجب   -

اللتزام قبل اإجراء اأي ت�شرف مما قد يف�شر على اأنه غ�س اأو �شرقة.

- يجب على الموظف توثيق الحادثة واإبالغ �شابط اللتزام عنها.





مع  ال�سرية  والمعل�مات  العمل  اأ�ــســرار  على   ßاأحــافــ بــاأن  اأتعهد 

اللتزام بالتعامل بانفتاح وعلى اأ�سا�س من الثقة والحترام والتميز 

في الأداء.
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5 - �سرية المعل�مات
اإننا ندرك اأهمية الحاجة اإلى ال�شيطرة على تدفق البيانات والمعلومات 

المعرفة  حقوق  حماية  اإلى  بالإ�شافة  الموؤ�ش�شة  داخل  من  والمعارف 

التي تملكها الموؤ�ش�شة.

5.1 - اإدارة المعل�مات والمعارف:
• �شوء ال�شتخدام المتعمد للمعارف الخا�شة بالموؤ�ش�شة لتحقيق ك�شب 
�شخ�شي اأو ل�شالح اأي من المناف�شين يعتبر انتهاكاً ج�شيماً لعقد العمل 

المبرم بين الموظف والموؤ�ش�شة. 

• يجب على الموظف الح�شول على ت�شريح م�شبق من الم�شوؤول المبا�شر اأو ذوي 
الخت�شا�س في الموؤ�ش�شة عند تداول المعلومات مع اأي �شخ�س خارج الموؤ�ش�شة. 

5.2 - طلبات الح�س�ل على معل�مات عن الم�ظفين:
خطية  طلبات  اأو  هاتفية  مكالمات  اأي  اإحالة  الموظف  على  يجب   •
اإلى الدائرة  اأي من الموظفين بالموؤ�ش�شة  لالإف�شاح عن معلومات عن 

المخت�شة ب�شوؤون الموظفين والدائرة القانونية �شواء كانت المعلومات 

المطلوبة عن �شخ�س الموظف اأو حالته الطبية اأو غيرها.

• يلتزم الموظف بعدم القيام بالإطالع اأو الإف�شاح عن اأي معلومات عن 
اأي من الموظفين الحاليين اأو ال�شابقين بدون ت�شريح اأو اإذن.

5.3 - تمثيل الم�ؤ�س�سة اأو التحدث با�سمها:
يجب اأن تتم كافة اأن�شطة العالقات العامة والت�شالت بو�شائل الإعالم 

وكبار م�شئولي الحكومة عن طريق )الع�شو المنتدب المخت�س( اأو من 

يفو�شه في هذا ال�شاأن. 

والتحدث  �شخ�شية  ب�شفة  التحدث  بين  التمييز  الموظف  ويجب على 

من  ا�شتف�شارات  لأية  تلقيه  حال  وفي  الموؤ�ش�شة  با�شم  ر�شمية  ب�شفة 

ل��الإدلء  �شريح  تفوي�س  لديه  يكون  اأن  دون  الإع���الم  و�شائل  ممثلي 

بت�شريحات لو�شائل الإعالم فعليه المتناع عن اإبداء اأي تعليق في هذا 



29 التـــــــــزامنا يعكـــــــس قيــــــــمنا

ال�شدد اإل الن�شح لممثل و�شيلة الإعالم بالرجوع اإلى جهة الخت�شا�س 

في الموؤ�ش�شة. كل ت�شريح �شحفي اأو اإ�شدار يتعلق باأعمال الموؤ�ش�شة 

ينبغي اأن يكون عن طريق دائرة العالقات العامة والإعالم.

5.4 - تقنية المعل�مات - الخ�س��سية والأمان وحق�ق الطبع:
ت�شتخدم الموؤ�ش�شة نظماً حديثة لتقنية المعلومات لت�شيير اأعمالها. 

لهم  المخول  وللمقاولين  للموظفين  تتيح  الموؤ�ش�شة  اأن  وحيث 

ح�شن  الموظفين  جميع  من  تتوقع  فاإنها  النظم  هذه  ا�شتخدام  اإذن 

لها،  ا�شتخدامهم  م�شوؤولية  وتحمل  المعلومات  لتقنية  ا�شتخدامهم 

وعلى الموظف المتناع عن القيام باأي اأعمال غير م�شموح بها ومنها 

على �شبيل المثال ما يلي: 

الآلي الحا�شب  ملفات  اأو  بيانات  على  الدخول  محاولة  اأو  الدخول   •!
اأو اأجهزة الحا�شب الآلي الخا�شة بالآخرين.

• مخالفة الأنظمة الخا�شة با�شتخدام الحا�شبات الآلية.
• العبث باأي من مكونات اأجهزة الحا�شب الآلي اأو البرامج الم�شتخدمة.

• الن�شخ غير القانوني للوثائق المحمية بموجب حقوق الطبع والتاأليف 
اأو القيام بن�شر الوثائق الخا�شة بالموؤ�ش�شة. 

• الإف�شاح عن بيانات �شرية اأو تداول معلومات �شرية مع غير الم�شموح 
خارجها  اأو  الموؤ�ش�شة  داخل  الموظفين  مع  �شواء  عليها  بالطالع  لهم 

خا�شة عبر و�شائل التوا�شل الجتماعي.

• محاولة ال�شتيالء اأو القر�شنة على معلومات اأجهزة الحا�شب الآلي.
• ال�شتخدام غير المرخ�س اأو اإف�شاء ا�شم الم�شتخدم اأو كلمة المرور. 
ا�شتخدام تقنية المعلومات باإف�شاء الأ�شرار اأو المعلومات التي توؤثر   •

على م�شالح الموؤ�ش�شة.

اأو  المناق�شات  على  توؤثر  معلومات  اأو  وثائق  اأو  م�شتندات  ت�شريب   •
التعاقدات اأو م�شالح الموؤ�ش�شة.

لأجهزة  الموظفين  ا�شتخدام  مراقبة  في  الحق  للموؤ�ش�شة  مالحظة: 

الحا�شب الآلي بما فيها البريد الإلكتروني الخا�س بالعمل.
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التبليغ

5.5 - �سرية المعل�مات:
ثقة  يعك�س  بما  ثقة  مراكز  في  الموظفين  من  العديد  و�شع  تم  لقد 

يتعلق  فيما  باأمانة  الت�شرف  تقت�شي  وظائف  وهي  بهم،  الموؤ�ش�شة  

بالأعمال التي يقومون باأدائها، حيث يكون لهم بحكم وظائفهم الطالع 

على ح�شابات الموؤ�ش�شة والبيانات المتعلقة باأجور الموظفين و�شجالتهم 

الخا�شة و�شجالت اإ�شدار الفواتير الخا�شة بهم بالإ�شافة اإلى بيانات 

الخدمات،  ومقدمي  ال��م��وردي��ن  وع��ق��ود  الموؤ�ش�شة  ب�شركاء  خا�شة 

على  المحفوظة  والمعلومات  التراخي�س  وعقود  الت�شغيلية  والبيانات 

اأجهزة الحا�شب الآلي والمعلومات المالية، وغيرها من المعلومات ذات 

اأو �شخ�شية، و�شواء كنت موظفاً  الطبيعة الح�شا�شة التي تعتبر �شرية 

�شابقاً اأو على راأ�س عملك، فاإننا نذكرك بالتزامك التعاقدي بالمحافظة 

على ال�شرية.

• يحظر على الموظفين الف�شاح عن اأي من المعلومات ال�شرية اأو ذات 
الطبيعة الح�شا�شة اإلى اأ�شخا�س غير م�شرح لهم، اأو التالعب باأي من 

بها حيث  الم�شجل  تعديل  اأو محاولة  الموؤ�ش�شة  ممتلكات  اأو  �شجالت 

يعتبر انتهاكاً لتلك الثقة، الأمر الذي يترتب عليه الم�شاءلة التاأديبية بما 

فيها الف�شل من الخدمة. 

• يحظر على الموظفين ا�شتخدام و�شائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها 
اأو  ت�شريح  بدون  والمحادثات  الجتماعات  ت�شجيل  في  الو�شائل  من 

اإذن.

• يجب على الموظفين ال�شابقين اللتزام بعدم الف�شاح عن اأي معلومات 
بدون موافقة خطية م�شبقة من الموؤ�ش�شة.

اأو �شكوك بخ�شو�س ما يعد من  اأ�شئلة  اأي  اإذا كانت لدي الموظف   •
المعلومات ال�شرية اأو ما قد ي�شكل انتهاكاً للثقة، يجب عليه ال�شتعانة 

بم�شورة �شابط اللتزام.
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التبليغ
 Ωõاألت واأ¿  ال�سل�ك  لق�اعد  flالØة  اأ…  عن   ÆالHEاالH اأتع¡د 

HاëŸاف¶ة عل≈ مµا¿ عمل اBمن وUسëي والتعامل Ã¡نية و–مل 

اŸ�س�ؤولية.
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التبليغ

6 - التÑلي≠
• يجب على الموظف اأن يبلغ �شابط اللتزام كتابياً اأو عن طريق البريد 

اللكتروني باأي مخالفة من�شو�س عليها في قواعد �شلوك العمل.

• ي�شترط عند الإبالغ اأن يكون لدى الموظف دلئل جدية تبرر اعتقاده 
الموؤيدة  الم�شتندات  كافة  تقديم  وعليه  عنها،  المبلغ  الواقعة  ب�شحة 

لبالغه.

• كل المخالفات المبلغ عنها �شيتم التعامل معها ب�شرية تامة على م�شتوى 
المعلومات وهوية المبلغ وفق القوانين ال�شارية.

نظام الصحة والسالمة والبيئة
وا�من وااللتزام به

التبليغ

تقدير جميع العاملين المواطنة
والمسئولية االجتماعية

السلوك االخالقي
في العمل

سرية المعلومات
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نظام الصحة والسالمة والبيئة
وا�من وااللتزام به

التبليغ

تقدير جميع العاملين المواطنة
والمسئولية االجتماعية

السلوك االخالقي
في العمل

سرية المعلومات
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!• مــا هــ� الــمــقــ�ــســ�د بــاحــتــرام الــقــانــ�ن عــنــد الــ�ــســفــر فــي مــهــام خــارجــيــة
اأو دورات تدريبية؟

ا�شتناداً لما جاء بالفقرة )1.3( احترام القانون من البند الثالث )المواطنة 

»على  تن�س  والتي  العمل  �شلوك  قواعد  من  الجتماعية(  والم�شوؤولية 

الموؤ�ش�شة  في  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  لكافة  المتثال  الموظفين 

واللتزام بكافة قوانين الدول الأخرى عند ال�شفر اليها لأغرا�س خا�شة 

بالعمل اأو ح�شور دورات تدريبية«

يتوجب على جميع الموظفين عند ال�شفر لأي غر�س يتعلق بمهام وم�شوؤوليات 

العمل،  الخارجية، رحالت  التدريبية  الدورات  الدرا�شية،  )البعثات  العمل مثل 

اللتحاق بمواقع العمل بمكاتب الموؤ�ش�شة الخارجية وغيرها من المهام( اللتزام 

بجميع قوانين واأنظمة ولوائح العمل بالموؤ�ش�شة خالل �شاعات العمل الر�شمية 

بالإ�شافة اإلى اللتزام الكامل بقواعد �شلوك العمل بغ�س النظر عما هو معمول 

به في البالد المبعوث اليها. كما يجب على جميع الموظفين اأن يكونوا خير 

�شفراء لبلدهم وذلك بالتزامهم بالأنظمة والقوانين في الدول الأخرى.

• ما ه� تعار�س الم�سالح؟ 
و�شع  في  ال�شخ�س  فيها  يكون  التي  الواقعية  اأو  القانونية  الحالة  هو 

تترجح فيه �شبهة قبوله اأو ح�شوله من اأي جهة لها تعامالت مع الموؤ�ش�شة 

)المقاولين والموردين وغيرهم( على م�شلحة اأو فائدة اأو منفعة خا�شة، 

وغير  المبا�شرين  اأقاربه  لأحد  اأو  لغيره  اأو  له  مبا�شرة،  غير  اأو  مبا�شرة 

مهام  اأداء  على  قدرته  على  توؤثر  اأو  بالأمثلة،  اإليهم  الم�شار  المبا�شرين 

وظيفته وم�شوؤولياتها، بمو�شوعية ونزاهة وحياد، متى كان عالماً بذلك.

• ما ه� الإف�ساح؟ 
في حال وجود حالة تعار�س م�شالح لأي موظف لديه �شلطة اتخاذ القرار 

اأو الم�شاركة في اأي مرحلة من مراحل �شياغة القرار، يجب عليه الإف�شاح 

عن تعار�س الم�شالح وذلك بتعبئة نموذج الإف�شاح عن تعار�س الم�شالح 

واإر�شاله اإلى �شابط اللتزام.

اتباعها في حال وجــ�د تعار�س  الم�ظف  ال�اجب على  ما هي الخط�ات   •
محتمل في الم�سالح حتى يجنب نف�سه ال�ق�ع تحت الم�ساءلة التاأديبية؟

- النتباه اأثناء تاأدية العمل لأي ت�شارب فعلي اأو محتمل في الم�شالح.

- الإف�شاح عن وجود اأي نوع من التعار�س فور علمه بذلك.
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- عدم الم�شاركة في اأي قرار خا�س بحالة ت�شكل تعار�شاً في الم�شالح.

- المتثال لأي قرار نهائي ب�شاأن عدم الم�شاركة في اتخاذ القرار اأو تجريد 

نف�شه من الم�شلحة ال�شخ�شية اأو اأي اإجراءات اأخرى لتفادي تعار�س الم�شالح.

• ما هي الخط�ات ال�اجب اتخاذها اإذا عر�س على الم�ظف اأي منفعة 
مبا�سرة اأو غير مبا�سرة غير م�سم�ح بها طبقًا لق�اعد �سل�ك العمل وذلك 

لحماية نف�سه وعدم تعر�سه للم�ساءلة التاأديبية؟

- رف�س المنفعة اأو الهدية. 

- تحديد ال�شخ�س الذي قدم هذا العر�س. 

- الح�شول على �شهود عيان اإن وجدوا. 

- تبليغ �شابط اللتزام باأ�شرع وقت.

• ما ه� التبليغ؟
هو العملية المتبعة في الإبالغ عن اأي مخالفة لقواعد �شلوك العمل تقع 

في الموؤ�ش�شة.

• من ه� المبّلغ؟
في  العمل  �شلوك  لقواعد  مخالفة  اأي  وقوع  يبلغ عن  الذي  الموظف  هو 

الموؤ�ش�شة، بالإ�شافة اإلى الأ�شخا�س الذين يعملون اأو يوؤدون عماًل للموؤ�ش�شة 

وي�شمل ذلك – على �شبيل المثال ل الح�شر – )ال�شت�شاريين والمقاولين 

والموردين والبائعين والمقاولين من الباطن والوكالء(.

- اأي موظف اأو طرف خارجي علم اأو يعلم بوقوع ت�شرفات اأو �شلوك اأو 

قوانين  مخالفة  اإلى  بالإ�شافة  العمل  �شلوك  لقواعد  مخالفة  ممار�شات 

واأنظمة الموؤ�ش�شة واإجراءاتها يكون م�شوؤولً بالإبالغ عن هذه المخالفات.

• ما هي اإجراءات الإبالغ؟
اأو  الموؤ�ش�شة  في  الوظيفية  الم�شتويات  اختالف  على  موظف  لأي  يجوز 

لأي طرف خارجي القيام باإبالغ �شابط اللتزام بوقوع اأو احتمالية وقوع 

مخالفة لقواعد �شلوك العمل، وذلك اإما ب�شفة �شخ�شية اأو كتابًة اأو عن 

طريق الهاتف اأو البريد اللكتروني الخا�س ب�شابط اللتزام اأو عن طريق 

اأي و�شيلة ات�شال اأخرى.

• هل هناك حماية للمبلغ؟
- �شيتم التعامل مع جميع البالغات ب�شرية تامة لحماية المبلغ.

بقواعد  الخا�شة  المخالفات  عن  بالغ  باأي  التقدم  موظف  لأي  يمكن   -
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ال�شلبي  التاأثير  اأو  للم�شايقة  التعر�س  م��ن  خ��وف  دون  العمل  �شلوك 

تع�شفي اإجراء  اأي  اأو  تاأديبي  لإجراء  التعر�س  اأو  الوظيفية  الدرجة   على 

في حقه.

- اإذا ت�شرف المبلّغ باإن�شاف وح�شن نية عند الإبالغ بما يعتقد اأنه ي�شكل 

الموؤ�ش�شة  فاإن   – ال�شلوك  لأ�شباب معقولة - مخالفة لقواعد  ا�شتناداً   -

حتى واإن لم يقدم دلياًل  ت�شمن عدم تعر�شه لأي اإجراء جّراء الإبالغ – 

على المخالفة مو�شوع البالغ.

• هل يتم التحقيق في المخالفات المبلغ عنها؟
�شحة  من  والتاأكد  والتحقيق  للمراجعة  المقدمة  البالغات  كل  تخ�شع 

المعلومات والوقائع المذكورة فيها من قبل �شابط اللتزام في الموؤ�ش�شة.

• ما ه� الزي المنا�سب؟ 
الزي المنا�شب للعمل يجب اأن يكون ذا طابع مهني ولئق وذلك وفقاً للذوق 

العام والأعراف المعمول بها في الموؤ�ش�شة.

»وذلك مع عدم الإخالل بما توجبه تعليمات ال�شحة وال�شالمة والبيئة على 

المالب�س  ارت��داء  من  ال�شركة  م�شافي  في  العمل  بمواقع  العاملين  جميع 

الخا�شة بالعمل اأثناء �شاعات العمل الر�شمية«.

• الزي غير الالئق للموظفات على �شبيل المثال ل الح�شر:
- الثياب ال�شيقة التي تف�شل الج�شم - الأقم�شة ال�شفافة  

- التي - �شيرت  - اللبا�س الريا�شي  

- ال�شورت

• الزي غير الالئق للموظفين على �شبيل المثال ل الح�شر:
- التي-�شيرت - ال�شورت  

- القمي�س )الذي يحمل عبارات ور�شومات غير لئقة(

- البنطلون الق�شير)برمودا( - اللبا�س الريا�شي 

- الزي الوطني بدون ارتداء )العقال والغترة(

• الزي غير الالئق بالن�شبة للجن�شين على �شبيل المثال ل الح�شر:
- ارتداء القبعات  - الأحذية الريا�شية 
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