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مقدمة
يلتــزمبقواعــدســلوكالعمــلكافــةالعامل ـن مبؤسســةالبتــرولالكويتيــةوجميــعشــركاتهاالتابعــةاململوكــةلهــابالكامــلبشــكل
مباشــرأوغيــرمباشــر.وتهــدفهــذهالوثيقــةإلــىتوفيــرمجموعــةمــناإلرشــاداتجلميــعالعاملـن بالنســبةلســلوكهميفأدائهــم
لعملهــمونشــاطهماملهنــي،وفيمــايتعلــقبتعاملهــممــعزمالئهــموالشــركاءومــعاملورديــنوالعمــاءواملقاول ـن واجلهــاتاحلكوميــة
واجلمهــور.وتعتبــرهــذهالوثيقــةوســيلةتذكيــرجلميــعالعاملـن بأهميــةالتمســكبأعلــىمســتوياتاالســتقامةوالســلوكالشــخصي
يفكلمســألةتتعلــقبالشــركة،ويجــبعليــكأنتكــونواعيــابــأنأيمخالفــةلهــذهالقيــمقــدتــؤديإلــىمســاءلةاملخالــفتأديبيــا
وجزائيــا،وكذلــكمــنيتســترأويخفــيمعلومــاتعــنمخالفــةتضــرمبصالــحالشــركة.
وقــد وردت اإلشــارة يف قواعــد الســلوك إلــى هــذه املســاءلة التأديبيــة بصفتهــا تلــك اإلجــراءات اإلداريــة واجلزائيــة التــي تتخذهــا
الشــركة مبوجــب القوانــن احملليــة والقــرارات واألنظمــة الســارية جتــاه املخالــف ،وقــد تصــل العقوبــات الـــتأديبية إلــى إنهــاء خدمــة
املخالــف يف احلــاالت التــي تســتدعي ذلــك .وقــد يخضــع املخالفــون بجانــب تلــك املســاءلة التأديبيــة إلــى املســاءلة القانونيــة يف
ارتــكاب   مخالفــة للقوانــن احملليــة.
يجــب علــى كل مــن ينضــم إلــى الشــركة وكل مــن يــؤدي عمــا فيهــا ويشــمل ذلــك  -علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ( -االستشــاريني
واملقاولــن وعامليهــم واملورديــن واملقاولــن مــن الباطــن وعامليهــم والــوكالء) أن يلتــزم بهــذه القواعــد لســلوك العمــل.

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

 أتعهــدبــأنأحتــرمزمالئــييفالعمــلمبعــزلعــنجنســيتهم،عقيدتهــمأوجنســهم
وأنأتعامــلبانفتــاحوعلــىأســاسمــنالثقــةواالحتــرامواالســتجابةللتغيــراتيفبيئــة
عمــليســودهاالــوالءوالتعــاونوروحالفريــقالواحــد ،وتشــجيع األداء العالــي ،والتطــور
املســتمر واالهتمــام بتلبيــة احتياجــات العمــاء.

تقدير جميع العاملني
- 1تقديرجميعالعاملني

إنسياســةالشــركةهــياحتــرامحقــوقالغيــروالعقائــدوالشــعائرالدينيــةجلميــعاألديــان،ولــذافــإنكلعامــلمســؤولعــنمراعــاة
واحتــرامحقــوقالعاملـن اآلخرين.

- 1.1احترامالغير  :

●يحظرعلىكلعاملالتعرضحلقوقالعاملنياآلخرينيفحريةاالعتقادوالشعائرالدينية.
● يحظرعلىجميعالعاملنييفالشركةالتمييزالعنصريوالطائفيبكافةأشكالهوبأيوسيلة كانت.
● يحظــرقيــامالعامــلبنشــرأوتوزيــعأيــةمــوادتتعلــقبالتمييــزالطائفــي وتثيــرالعــداءواالزدراءب ـن فئــاتاملجتمــع،ســواء
كان ذلــكعــنطريــقالقــولأوالكتابــةأوالرســمأواســتخداموســائلالتكنولوجيــااحلديثــةووســائلاالتصــالومواقــعالتواصــل
االجتماعــي.
● يحظــرقيــامالعامــلاتهــامالعاملـن اآلخريــنأوالتصريــحبعبــاراتمســيئةإلــىســمعتهم،ســواءكانالتصريــحشــفهياأم كتابيــا
أوباســتخداموســائلالتكنولوجيــااحلديثــةووســائلاالتصــالومواقــعالتواصــلاالجتماعــي.
● يحظــرعلــىكلعامــلالتعــديعلــىحقــوقالعامل ـن ذوياالحتياجــاتاخلاصــةويلتــزمكلعامــلباحترامهــا.والتعــديعلــى
هــذهاحلقــوقيعتبــرانتهــاكاًلسياســةالشــركةباإلضافــةلكونــهمخالف ـاًللقانــون.

- 1.2التحرش:

● تهــدفالشــركةإلــىتهيئــةبيئــةمناســبةوصحيــةومحفــزةللعمــلخاليــةمــنالســلوكياتالالأخالقيــةجتــاهالعاملـن أواملقاولــن 
أواملورديــن أوالعمــاء.
● يحظــربشــكلقاطــعالتحــرشاجلنســيبكافــةأنواعــهويشــملذلــكاللفــظأواملالمســةأوالنظــرأواإلشــارةأوعــنطريــق
اســتخداموســائلالتكنولوجيــااحلديثــةووســائلاالتصــالومواقــعالتواصــلاالجتماعــي.
●يحظــربشــكلقاطــعاتهــاماآلخريــنجزافـاًبالتحــرشأوالتصريــحبعبــاراتمســيئةإلــىســمعتهمســواءكانالتصريــحشــفهياً
أمكتابيـاًأوباســتخداموســائلالتكنولوجيــااحلديثــةووســائلاالتصــالومواقــعالتواصــلاالجتماعــي.
●يتمالتعاملمعجميعالشكاوىبسريةتامةوسيتمالتحقيقفيهاعلىالفور.

- 1.3حقوقالفرد:
()1بيئةعملمناسبة:
تسعىالشركةإلىتهيئةبيئةعملآمنةوصحيةومساندةللعمللكافةالعاملني.
●يتوجــبعلــىالعاملـن احتــرامكافــةزمالئهــمومرؤوســيهميفالعمــلوعــدمالقيــامبســلوكياتأواســتخدامألفــاظغيــرالئقــة
كالتشــاجروالســبوالقــذفوغيرهــا.

()2تعويضالعاملني:
تقــوم الشــركة بتعويــض كل مــن (رؤســاء وأعضــاء مجالــس اإلدارات ) و العامــل ســواء كان ســابقا أو كان علــى رأس عملــه إذا مت
توجيــه ادعــاء مدنــي أو جنائــي لــه أو الشــركة  أو طلــب التحقيــق معــه لــدى جهــات الدولــة أو محاكمتــه تأديبيــا عــن أمــر تــراه  
اجلهــات املذكــورة مخالفــة تســتحق التحقيــق فيهــا دون  أن تراهــا املؤسســة أو الشــركة كذلــك بســبب أدائــه ملهــام عملــه أو كان
قــد تصــرف تنفيــذاً للتعليمــات أو مت تكليفــه يف أحــد مهــام الشــركة  أو الشــركات الزميلــة األخــرى وســوف تتحمــل الشــركة عــن
العامــل جميــع التكاليــف وأيــة مبالــغ مت  أو مطلــوب ســدادها أمــام جهــات االختصــاص  /جهــات التحقيــق /جهــات محاكمــة أيــا
كان مســماها  /جهــات الدفــاع لتســوية أيــة ادعــاءات  /حتقيقــات  /دعــاوى  مت قيدهــا ،أو نفــاذاً حلكــم أو أمــر صــدر يف مواجهــة
العامــل يف أيــة درجــة مــن درجــات التقاضــي ،وفق ـاً للشــروط التاليــة:
● أن يكــون العامــل قــد تصــرف يف املوضــوع محــل االدعــاء بحســن نيــة وأنــه كان يعتقــد عنــد قيامــه بذلــك التصــرف أنــه يخــدم
مصالــح الشــركة .وأال يكــون تصرفــه ناجتــا عــن إهمــال أو تقصيــر متعمــد.
● أن يكــون للعامــل مبــررات وجيهــة لالعتقــاد بــأن التصرفــات التــي قــام بهــا ال تخالــف القانــون وذلــك حــال مت التحقيــق معــه أو
رفعــت دعــوى جنائيــة أو مدنيــة أو عنــد اتخــاذ أيــة إجــراءات أخــرى ضــده ترتــب عقوبــات أو التزامــات ماليــة.
● قيام العامل بإبالغ الشركة فور علمه بتلك اإلجراءات القانونية أو إجراءات التحقيق.
● أن يبذل العامل العناية املطلوبة يف تقدمي الدفاع.
● أن يسمح العامل الشركة مبشاركته يف الدفاع أو أن تقوم بالدفاع نيابة عنه.
احلصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة قبل إبرام أي تسوية تتعلق بالدعوى املرفوعة/املوضوع محل االدعاء.
()3تكافؤالفرصالوظيفية :
مــنسياســةالشــركةمراعــاةتكافــؤالفــرصيفالتوظيــفعم ـا بالقوان ـن واللوائــحالســاريةاملعمــولبهــايفدولــةالكويــتعنــد
اختيــارالعامــلاملؤهــللوظيفــةمــا.وتطبــقالشــركةلوائــحالعاملـن والبرامــج واملمارســاتاملتعلقــةبصــورةخاليــةمــنالتمييــزيف
كلأوجــهعالقــاتوشــروطالعمــلمبــافيهــاالتعي ـن والتوظيــفوإســنادمهــامالعمــلوالترقيــةوالنقــلوإنهــاءاخلدمــةواملزايــا
والرواتــبواالختيــارحلضــورالبرامــجالتدريبيــة.
(  )4العدالةيفاملعاملة (الترقية،التطوير،االجراءاتالتأديبية):
إنالعاملـن هــمرصيــدمســتقبلالشــركةوأعظــمأصولهــا،ولهــذاتضمــنالشــركةأنتكــونالقــراراتالتــيتؤثــرتأثيــرامباشــرا
علــىالوضــعالوظيفــيمنصفــةوعادلــةخاصــةيفاملســائلاآلتيــة:
● الترقيــة:تكــونعلــىأســاساجلــدارةوحســناألداء،حيــثيتــمتطبيــقمعاييــرواضحــةعلــى املرشــحنيلشــغلاملناصــبالشــاغرة
وتتــمالترقيــةوفقـاًلهــذهاملعاييــر.
● التطويــر:تعمــلالشــركةعلــىتوفيــرالبيئــةاملالئمــةلتحسـن مؤهــاتوقــد راتومهــاراتالعاملـن مبــايتناســبمــعمســتواهم
الوظيفــيومبــايتماشــىمــعاللوائــحوالنظــماملعمــولبهــايفالشــركةوخططهــاالتدريبيــة.
●املســاءلةالتأديبيــة:حتــرصالشــركةعلــىحتقيــقكافــةالضمانــاتالقانونيــةللعامل ـن عنــدإجــراءاملســاءلةالتأديبيــةوفق ـاً
لقواعــدالتأديــباملنصــوصعليهــايفاللوائــح،وذلــكمــنخــالحفــظحقوقهــميفتقــدميدفاعهــمومســتنداتهمواالســتماعللشــهود
) إذااقتضــىاألمــرذلــك ( عنــدالقيــامبالتحقيقــاتاإلداريــةمــعاالحتفــاظبحقهــميف) التظلم/التمــاسإعــادةالنظـ ر (مــناجلــزاء
الـــتأديبيوذلــكحســباألنظمــةواللوائــحاملعمــولبهــايفالشــركة.

(  )5املشاركة:
تشــجعالشــركةالعامل ـن علــىتقــدمياملقترحــاتواألفــكارلتحس ـن املنتجــاتواخلدمــاتواألنظمــةواللوائــحواإلجــراءاتإلــى
جانــباملقترحــاتاخلاصــةبتقليــلالتكاليــفوزيــادةاألربــاح.

Commitment to Health, Safety,
Security and Environment
(HSSE) System

أتعهــد بــأن أحافــظ علــى البيئــة وأراعــي صحــة وســامة زمالئــي يف العمــل وأن التــزم
بحمايــة البيئــة وتوفيــر مــكان عمــل آمــن وصحــي ،وأتقبــل التغييــر واالبتــكار ،وتطويــر
مفاهيــم وطــرق وأســاليب عمــل مبتكــرة ملواجهــة التحديــات وخلــق قيمــة مضافــة.

نظام الصحة والسالمة والبيئة واألمن وااللتزام به
- 2نظامالصحةوالسالمةوالبيئةواألمنوااللتزامبه

تتمثــلأهــدافالشــركةيفالوصــولألدنــىمســتوىمــناحلــوادثواإلصابــاتواألمــراضاملزمنــةواحملافظــةعلــىالبيئــةعنــدتأديــة
األعمــال.كمــاحتــرصالشــركةعلــىســامةالعاملـن يفكافــةمواقــعالعمــلوذلــكعــنطريــقااللتــزامبأنظمــةومعاييــرالصحــة
والســامةوالبيئــةواألمــنوســامةالعمليــاتوالوحــداتالتشــغيلية.
يجــبعلــىالعاملــن االلتــزامواتبــاعوتنفيــذكافــةمعاييــروإجــراءاتوممارســاتالصحــةوالســامةوالبيئــةواألمــنالتــيمت
وضعهــاوتوثيقهــايفنظــامإدارةالصحــةوالســامةوالبيئــةواألمــناخلاصــةمبجــالالعمــلمــعاألخــذبع ـن االعتبــاربــأنأي
مخالفــةألنظمــةالصحــةوالســامةوالبيئــةواألمــنيفالشــركةســوفتــؤديللمســاءلةالتأديبيــة.

اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ
واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
Citizenship and
Social Responsibility

أتعهــدبــأنأســاهمبشــكلإيجابــييفاملجتمــعواالهتمــاماملشــتركبقضايــااملؤسســة
والشــركاتالنفطيــةلتحقيــقاملصلحــةالعامــة،وبنــاءواحملافظــةعلــىشــراكاتبعيــدة
املــدىمــعمختلــفاجلهــات ،وضمــان حتقيــق التناغــم للوصــول إلــى أهــداف الشــركة
والدولــة.

املواطنة واملسؤولية االجتماعية
- 3املواطنةواملسؤوليةاالجتماعية
- 3.1احترامالقانون:

تعمــلالشــركةعلــىتوصيــلالوعــيالقانونــيللعامل ـن وذلــكمبــايحفــظمصاحلهــاعــنطريــقتعريفهــممبــاهــومطلــوبمنهــم
لــدىصــدورقوانـن أولوائــحجديــدةولــدىالدخــوليفأعمــالجديــدةوتقــععلــىالعامــلمســؤوليةإخطــارجهــةالعمــلعــنأي
أحــداثأوظــروفقــدترتــبآثــاراًقانونيــةعلــىالشــركة.
●علــىالعاملـن االمتثــاللكافــةالقوانـن واللوائــحاملعمــولبهــايفالشــركةوااللتــزامبكافــةقوانـن الــدولاألخــرىعنــدالســفر
إليهــاألغــراضخاصــةبالعمــلأوحضــوردوراتتدريبيــة.
- 3.2تعاطياملواداملخدرة :
تلتــزمالشــركةبتوفيــربيئــةعمــلآمنــةوصحيــةمســاندةلإلنتــاج،ويفاملقابــليلتــزمالعامــلبــأنيكــونيفحالــةعقليــةوبدنيــة
مناســبةأثنــاءالعمــلوذلــكلضمــاناألداءالفعــالواآلمــنملهــامالوظيفــةواحملافظــةعلــىســامةاآلخريــنواملنشــأة.
● يحظــرمتامـاًحيــازةأوتعاطــيأوســوءاســتخدامأيــةمــوادطبيــةأوغيــرطبيــةتؤثــرعلــىاحلالــةالعقليــةيفمــكانالعمــلأو
لــدىالقــدومإلــىمــكانالعمــل (كالكحــولأوالعقاقيــراحملظــورةوالعقاقيــرالتــيتقتضــيوصفــةطبيــة).
●يحظــرتعاطــيأوحيــازةأونقــلأوبيــعالعقاقيــراحملظــورةأوغيــرذلــكمــناملــوادغيــرالعالجيــةالتــيتؤثــرعلــىاحلالــةالعقلية
يفأيمــنمقــاراألعمــالالتــيمتتلكهــاأوتســتأجرهاالشــركة.
●القيــامبهــذهاألفعــاليعــدانتهــاكاًملمارســاتالعمــلاآلمنــةاألمــرالــذييعــرضفاعلــهللمســاءلةالتأديبيــة.للشــركةاالســتعانة
بجهــاتاالختصــاصيفتفتيــشمكاتــبالعامل ـن ومركباتهــمداخــلمقــارالعمــلأوالطلــبمنهــمتقــدميأنفســهموفــقالقانــون
إلجــراءالفحوصــاتالطبيــةإذابــداذلــكواضح ـاًبشــكلاليقبــلالشــكيفتعاطيهــمأليمــناملــوادســالفةالذكــر.
- 3.3العالقاتاالجتماعيةوالسياسية :
تشــجعالشــركةالعاملـن علــىاالحتفــاظبعالقــاتجيــدةمــعاملجتمــععــنطريــقاملشــاركةبفاعليــةيفاجلمعيــاتاملهنيــةواخليريــة
املرخصــةومراكــزاخلدمــةاالجتماعيــة.وذلــكانطالقـاًمــنالــدوراحليــويالــذيتقــومبــهمــنأجــلخيــرورفاهيــةاملجتمــع.
●المتنــعالشــركةالعاملـن لديهــامــناملشــاركةوالتعــاونمــعالســلطاتاحملليــةواملنظمــاتالتــيتعمــلمــنأجــلخيــرورفاهيــة
املجتمــعوالتــيتكــونمــنغيــرأجــر،وتشــجعالعاملـن علــىحتمــلهــذهاملســؤوليةواملشــاركةيفاملناقشــاتواألنشــطةاملخصصــة
حلــلمشــكالتاملجتمــعبشــرطأنيقومــوابذلــكبصفتهــمالشــخصيةوليــسكممثلـن أومتحدثـن رســمينيباســمالشــركة.
● يحقللعاملاملشاركةباالختياريفالعمليةالسياسيةمعمراعاة مايلي:
●اليجــوزأليعامــليعمــليفالشــركةاســتخدامصالحياتــهيفإجبــارأيعامــلآخــرعلــىالتبــرعأليجماعــةسياســيةأو
تأييدهــاأومعارضتهــا أوأيمرشــحسياســيمعــن.
●اليجوزللعاملاالشتراكيفأنشطةاحلمالتالسياسيةأثناءساعاتالعملالرسمية.
●اليجوزاستخدامصالحياتالعمليفالشركةلدعمأينشاطسياسي.
●يحظــر اســتخدام أي مــن األصــول اململوكــة للشــركة أو املؤجــرة لهــا يف األنشــطة السياســية مــن خــال اســتخدام أجهــزة
احلاســوب والطابعــات وآالت التصويــر والبريــد اإللكترونــي وغيرهــا مــن األصــول.

Ethical Business
Conduct

أتعهــدبــأنأمــارسعملــيوفق ـاًآلداباملهنــةمــعااللتــزامبأســمىأخالقيــاتالعمــل
واملهنيــةوحتمــلاملســؤوليةوتقــدميمنتجــاتوخدمــاتذاتجــودةعاليــة،وخلــق الرضــا
الوظيفــي علــى مســتوى العاملــن وتعزيــز حســن الــوالء واالنتمــاء للشــركة.

السلوك األخالقي يف العمل
- 4.1أخالقياتالعمل:

مــنأهــمثــرواتالشــركةالســمعةالطيبــةوثقــةمــنيتعاملــونمعهــا،لــذايجــبعلــىالعامــلااللتــزامبــإدارةشــؤونالعمــلوالقيــام
باملهــامالوظيفيــةبأســلوبأخالقــيمنضبــطومنتظــموفقـاًملقاييــستعتمــدعلــىاألمانــةونزاهــةالتعامــل.ويتطلــبهــذااملقيــاس
التمســكبتطبيــقكافــةالقوانـن واللوائــحواملمارســاتاألخالقيــةالتــيتطبــقيفمجــالاألعمــال،مبــايفذلــكااللتــزامبســاعات
العمــلالرســميةوارتــداءالــزياملناســبوفقـاًللــذوقالعــامواألعــرافاملعمــولبهــايفالشــركة.
تدعــوالشــركةإلــىأنيتســمســلوككافــةالعاملـن بأعلــىمستويــــاتاالســتقامةوأنيقومــوابإبــاغضابــطااللتــزامبأيــةمخالفــة
للقوانـن واللوائــح،ويتعـن علــىالعاملـن االمتثــاللكافــةالتوجيهــاتالصــادرةعــنالشــركةأواملخولـن بإصــدارالتوجيهــات.
- 4.2تعارضاملصالح:
يتحمــل جميــع العاملــن مســئولية العمــل الــدؤوب لصالــح الشــركة ومــن هــذا املنطلــق يجــب علــى اجلميــع جتنب املواقــف والتصرفات
التــي تشــكل أو يبــدو أنهــا تشــكل مــا يتعــارض مــع مصالــح الشــركة قبــل اإلفصــاح املســبق عــن املصلحة الشــخصية.
مــع عــدم االخــال بااللتزامــات املقــررة والقوانــن واللوائــح الســارية بشــأن تعــارض املصالــح يلتــزم جميــع العاملــن واعضــاء مجالــس
ادارة مؤسســة البتــرول الكويتيــة والشــركات التابعــة وكذلــك اعضــاء اللجنــة العليــا للمناقصــات باإلفصــاح للشــركة والتــي ميثلهــا
ضابــط االلتــزام عــن أي تعــارض محتمــل يف املصالــح حتــى ال يعتبــر أي منهــم مخالفــا لقواعــد ســلوك العمــل ويقــع حتــت طائلــة
املسؤولية الـــتأديبية.
يتــم االفصــاح عــن طريــق (منــوذج إفصــاح عــن تعــارض محتمــل يف املصالــح) وتســلم النمــاذج لضابــط االلتــزام ،حيــث ينعقــد لــه
االختصــاص مبراجعتهــا وتقييمهــا ويجــب علــى العامــل االلتــزام والتقيــد بتعليمــات ضابــط االلتــزام بهــذا الشــأن وذلــك حلمايتــه
مــن خطــر فقــدان الثقــة التــي منحــت لــه للعمــل يف خدمــة الشــركة.

ً
مشابهةملاميكنأنيؤديإلىحدوثتعارض يف املصالح:
األمثلـ ـ ــةالتاليةمتثلظروف ًا
●أن يكــون للعامــل أو لزوجتــه أو لقريــب لــه حتــى الدرجــة الثانيــة مثــل (الــزوج  -الزوجــة-األب-األم -األبنــاء -األخــوة  -اجلــدود
 األحفــاد  -األصهــار املباشــرين) مصلحــة ماليــة أو معنويــة يف أي جهــة لهــا تعامــات مــع الشــركة علــى ســبيل املثــال (املورديــن أواملقاولــن أو البائعــن أو العمــاء أو املرخصــن) حيثمــا كان عاملــا بتلــك املصلحــة.
●أن يكــون للعامــل أو لقريــب لــه ممــن ســلف ذكرهــم مصلحــة ماليــة أو معنويــة يف أي مــن املشــروعات التــي يكــون للشــركة
اســتثمارات بهــا ،حيثمــا كان عاملــا بتلــك املصلحــة
●القبــول بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن أحــد البائعــن أو مــوردي اخلدمــات دعــوة للقيــام بإجــازة أو مبالــغ نقديــة أو خدمــات
قــروض (باســتثناء االقتــراض مــن املؤسســات املاليــة) أو قبــول خصومــات (باســتثناء اخلصومــات املمنوحــة للعاملــن بالشــركة بصفــة
عامــة) أو قبــول أي شــيء مــن شــأنه أن يعتبــر وســيلة إغــراء للعامــل أو ألي مــن أقاربــه مــن الدرجــة األولــى أو الثانيــة.
●العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف لدى جهة غير تابعة للشركة ترتبط بعالقة عمل مع الشركة.
●توجيه مسار فرصة مشروع جتاري من الشركة ملصلحته الشخصية.
  اســتخدام أصــول الشــركة مثــل (القرطاســية أو الــورق الرســمي الــذي يحمــل اســم وشــعار الشــركة أو االمــوال أو التســهيالتأو املعــدات أو األدوات أو العاملــن أو اخلبــرة املهنيــة املكتســبة مــن العمــل) لصالــح جهــة عمــل أخــرى أو للمصلحــة الشــخصية.

  املشــاركة يف أنشــطة خارجيــة مبــا قــد يؤثــر ســلبا علــى صــدق حكــم العامــل علــى األمــور أو حســن أداءه لواجباتــه أو يؤثــر تأثيــراســلبيا عليهــا.
- 4.3الرشوةوالفساد :
●الفسادهواستغاللالسلطةالعامةلتحقيقمصالحخاصة،وتعتبرالرشوةإحدىصورالفساد.
●يحظــرعلــىكافــةالعاملـن تقــدميأوالتمــاسأوقبــولالرشــاويبــأيشــكل،كمــايتعـن عليهــمعــدمالســماحأليشــخصميثــل
الشــركةبالقيــامبذلــك.
●يحظــرعلــىالعاملـن قبــولأيهديــةأومبلــغنقــديأورشــوةأوأيشــيءذيقيمــةســواءكانذلــكبطريقــةمباشــرةأوغيــر
مباشــرةمــنأيشــخصبغــرضالتأثيــرعلــىأيقــرارأوعمــلرســمي،أواحلصــولأواالحتفــاظأوالتكليــفأوتوجيــهأعمــال
لصالــحالشــركةأوشــخص.
- 4.4الهداياوالترفيه :
●يجــوزتلقــيأومنــحالهدايــاالرمزيــةالتــيتعبــرعــنالتقديــروتهــدفإلــىترويــجأعمــالالشــركةوالتــيحتمــلشــعارجهــة
العمــل.ومــنأمثلــةذلــك (الروزنامــة-املفكــرات -األقــامغيــرالثمينــة -اآلالتاحلاســبة -الــدروع).
●يتعـن علــىالعامــليفحــالتلقيــههديــةتصــلقيمتهــاإلــىمائــةدينــارأوأكثــرأومــايعــادلذلــكبالعملــةاألجنبيــة (أوأيقيمــة
نقديــةأقــلمذكــورةيفالئحــةاجلهــةالتــييعمــلبهــاالعامــل)أنيقــومبإخطــاررئيســهاملباشــروضابــطااللتــزامبذلــك،وااللتــزام
بالتعليمــاتاخلاصــةبهــذاالشــأن.
●يحظرعلىالعاملطلبهديةأوخدمةأوأيمزاياأخرىلهأولغيرهمنجهاتلهاتعامالتأوترغببالتعاملمعالشركة.
- 4.5العمللدىالغير :
متنــع عقــود التوظيــف يف الشــركة بصفــة عامــة العمــل لــدى الغيــر إال بعــد احلصــول علــى املوافقــة اخلطيــة مــن الســلطة املعنيــة
يف الشــركة فيمــا عــدا (العمــل التطوعــي لــدى اجلمعيــات اخليريــة املرخصــة) وطاملــا أن ذلــك ال يتداخــل مــع أداء العامــل لواجباتــه
الرســمية وبنــاء عليــه ســوف تطبــق الشــركة هــذا الشــرط مبنتهــى الصرامــة وســيتم اتخــاذ االجــراء التأديبــي يف مواجهــة أي موظــف
ال يلتــزم بهــذا الشــرط مبــا تتضمنــه املســائلة التأديبيــة مــن جــزاءات بهــذا اخلصــوص.
يف حــال ســماح املؤسســة الشــركة للعامــل بالعمــل لــدى الغيــر فإنــه يتوجــب عليــه عندئــذ احلصــول علــى موافقــة خطيــة مــن الرئيــس
التنفيــذي (أو مــن يفوضــه) قبــل قبــول أي عمــل لــدى الغيــر.
يجــب علــى العامــل إخطــار ضابــط االلتــزام و الرئيــس املباشــر كتابيــا يف حــال التغييــر اجلوهــري يف نطــاق ومهــام  واجبــات ذلــك
العمــل لــدى الغيــر  ،ويعتبــر  عــدم الــرد عليــه خــال ثالثــن يومــا مــن االخطــار  موافقــة لــه علــى هــذا التغييــر  ،وعلــى العامــل يف
كلتــا احلالتــن تكريــس وقــت العمــل للقيــام مبهــام العمــل اخلاصــة بالشــركة دون غيرهــا وال يجــب القيــام بأيــة مهــام أخــرى  بــدون  
حصولــه علــى إذن أو تصريــح.
للشــركة احلــق يف العــدول عــن املوافقــة للعمــل لــدى الغيــر يف أي وقــت دون إبــداء أســباب .ويتــم العــدول مــن الســلطة املختصــة
أساســا باملوافقــة ،ويجــب ان يكــون العــدول خطيــا ،ويلتــزم العامــل بالتوقــف عــن العمــل لــدى الغيــر فــور اخطــاره كتابــة بذلــك أو يف
التاريــخ احملــدد لــه باإلخطــار.
- 4.6احليلولةدونالغشوالسرقة :
يتعــن علــى كل عامــل أثنــاء مباشــرته ملهــام عملــه احتــرام والتقيــد بجميــع القوانــن اجلزائيــة وأنظمــة ولوائــح الشــركة وقواعــد

ســلوك العمــل وعــدم ارتــكاب أي فعــل مجــرم قانونــا كالتزويــر /الغــش /الســرقة /االختــاس  /االســتيالء) ويعــد ارتكابــه ألي فعــل
مــن هــذه األفعــال مخالفــة صريحــة لقواعــد ســلوك العمــل وهــي علــى ســبيل املثــال ال احلصــر مــا يلــي:
●تزوير األوراق اخلاصة بالعقود كمستندات االستالم والنفقات والكميات واجلودة ...إلخ.
●اختالس األموال.
●تزوير املؤهالت وشهادات اخلبرة.
●سوء استخدام املعلومات املتعمد لإلضرار مبصلحة الشركة.
●االستخدام غير املصرح به للعمالة التابعة ألي من املقاولني أو سياراتهم أو معداتهم.
●ســوء استخــدام التمويل املعتمد مبـــا فـــــــــي ذلك املصـــروفــات النثريـــة والقسائــــــم ....إلخ
  يجــب علــى العامــل طلــب التوجيــه مــن الرئيــس املباشــر أو ضابــط االلتــزام قبــل إجــراء أي تصــرف ممــا قــد يفســر علــى أنــهغــش أو ســرقة
  -يجب على كل عامل لدى الشركة إبالغ ضابط االلتزام عن أي مخالفة تتكشف له مما ذكر أعاله وغيرها.

Conﬁdentiality

أتعهــدبــأنأحافــظعلــىأســرارالعمــلواملعلومــاتالســريةمــعااللتــزامبالتعامــلبانفتاح
وعلــىأســاسمــنالثقــةواالحتــراموالتميــزيفاألداء،وبنــاء العالقــات التــي مــن شــأنها
دعــم النمــو وتعزيــز التميــز التشــغيلي واحملافظــة عليهــا.

سرية املعلومات
- 5سريةاملعلومات

إننــانــدركأهميــةاحلاجــةإلــىالســيطرةعلــىتدفــقالبيانــاتواملعلومــاتواملعــارفمــنداخــلالشــركةباإلضافــةإلــىحمايــة
حقــوقاملعرفــةالتــيمتلكهــاالشــركة.

- 5.1إدارةاملعلوماتواملعارف:

●ســوءاالســتخداماملتعمــدللمعــارفاخلاصــةبالشــركةلتحقيــقكســبشــخصيأولصالــحأيمــناملنافســن يعتبــرانتهــاكاً
جســيماًلعقــدالعمــلاملبــرمب ـن العامــل والشــركة.
●يجــبعلــىالعامــلاحلصــولعلــىتصريــحمســبقمــناملســؤولاملباشــر أوذوياالختصــاصيفالشــركةعنــدتــداولاملعلومــات
مــعأيشــخصخــارجالشــركة.

- 5.2طلباتاحلصولعلىمعلوماتعنالعاملني:

●يجــبعلــىالعامــلإحالــةأيــةمكاملــاتهاتفيــةأوطلبــاتخطيــةلإلفصــاحعــنمعلومــاتعــنأيمــنالعاملـن بالشــركةإلــىالدائرة
املختصــةبشــؤونالعاملـن والدائــرةالقانونيــةســواءكانــتاملعلومــاتاملطلوبــةعــن شــخص العامــل او حالته الطبيــة او غيرها.
●يلتــزمالعامــلبعــدمالقيــامباالطــاعأواإلفصــاحعــنأيمعلومــاتعــنأيمــنالعاملـن احلاليـن أوالســابقنيبــدونتصريــح
او إذن.

- 5.3متثيلالشركةأوالتحدثباسمها:

يجــب أن تتــم كافــة أنشــطة العالقــات العامــة واالتصــاالت بوســائل اإلعــام وكبــار مســئولي احلكومــة عــن طريــق (العضــو املنتــدب
املختــص  /نائــب الرئيــس التنفيــذي املختــص) أو مــن يفوضــه يف هــذا الشــأن.
ويجــب علــى العامــل التمييــز بــن التحــدث بصفــة شــخصية والتحــدث بصفة رســمية باســم الشــركة ويف حال تلقيه ألية استفســارات
مــن ممثلــي وســائل اإلعــام دون أن يكــون لديــه تفويــض صريــح لــإدالء بتصريحــات لوســائل اإلعــام فعليــه االمتنــاع عــن إبــداء
أي تعليــق يف هــذا الصــدد إال النصــح ملمثــل وســيلة اإلعــام بالرجــوع إلــى جهــة االختصــاص يف الشــركة .كل تصريــح صحفــي أو
إصــدار يتعلــق بأعمــال الشــركة ينبغــي أن يكــون عــن طريــق دائــرة العالقــات العامــة واإلعــام.
يحظــر علــى العاملــن نشــر أو إعــادة نشــر أيــة معلومــات  او أفــام مرئيــة أو مســموعة تتعلــق بأنشــطة الشــركة وتتطــرق للحــوادث
التــي حتصــل يف مواقــع العمــل عــن طريــق وســائل التواصــل احلديثــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي أو بــأي وســيلة أخــرى بــدون
احلصــول علــى إذن كتابــي أو تصريــح بذلــك مــن اجلهــات املعنيــة يف الشــركة.

  - 5.4تقنية املعلومات  -اخلصوصية واألمان وحقوق الطبع:

تســتخدم الشــركة نظمــا حديثــة لتقنيــة المعلومــات لتســيير أعمالهــا .وحيــث أن الشــركة  تتيــح للعامليــن وللمقاوليــن المخــول لهــم
إذن اســتخدام هذه النظم فإنها تتوقع من جميع العاملين حســن اســتخدامهم لتقنية المعلومات وتحمل مســئولية اســتخدامهم
لهــا وعلــى العامــل االمتنــاع عــن القيــام بــأي أعمــال غيــر مســموح بهــا ومنهــا علــى ســبيل المثــال مــا يلــي:
● الدخول أو محاولة الدخول على بيانات أو ملفات احلاسب اآللي أو أجهزة احلاسب اآللي اخلاصة باآلخرين.
● مخالفة األنظمة اخلاصة باستخدام احلاسبات اآللية.
● العبث بأي من مكونات أجهزة احلاسب اآللي أو البرامج املستخدمة.
● النسخ غير القانوني للوثائق احملمية مبوجب حقوق الطبع والتأليف أو القيام بنشر الوثائق اخلاصة بالشركة.

● اإلفصــاح عــن بيانــات ســرية أو تــداول معلومــات ســرية مــع غيــر املســموح لهــم باالطــاع عليهــا ســواء مــع العاملــن داخــل  الشــركة  
أو خارجهــا خاصــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
● محاولة االستيالء أو القرصنة على معلومات أجهزة احلاسب اآللي.
● االستخدام غير املرخص أو إفشاء اسم املستخدم أو كلمة املرور.
● استخدام تقنية املعلومات بإفشاء األسرار أو املعلومات التي تؤثر على مصالح الشركة.
● تسريب مستندات أو وثائق أو معلومات تؤثر أو من شأنها التأثير على املناقصات أو التعاقدات أو مصالح  الشركة.
مالحظة :للشركة احلق يف مراقبة استخدام العاملني ألجهزة احلاسب اآللي مبا فيها البريد اإللكتروني اخلاص بالعمل.
  - 5.5سريةاملعلومات :
● لقــد مت وضــع العديــد مــن العاملــن يف مراكــز ثقــة مبــا يعكــس ثقــة الشــركة فيهــم ،وهــي وظائــف تقتضــي التصــرف بأمانــة
فيمــا يتعلــق باألعمــال التــي يقومــون بأدائهــا ،حيــث يكــون لهــم بحكــم وظائفهــم االطــاع علــى حســابات الشــركة والبيانــات املتعلقــة
بأجــور العاملــن وســجالتهم اخلاصــة وســجالت إصــدار الفواتيــر اخلاصــة بهــم باإلضافــة إلــى بيانــات خاصــة بشــركاء الشــركة
وعقــود املورديــن ومقدمــي اخلدمــات ،والبيانــات التشــغيلية وعقــود التراخيــص واملعلومــات احملفوظــة علــى أجهــزة احلاســب اآللــي
واملعلومــات املاليــة ،وغيرهــا مــن املعلومــات ذات الطبيعــة احلساســة التــي تعتبــر ســرية أو شــخصية ،وســواء كنــت عامـ ً
ا ســابقا أو
علــى رأس عملــك ،فإننــا نذكــرك بالتزامــك التعاقــدي باحملافظــة علــى الســرية.
● يحظــر علــى العاملــن االفصــاح بــأي مــن املعلومــات الســرية أو ذات الطبيعــة احلساســة إلــى أشــخاص غيــر مصــرح لهــم ،أو
التالعــب بــأي مــن ســجالت أو ممتلــكات الشــركة أو محاولــة تعديــل املســجل بهــا حيــث يعتبــر انتهــاكاً لتلــك الثقــة األمــر الــذي يترتــب
عليــه املســاءلة التأديبيــة مبــا فيهــا الفصــل مــن اخلدمــة.
● يحظــر علــى العاملــن اســتخدام وســائل التكنولوجيــا احلديثــة وغيرهــا مــن الوســائل يف تســجيل االجتماعــات واحملادثــات بــدون
تصريــح أو إذن.
● يجــب علــى العاملــن الســابقني االلتــزام بعــدم االفصــاح عــن أيــة معلومــات بــدون موافقــة خطيــة مســبقة مــن الشــركة ويظــل هــذا
االلتــزام قائمــا حتــى بعــد انتهــاء خدمــة املوظــف طاملــا كانــت املعلومــات تعتبــر ســرية.
● إذا كانــت لــدي العامــل أيــة أســئلة أو شــكوك بخصــوص مــا يعــد مــن املعلومــات الســرية أو مــا قــد يشــكل انتهــاكا للثقــة ،يجــب
عليــه االســتعانة مبشــورة ضابــط االلتــزام.

اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

أتعهــدباإلبــاغعــنأيمخالفــةلقواعــدالســلوكوأنالتــزمباحملافظــةعلــىمــكانعمــل
آمــنوصحــيوالتعامــلمبهنيــةوحتملاملســؤولية.

التبليغ
- 6التبليغ:

يجــبعلــىالعامــلأنيبلــغضابــطااللتــزامكتابي ـاًأوعــنطريــقالبريــدااللكترونــيبــأيمخالفــةمنصــوصعليهــايفقواعــد
ســلوكالعمــل.
●يشــترطعنــداإلبــاغأنيكــونلــدىالعامــلدالئــلجديــةتبــرراعتقــادهبصحــةالواقعــةاملبلــغعنهــا،وعليــهتقــدميكافــة
املســتندات املؤيــدة لبالغــه.
●كلاملخالفاتاملبلغعنهاسيتمالتعاملمعهابسريةتامةعلىمستوىاملعلوماتوهويةاملبلغوفقالقواننيالسارية.

إرشادات عامة
●  ماهواملقصودباحترامالقانونعندالسفريفمهامخارجيةأودورات تدريبية؟

اســتناداًملــاجــاءبالفقــرة ()1.3احتــرامالقانــونمــنالبنــدالثالــث ( املواطنــةواملســؤوليةاالجتماعيــة )مــنقواعــدســلوكالعمــل
والتــيتنــصاعلــىالعاملـن االمتثــاللكافــةالقوانـن واللوائــحاملعمــولبهــايفالشــركةوااللتــزامبكافــةقوانـن الــدولاألخــرىعنــد
الســفراليهــاألغــراضخاصــةبالعمــلأوحضــوردورات تدريبيــة.
يتوجــبعلــىجميــعالعاملــن عنــدالســفرأليغــرضيتعلــقمبهــامومســؤولياتالعمــلمثــل ( البعثــاتالدراســية،الــدورات
التدريبيــةاخلارجيــة،رحــاتالعمــل،االلتحــاقمبواقــعالعمــلمبكاتــبالشــركاتاخلارجيــةوغيرهــامــناملهام)االلتــزامبجميــع
قوان ـن وأنظمــةولوائــحالعمــلبالشــركةخــالســاعاتالعمــلالرســميةباإلضافــةإلــىااللتــزامالكامــلبقواعــدســلوكالعمــل
بغــضالنظــرعمــاهــومعمــولبــهيفالبــاداملبعــوثاليهــا.كمــايجــبعلــىجميــعالعاملـن أنيكونــواخيــرســفراءلبلدهــموذلــك
بالتزامهــمباألنظمــةوالقوان ـن يفالــدولاألخــرى.

●  ماهوتعارضاملصالح؟

هــواحلالــةالقانونيــةأوالواقعيــةالتــييكــونفيهــاالشــخصيفوضــعتترجــحفيــهشــبهةقبولــهأوحصولــهمــنأيجهــةلهــا
تعامــاتمــعالشــركة (املقاولــن واملورديــنوغيرهــم)علــىمصلحــةأوفائــدةأومنفعــةخاصــة،مباشــرةأوغيــرمباشــرة،
لــهأولغيــرهأوألحــدأقاربــهاملباشــرينوغيــراملباشــريناملشــارإليهــمباألمثلــة،أوتؤثــرعلــىقدرتــهعلــىأداءمهــاموظيفتــه
ومســؤولياتها،مبوضوعيــةونزاهــةوحيــاد،متــى كان عاملــاً بذلــك.
●  ماهواإلفصاح؟ 
يفحــالوجــودحالــةتعــارضمصالــحأليعامــللديــهســلطةاتخــاذالقــرارأواملشــاركةيفأيمرحلــةمــنمراحــلصياغــةالقــرار،
يجــبعليــهاإلفصــاحعــنتعــارضاملصالــحوذلــكبتعبئــةمنــوذجاإلفصــاحعــنتعــارضاملصالــحوإرســالهإلــىضابــطااللتــزام.

●  ماهياخلطواتالواجبعلىالعاملاتباعهايفحالوجودتعارضمحتمليفاملصالححتىيجنب

نفسهالوقوعحتتاملساءلة التأديبية؟

  االنتباهأثناءتأديةالعملأليتضاربفعليأومحتمليف املصالح.  -اإلفصاحعنوجودأينوعمنالتعارضفورعمله بذلك.
  -عدماملشاركةيفأيقرارخاصبحالةتشكلتعارضاًيف املصالح.
  -االمتثــالأليقــرارنهائــيبشــأنعــدماملشــاركةيفاتخــاذالقــرارأوجتريــدنفســهمــناملصلحــةالشــخصيةأوأيإجــراءات
أخــرىلتفــاديتعــارض املصالــح.

●  ماهياخلطواتالواجباتخاذهاإذاعرضعلىالعاملأيمنفعةمباشرةأوغيرمباشرةغير
مسموحبهاطبق ًالقواعدسلوكالعملوذلكحلمايةنفسهوعدمتعرضهللمساءلةالتأديبية؟ 
  رفضاملنفعةأوالهدية  حتديدالشخصالذيقدمهذاالعرض.  احلصولعلىشهودعيانإنوجدوا.  -تبليغضابطااللتزامبأسرعوقت.

●  ماهوالتبليغ؟ 
هوالعمليةاملتبعةيفاإلبالغعنأيمخالفةلقواعدسلوكالعملتقعيفالشركة.
●  منهواملب ّلغ ؟
هــوالعامــلالــذييبلــغعــنوقــوعأيمخالفــةلقواعــدســلوكالعمــليفالشــركة،باإلضافــةإلــىاألشــخاصالذيــنيعملــونأو
يــؤدونعمـ ً
اللشــركةويشــملذلــكذعلــىســبيلاملثــالالاحلصــر(االستشــارينيواملقاولـن واملورديــنوالبائعـن واملقاولـن مــن
الباطــنوالــوكالء).
أيعامــلأوطــرفخارجــيعلــمأويعلــمبوقــوعتصرفــاتأوســلوكأوممارســاتمخالفــةلقواعــدســلوكالعمــلباإلضافــةإلــى
مخالفــةقوانـن وأنظمــةالشــركةوإجراءاتهــايكــونمســؤوالًباإلبــاغعــنهــذهاملخالفــات.
●  ماهيإجراءاتاإلبالغ ؟ 
  يجــوزأليعامــلعلــىاختــافاملســتوياتالوظيفيــةيفالشــركةأوأليطــرفخارجــيالقيــامبإبــاغضابــطااللتــزامبوقــوعأواحتماليــةوقــوعمخالفــةلقواعــدســلوكالعمــل،وذلــكإمــابصفــةشــخصيةأوكتابـ ًةأوعــنطريــقالهاتــفأوالبريــدااللكترونــي
اخلــاصبضابــطااللتــزامأوعــنطريــقأيوســيلة اتصــال اخــرى.

●  هلهناكحمايةللمبلغ؟


  -سيتمالتعاملمعجميعالبالغاتبسريةتامةحلماية املبلغ.

  ميكــنأليعامــلالتقــدمبــأيبــاغعــناملخالفــاتاخلاصــةبقواعــدســلوكالعمــلدونخــوفمــنالتعــرضللمضايقــةأوالتأثيــرالســلبيعلــىالدرجــةالوظيفيــةأوالتعــرضإلجــراءتأديبــيأوأيإجــراءتعســفي يف حقــه.
  إذاتصــرفاملبلّــغبإنصــافوحســننيــةعنــداإلبــاغمبــايعتقــدأنــهيشــكل -اســتناداًألســبابمعقولــة -مخالفــةلقواعــدالســلوكذفــإنالشــركةتضمــنعــدمتعرضــهأليإجــراءجـ ّراءاإلبــاغذحتــىوإنلــميقــدمدليـ ً
اعلــىاملخالفــةموضــوع البــاغ.

●  هليتمالتحقيقيفاملخالفاتاملبلغعنها؟
تخضــع كل البالغــات املقدمــة للمراجعــة والتدقيــق والتأكــد مــن صحــة املعلومــات والوقائــع املذكــورة فيهــا مــن قبــل ضابــط االلتــزام
يف الشــركة .ويف حــال اطمئنــان ضابــط االلتــزام لصحــة الوقائــع أو ثبوتهــا أو انهــا تشــكل مخالفــة إداريــة فإنــه يقــوم برفــع املوضــوع
ألخــذ املوافقــات واإلجــراءات الالزمــة يف الشــركة وإحالــة املوضــوع إلــى اإلدارة املعنيــة بالتحقيــق يف املخالفــات .
●  ماهوالزياملناسب؟ 
ً
الزياملناسبللعمليجبأنيكونذاطابعمهنيوالئقوذلكوفقاللذوقالعامواألعرافاملعمولبهايفالشركة.
"وذلــكمــععــدماإلخــالمبــاتوجبــهتعليمــاتالصحــةوالســامةوالبيئــةعلــىجميــعالعاملـن مبواقــعالعمــليفمصــايفالشــركة
مــنارتــداءاملالبــساخلاصــةبالعمــلأثنــاءســاعاتالعمــلالرســمية".

● الزيغيرالالئقللعامالتعلىسبيلاملثالالاحلصر:
  األقمشةالشفافة.  الثيابالضيقةالتيتفصلاجلسم.  اللباسالرياضي.  التي -شيرت.  الشورت.● الزيغيرالالئقللعاملنيعلىسبيلاملثالالاحلصر:
  الشورت.  التي-شيرت.  القميص (الذييحملعباراتورسوماتغيرالئقة).  اللباسالرياضي.  البنطلونالقصير (برمودا).  الزيالوطنيبدونارتداء (العقالوالغترة).● الزيغيرالالئقبالنسبةللجنسنيعلىسبيلاملثالال احلصر:
  األحذيةالرياضية.  -ارتداءالقبعات.

