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ــابالكامــلبشــكل ــةله ــةاململوك ــعشــركاتهاالتابع ــةوجمي ــرولالكويتي ــنيمبؤسســةالبت ــزمبقواعــدســلوكالعمــلكافــةالعامل يلت
مباشــرأوغيــرمباشــر.وتهــدفهــذهالوثيقــةإلــىتوفيــرمجموعــةمــناإلرشــاداتجلميــعالعاملــنيبالنســبةلســلوكهميفأدائهــم
لعملهــمونشــاطهماملهنــي،وفيمــايتعلــقبتعاملهــممــعزمالئهــموالشــركاءومــعاملورديــنوالعمــالءواملقاولــنيواجلهــاتاحلكوميــة
واجلمهــور.وتعتبــرهــذهالوثيقــةوســيلةتذكيــرجلميــعالعاملــنيبأهميــةالتمســكبأعلــىمســتوياتاالســتقامةوالســلوكالشــخصي
يفكلمســألةتتعلــقبالشــركة،ويجــبعليــكأنتكــونواعيــابــأنأيمخالفــةلهــذهالقيــمقــدتــؤديإلــىمســاءلةاملخالــفتأديبيــا

وجزائيــا،وكذلــكمــنيتســترأويخفــيمعلومــاتعــنمخالفــةتضــرمبصالــحالشــركة.
وقــدوردتاإلشــارةيفقواعــدالســلوكإلــىهــذهاملســاءلةالتأديبيــةبصفتهــاتلــكاإلجــراءاتاإلداريــةواجلزائيــةالتــيتتخذهــا
الشــركةمبوجــبالقوانــنياحملليــةوالقــراراتواألنظمــةالســاريةجتــاهاملخالــف،وقــدتصــلالعقوبــاتالـــتأديبيةإلــىإنهــاءخدمــة
ــةيف ــىاملســاءلةالقانوني ــةإل ــكاملســاءلةالتأديبي ــبتل ــك.وقــديخضــعاملخالفــونبجان ــيتســتدعيذل املخالــفيفاحلــاالتالت

ارتــكابمخالفــةللقوانــنياحملليــة.
يجــبعلــىكلمــنينضــمإلــىالشــركةوكلمــنيــؤديعمــالفيهــاويشــملذلــك-علــىســبيلاملثــالالاحلصــر-)االستشــاريني

واملقاولــنيوعامليهــمواملورديــنواملقاولــنيمــنالباطــنوعامليهــموالــوكالء(أنيلتــزمبهــذهالقواعــدلســلوكالعمــل.

مقدمة



تقدير جميع العاملين

أتعهــدبــأنأحتــرمزمالئــييفالعمــلمبعــزلعــنجنســيتهم،عقيدتهــمأوجنســهم
وأنأتعامــلبانفتــاحوعلــىأســاسمــنالثقــةواالحتــرامواالســتجابةللتغيــراتيفبيئــة
عمــليســودهاالــوالءوالتعــاونوروحالفريــقالواحــد،وتشــجيعاألداءالعالــي،والتطــور

املســتمرواالهتمــامبتلبيــةاحتياجــاتالعمــالء.



1-تقديرجميعالعاملني
إنسياســةالشــركةهــياحتــرامحقــوقالغيــروالعقائــدوالشــعائرالدينيــةجلميــعاألديــان،ولــذافــإنكلعامــلمســؤولعــنمراعــاة

واحتــرامحقــوقالعاملــنياآلخرين.

1.1-احترامالغير:
●يحظرعلىكلعاملالتعرضحلقوقالعاملنياآلخرينيفحريةاالعتقادوالشعائرالدينية.

●يحظرعلىجميعالعاملنييفالشركةالتمييزالعنصريوالطائفيبكافةأشكالهوبأيوسيلةكانت.
ــاتاملجتمــع،ســواء ــنيفئ ــداءواالزدراءب ــرالع ــيوتثي ــزالطائف ــقبالتميي ــوادتتعل ــةم ــعأي ــامالعامــلبنشــرأوتوزي ●يحظــرقي
كانذلــكعــنطريــقالقــولأوالكتابــةأوالرســمأواســتخداموســائلالتكنولوجيــااحلديثــةووســائلاالتصــالومواقــعالتواصــل

االجتماعــي.
●يحظــرقيــامالعامــلاتهــامالعاملــنياآلخريــنأوالتصريــحبعبــاراتمســيئةإلــىســمعتهم،ســواءكانالتصريــحشــفهياأمكتابيــا

أوباســتخداموســائلالتكنولوجيــااحلديثــةووســائلاالتصــالومواقــعالتواصــلاالجتماعــي.
●يحظــرعلــىكلعامــلالتعــديعلــىحقــوقالعاملــنيذوياالحتياجــاتاخلاصــةويلتــزمكلعامــلباحترامهــا.والتعــديعلــى

هــذهاحلقــوقيعتبــرانتهــاكاًلسياســةالشــركةباإلضافــةلكونــهمخالفــاًللقانــون.

1.2-التحرش:
●تهــدفالشــركةإلــىتهيئــةبيئــةمناســبةوصحيــةومحفــزةللعمــلخاليــةمــنالســلوكياتالالأخالقيــةجتــاهالعاملــنيأواملقاولــني

أواملورديــنأوالعمــالء.
●يحظــربشــكلقاطــعالتحــرشاجلنســيبكافــةأنواعــهويشــملذلــكاللفــظأواملالمســةأوالنظــرأواإلشــارةأوعــنطريــق

ــةووســائلاالتصــالومواقــعالتواصــلاالجتماعــي. ــااحلديث اســتخداموســائلالتكنولوجي
●يحظــربشــكلقاطــعاتهــاماآلخريــنجزافــاًبالتحــرشأوالتصريــحبعبــاراتمســيئةإلــىســمعتهمســواءكانالتصريــحشــفهياً

أمكتابيــاًأوباســتخداموســائلالتكنولوجيــااحلديثــةووســائلاالتصــالومواقــعالتواصــلاالجتماعــي.
●يتمالتعاملمعجميعالشكاوىبسريةتامةوسيتمالتحقيقفيهاعلىالفور.

1.3-حقوقالفرد:

) 1(بيئةعملمناسبة:
تسعىالشركةإلىتهيئةبيئةعملآمنةوصحيةومساندةللعمللكافةالعاملني.

●يتوجــبعلــىالعاملــنياحتــرامكافــةزمالئهــمومرؤوســيهميفالعمــلوعــدمالقيــامبســلوكياتأواســتخدامألفــاظغيــرالئقــة
كالتشــاجروالســبوالقــذفوغيرهــا.
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) 2(تعويضالعاملني:
ــهإذامت تقــومالشــركةبتعويــضكلمــن)رؤســاءوأعضــاءمجالــساإلدارات(والعامــلســواءكانســابقاأوكانعلــىرأسعمل
ــراه ــاعــنأمــرت ــهتأديبي ــةأومحاكمت ــاتالدول ــدىجه ــهل ــقمع ــبالتحقي ــهأوالشــركةأوطل ــيل ــيأوجنائ ــهادعــاءمدن توجي
ــهأوكان ــامعمل ــهمله ــكبســببأدائ ــادونأنتراهــااملؤسســةأوالشــركةكذل ــقفيه ــةتســتحقالتحقي ــورةمخالف ــاتاملذك اجله
قــدتصــرفتنفيــذاًللتعليمــاتأومتتكليفــهيفأحــدمهــامالشــركةأوالشــركاتالزميلــةاألخــرىوســوفتتحمــلالشــركةعــن
العامــلجميــعالتكاليــفوأيــةمبالــغمتأومطلــوبســدادهاأمــامجهــاتاالختصــاص/جهــاتالتحقيــق/جهــاتمحاكمــةأيــا
كانمســماها/جهــاتالدفــاعلتســويةأيــةادعــاءات/حتقيقــات/دعــاوىمتقيدهــا،أونفــاذاًحلكــمأوأمــرصــدريفمواجهــة

العامــليفأيــةدرجــةمــندرجــاتالتقاضــي،وفقــاًللشــروطالتاليــة:
●أنيكــونالعامــلقــدتصــرفيفاملوضــوعمحــلاالدعــاءبحســننيــةوأنــهكانيعتقــدعنــدقيامــهبذلــكالتصــرفأنــهيخــدم

مصالــحالشــركة.وأاليكــونتصرفــهناجتــاعــنإهمــالأوتقصيــرمتعمــد.
●أنيكــونللعامــلمبــرراتوجيهــةلالعتقــادبــأنالتصرفــاتالتــيقــامبهــاالتخالــفالقانــونوذلــكحــالمتالتحقيــقمعــهأو

رفعــتدعــوىجنائيــةأومدنيــةأوعنــداتخــاذأيــةإجــراءاتأخــرىضــدهترتــبعقوبــاتأوالتزامــاتماليــة.
●قيامالعاملبإبالغالشركةفورعلمهبتلكاإلجراءاتالقانونيةأوإجراءاتالتحقيق.

●أنيبذلالعاملالعنايةاملطلوبةيفتقدميالدفاع.
●أنيسمحالعاملالشركةمبشاركتهيفالدفاعأوأنتقومبالدفاعنيابةعنه.

احلصولعلىموافقةخطيةمسبقةمنالشركةقبلإبرامأيتسويةتتعلقبالدعوىاملرفوعة/املوضوعمحلاالدعاء.

) 3(تكافؤالفرصالوظيفية:
مــنسياســةالشــركةمراعــاةتكافــؤالفــرصيفالتوظيــفعمــالبالقوانــنيواللوائــحالســاريةاملعمــولبهــايفدولــةالكويــتعنــد
اختيــارالعامــلاملؤهــللوظيفــةمــا.وتطبــقالشــركةلوائــحالعاملــنيوالبرامــج واملمارســاتاملتعلقــةبصــورةخاليــةمــنالتمييــزيف
كلأوجــهعالقــاتوشــروطالعمــلمبــافيهــاالتعيــنيوالتوظيــفوإســنادمهــامالعمــلوالترقيــةوالنقــلوإنهــاءاخلدمــةواملزايــا

والرواتــبواالختيــارحلضــورالبرامــجالتدريبيــة.

) 4(العدالةيفاملعاملة)الترقية،التطوير،االجراءاتالتأديبية(:
إنالعاملــنيهــمرصيــدمســتقبلالشــركةوأعظــمأصولهــا،ولهــذاتضمــنالشــركةأنتكــونالقــراراتالتــيتؤثــرتأثيــرامباشــرا

علــىالوضــعالوظيفــيمنصفــةوعادلــةخاصــةيفاملســائلاآلتيــة:
●الترقيــة:تكــونعلــىأســاساجلــدارةوحســناألداء،حيــثيتــمتطبيــقمعاييــرواضحــةعلــىاملرشــحنيلشــغلاملناصــبالشــاغرة

وتتــمالترقيــةوفقــاًلهــذهاملعاييــر.

●التطويــر:تعمــلالشــركةعلــىتوفيــرالبيئــةاملالئمــةلتحســنيمؤهــالتوقــدراتومهــاراتالعاملــنيمبــايتناســبمــعمســتواهم
الوظيفــيومبــايتماشــىمــعاللوائــحوالنظــماملعمــولبهــايفالشــركةوخططهــاالتدريبيــة.

ــةوفقــاً ــدإجــراءاملســاءلةالتأديبي ــنيعن ــةللعامل ــاتالقانوني ــقكافــةالضمان ــىحتقي ●املســاءلةالتأديبيــة:حتــرصالشــركةعل
لقواعــدالتأديــباملنصــوصعليهــايفاللوائــح،وذلــكمــنخــاللحفــظحقوقهــميفتقــدميدفاعهــمومســتنداتهمواالســتماعللشــهود
(إذااقتضــىاألمــرذلــك)عنــدالقيــامبالتحقيقــاتاإلداريــةمــعاالحتفــاظبحقهــميف(التظلم/التمــاسإعــادةالنظــر)مــناجلــزاء

الـــتأديبيوذلــكحســباألنظمــةواللوائــحاملعمــولبهــايفالشــركة.



) 5(املشاركة:
ــى ــحواإلجــراءاتإل ــىتقــدمياملقترحــاتواألفــكارلتحســنياملنتجــاتواخلدمــاتواألنظمــةواللوائ ــنيعل تشــجعالشــركةالعامل

ــاح. ــادةاألرب ــلالتكاليــفوزي ــباملقترحــاتاخلاصــةبتقلي جان



Commitment to Health, Safety,
Security and Environment

(HSSE) System

أتعهــدبــأنأحافــظعلــىالبيئــةوأراعــيصحــةوســالمةزمالئــييفالعمــلوأنالتــزم
ــر ــكار،وتطوي ــرواالبت ــلالتغيي ــرمــكانعمــلآمــنوصحــي،وأتقب ــةوتوفي ــةالبيئ بحماي

مفاهيــموطــرقوأســاليبعمــلمبتكــرةملواجهــةالتحديــاتوخلــققيمــةمضافــة.



2-نظامالصحةوالسالمةوالبيئةواألمنوااللتزامبه
تتمثــلأهــدافالشــركةيفالوصــولألدنــىمســتوىمــناحلــوادثواإلصابــاتواألمــراضاملزمنــةواحملافظــةعلــىالبيئــةعنــدتأديــة
األعمــال.كمــاحتــرصالشــركةعلــىســالمةالعاملــنييفكافــةمواقــعالعمــلوذلــكعــنطريــقااللتــزامبأنظمــةومعاييــرالصحــة

والســالمةوالبيئــةواألمــنوســالمةالعمليــاتوالوحــداتالتشــغيلية.
يجــبعلــىالعاملــنيااللتــزامواتبــاعوتنفيــذكافــةمعاييــروإجــراءاتوممارســاتالصحــةوالســالمةوالبيئــةواألمــنالتــيمت
ــأنأي ــارب ــةواألمــناخلاصــةمبجــالالعمــلمــعاألخــذبعــنياالعتب ــايفنظــامإدارةالصحــةوالســالمةوالبيئ ــاوتوثيقه وضعه

ــة. ــؤديللمســاءلةالتأديبي ــنيفالشــركةســوفت ــةواألم ــةالصحــةوالســالمةوالبيئ ــةألنظم مخالف

نظامالصحةوالسالمةوالبيئةواألمنوااللتزامبه



Citizenship and
Social Responsibility

المواطنة
والمسئولية االجتماعية

ــااملؤسســة ــأنأســاهمبشــكلإيجابــييفاملجتمــعواالهتمــاماملشــتركبقضاي أتعهــدب
والشــركاتالنفطيــةلتحقيــقاملصلحــةالعامــة،وبنــاءواحملافظــةعلــىشــراكاتبعيــدة
ــىأهــدافالشــركة ــقالتناغــمللوصــولإل ــفاجلهــات،وضمــانحتقي املــدىمــعمختل

ــة. والدول



3-املواطنةواملسؤوليةاالجتماعية
3.1-احترامالقانون:

تعمــلالشــركةعلــىتوصيــلالوعــيالقانونــيللعاملــنيوذلــكمبــايحفــظمصاحلهــاعــنطريــقتعريفهــممبــاهــومطلــوبمنهــم
لــدىصــدورقوانــنيأولوائــحجديــدةولــدىالدخــوليفأعمــالجديــدةوتقــععلــىالعامــلمســؤوليةإخطــارجهــةالعمــلعــنأي

أحــداثأوظــروفقــدترتــبآثــاراًقانونيــةعلــىالشــركة.
● علــىالعاملــنياالمتثــاللكافــةالقوانــنيواللوائــحاملعمــولبهــايفالشــركةوااللتــزامبكافــةقوانــنيالــدولاألخــرىعنــدالســفر

إليهــاألغــراضخاصــةبالعمــلأوحضــوردوراتتدريبيــة.

3.2-تعاطياملواداملخدرة:               
ــةعقليــةوبدنيــة ــاج،ويفاملقابــليلتــزمالعامــلبــأنيكــونيفحال تلتــزمالشــركةبتوفيــربيئــةعمــلآمنــةوصحيــةمســاندةلإلنت

ــنواملنشــأة. ــىســالمةاآلخري ــاءالعمــلوذلــكلضمــاناألداءالفعــالواآلمــنملهــامالوظيفــةواحملافظــةعل مناســبةأثن
● يحظــرمتامــاًحيــازةأوتعاطــيأوســوءاســتخدامأيــةمــوادطبيــةأوغيــرطبيــةتؤثــرعلــىاحلالــةالعقليــةيفمــكانالعمــلأو

لــدىالقــدومإلــىمــكانالعمــل)كالكحــولأوالعقاقيــراحملظــورةوالعقاقيــرالتــيتقتضــيوصفــةطبيــة(.

● يحظــرتعاطــيأوحيــازةأونقــلأوبيــعالعقاقيــراحملظــورةأوغيــرذلــكمــناملــوادغيــرالعالجيــةالتــيتؤثــرعلــىاحلالــةالعقلية
يفأيمــنمقــاراألعمــالالتــيمتتلكهــاأوتســتأجرهاالشــركة.

● القيــامبهــذهاألفعــاليعــدانتهــاكاًملمارســاتالعمــلاآلمنــةاألمــرالــذييعــرضفاعلــهللمســاءلةالتأديبيــة.للشــركةاالســتعانة
بجهــاتاالختصــاصيفتفتيــشمكاتــبالعاملــنيومركباتهــمداخــلمقــارالعمــلأوالطلــبمنهــمتقــدميأنفســهموفــقالقانــون

إلجــراءالفحوصــاتالطبيــةإذابــداذلــكواضحــاًبشــكلاليقبــلالشــكيفتعاطيهــمأليمــناملــوادســالفةالذكــر.

3.3-العالقاتاالجتماعيةوالسياسية:               
تشــجعالشــركةالعاملــنيعلــىاالحتفــاظبعالقــاتجيــدةمــعاملجتمــععــنطريــقاملشــاركةبفاعليــةيفاجلمعيــاتاملهنيــةواخليريــة

املرخصــةومراكــزاخلدمــةاالجتماعيــة.وذلــكانطالقــاًمــنالــدوراحليــويالــذيتقــومبــهمــنأجــلخيــرورفاهيــةاملجتمــع.
● المتنــعالشــركةالعاملــنيلديهــامــناملشــاركةوالتعــاونمــعالســلطاتاحملليــةواملنظمــاتالتــيتعمــلمــنأجــلخيــرورفاهيــة
املجتمــعوالتــيتكــونمــنغيــرأجــر،وتشــجعالعاملــنيعلــىحتمــلهــذهاملســؤوليةواملشــاركةيفاملناقشــاتواألنشــطةاملخصصــة

حلــلمشــكالتاملجتمــعبشــرطأنيقومــوابذلــكبصفتهــمالشــخصيةوليــسكممثلــنيأومتحدثــنيرســمينيباســمالشــركة.
● يحقللعاملاملشاركةباالختياريفالعمليةالسياسيةمعمراعاةمايلي:

● اليجــوزأليعامــليعمــليفالشــركةاســتخدامصالحياتــهيفإجبــارأيعامــلآخــرعلــىالتبــرعأليجماعــةسياســيةأو
تأييدهــاأومعارضتهــاأوأيمرشــحسياســيمعــني.

● اليجوزللعاملاالشتراكيفأنشطةاحلمالتالسياسيةأثناءساعاتالعملالرسمية.
● اليجوزاستخدامصالحياتالعمليفالشركةلدعمأينشاطسياسي.

● يحظــراســتخدامأيمــناألصــولاململوكــةللشــركةأواملؤجــرةلهــايفاألنشــطةالسياســيةمــنخــاللاســتخدامأجهــزة
احلاســوبوالطابعــاتوآالتالتصويــروالبريــداإللكترونــيوغيرهــامــناألصــول.

املواطنةواملسؤوليةاالجتماعية



Ethical Business
Conduct

ــاتالعمــل ــزامبأســمىأخالقي ــةمــعااللت ــاًآلداباملهن ــيوفق ــأنأمــارسعمل ــدب أتعه
واملهنيــةوحتمــلاملســؤوليةوتقــدميمنتجــاتوخدمــاتذاتجــودةعاليــة،وخلــقالرضــا

الوظيفــيعلــىمســتوىالعاملــنيوتعزيــزحســنالــوالءواالنتمــاءللشــركة.



4.1-أخالقياتالعمل:
مــنأهــمثــرواتالشــركةالســمعةالطيبــةوثقــةمــنيتعاملــونمعهــا،لــذايجــبعلــىالعامــلااللتــزامبــإدارةشــؤونالعمــلوالقيــام
باملهــامالوظيفيــةبأســلوبأخالقــيمنضبــطومنتظــموفقــاًملقاييــستعتمــدعلــىاألمانــةونزاهــةالتعامــل.ويتطلــبهــذااملقيــاس
التمســكبتطبيــقكافــةالقوانــنيواللوائــحواملمارســاتاألخالقيــةالتــيتطبــقيفمجــالاألعمــال،مبــايفذلــكااللتــزامبســاعات

العمــلالرســميةوارتــداءالــزياملناســبوفقــاًللــذوقالعــامواألعــرافاملعمــولبهــايفالشــركة.
تدعــوالشــركةإلــىأنيتســمســلوككافــةالعاملــنيبأعلــىمستويــــاتاالســتقامةوأنيقومــوابإبــالغضابــطااللتــزامبأيــةمخالفــة

للقوانــنيواللوائــح،ويتعــنيعلــىالعاملــنياالمتثــاللكافــةالتوجيهــاتالصــادرةعــنالشــركةأواملخولــنيبإصــدارالتوجيهــات.

4.2-تعارضاملصالح: 

يتحمــلجميــعالعاملــنيمســئوليةالعمــلالــدؤوبلصالــحالشــركةومــنهــذااملنطلــقيجــبعلــىاجلميــعجتنباملواقــفوالتصرفات
التــيتشــكلأويبــدوأنهــاتشــكلمــايتعــارضمــعمصالــحالشــركةقبــلاإلفصــاحاملســبقعــناملصلحةالشــخصية.

مــععــدماالخــاللبااللتزامــاتاملقــررةوالقوانــنيواللوائــحالســاريةبشــأنتعــارضاملصالــحيلتــزمجميــعالعاملــنيواعضــاءمجالــس
ادارةمؤسســةالبتــرولالكويتيــةوالشــركاتالتابعــةوكذلــكاعضــاءاللجنــةالعليــاللمناقصــاتباإلفصــاحللشــركةوالتــيميثلهــا
ضابــطااللتــزامعــنأيتعــارضمحتمــليفاملصالــححتــىاليعتبــرأيمنهــممخالفــالقواعــدســلوكالعمــلويقــعحتــتطائلــة

املسؤوليةالـــتأديبية.
يتــماالفصــاحعــنطريــق)منــوذجإفصــاحعــنتعــارضمحتمــليفاملصالــح(وتســلمالنمــاذجلضابــطااللتــزام،حيــثينعقــدلــه
االختصــاصمبراجعتهــاوتقييمهــاويجــبعلــىالعامــلااللتــزاموالتقيــدبتعليمــاتضابــطااللتــزامبهــذاالشــأنوذلــكحلمايتــه

مــنخطــرفقــدانالثقــةالتــيمنحــتلــهللعمــليفخدمــةالشــركة.

األمثلــــــةالتاليةمتثلظروفًامشابهًةملاميكنأنيؤديإلىحدوثتعارضيفاملصالح:

● أنيكــونللعامــلأولزوجتــهأولقريــبلــهحتــىالدرجــةالثانيــةمثــل)الــزوج-الزوجــة-األب-األم-األبنــاء-األخــوة-اجلــدود
-األحفــاد-األصهــاراملباشــرين(مصلحــةماليــةأومعنويــةيفأيجهــةلهــاتعامــالتمــعالشــركةعلــىســبيلاملثــال)املورديــنأو

املقاولــنيأوالبائعــنيأوالعمــالءأواملرخصــني(حيثمــاكانعاملــابتلــكاملصلحــة.
● أنيكــونللعامــلأولقريــبلــهممــنســلفذكرهــممصلحــةماليــةأومعنويــةيفأيمــناملشــروعاتالتــييكــونللشــركة

اســتثماراتبهــا،حيثمــاكانعاملــابتلــكاملصلحــة
● القبــولبشــكلمباشــرأوغيــرمباشــرمــنأحــدالبائعــنيأومــوردياخلدمــاتدعــوةللقيــامبإجــازةأومبالــغنقديــةأوخدمــات
قــروض)باســتثناءاالقتــراضمــناملؤسســاتاملاليــة(أوقبــولخصومــات)باســتثناءاخلصومــاتاملمنوحــةللعاملــنيبالشــركةبصفــة

عامــة(أوقبــولأيشــيءمــنشــأنهأنيعتبــروســيلةإغــراءللعامــلأوأليمــنأقاربــهمــنالدرجــةاألولــىأوالثانيــة.
● العملكعضومجلسإدارةأومديرأوموظفلدىجهةغيرتابعةللشركةترتبطبعالقةعملمعالشركة.

● توجيهمسارفرصةمشروعجتاريمنالشركةملصلحتهالشخصية.
-اســتخدامأصــولالشــركةمثــل)القرطاســيةأوالــورقالرســميالــذييحمــلاســموشــعارالشــركةأواالمــوالأوالتســهيالت
أواملعــداتأواألدواتأوالعاملــنيأواخلبــرةاملهنيــةاملكتســبةمــنالعمــل(لصالــحجهــةعمــلأخــرىأوللمصلحــةالشــخصية.

السلوكاألخالقييفالعمل



-املشــاركةيفأنشــطةخارجيــةمبــاقــديؤثــرســلباعلــىصــدقحكــمالعامــلعلــىاألمــورأوحســنأداءهلواجباتــهأويؤثــرتأثيــرا
ســلبياعليهــا.

 4.3-الرشوةوالفساد:              
● الفسادهواستغاللالسلطةالعامةلتحقيقمصالحخاصة،وتعتبرالرشوةإحدىصورالفساد.

● يحظــرعلــىكافــةالعاملــنيتقــدميأوالتمــاسأوقبــولالرشــاويبــأيشــكل،كمــايتعــنيعليهــمعــدمالســماحأليشــخصميثــل
الشــركةبالقيــامبذلــك.

● يحظــرعلــىالعاملــنيقبــولأيهديــةأومبلــغنقــديأورشــوةأوأيشــيءذيقيمــةســواءكانذلــكبطريقــةمباشــرةأوغيــر
مباشــرةمــنأيشــخصبغــرضالتأثيــرعلــىأيقــرارأوعمــلرســمي،أواحلصــولأواالحتفــاظأوالتكليــفأوتوجيــهأعمــال

لصالــحالشــركةأوشــخص.

4.4-الهداياوالترفيه:             
ــجأعمــالالشــركةوالتــيحتمــلشــعارجهــة ــىتروي ــروتهــدفإل ــرعــنالتقدي ــةالتــيتعب ــاالرمزي ــحالهداي ● يجــوزتلقــيأومن

ــدروع(. ــة-اآلالتاحلاســبة-ال ــرالثمين ــالمغي ــرات-األق ــة-املفك ــك)الروزنام ــةذل ــنأمثل ــل.وم العم
● يتعــنيعلــىالعامــليفحــالتلقيــههديــةتصــلقيمتهــاإلــىمائــةدينــارأوأكثــرأومــايعــادلذلــكبالعملــةاألجنبيــة)أوأيقيمــة
نقديــةأقــلمذكــورةيفالئحــةاجلهــةالتــييعمــلبهــاالعامــل(أنيقــومبإخطــاررئيســهاملباشــروضابــطااللتــزامبذلــك،وااللتــزام

بالتعليمــاتاخلاصــةبهــذاالشــأن.
● يحظرعلىالعاملطلبهديةأوخدمةأوأيمزاياأخرىلهأولغيرهمنجهاتلهاتعامالتأوترغببالتعاملمعالشركة.

                                                                 4.5-العمللدىالغير:                
متنــععقــودالتوظيــفيفالشــركةبصفــةعامــةالعمــللــدىالغيــرإالبعــداحلصــولعلــىاملوافقــةاخلطيــةمــنالســلطةاملعنيــة
يفالشــركةفيمــاعــدا)العمــلالتطوعــيلــدىاجلمعيــاتاخليريــةاملرخصــة(وطاملــاأنذلــكاليتداخــلمــعأداءالعامــللواجباتــه
الرســميةوبنــاءعليــهســوفتطبــقالشــركةهــذاالشــرطمبنتهــىالصرامــةوســيتماتخــاذاالجــراءالتأديبــييفمواجهــةأيموظــف

اليلتــزمبهــذاالشــرطمبــاتتضمنــهاملســائلةالتأديبيــةمــنجــزاءاتبهــذااخلصــوص.
يفحــالســماحاملؤسســةالشــركةللعامــلبالعمــللــدىالغيــرفإنــهيتوجــبعليــهعندئــذاحلصــولعلــىموافقــةخطيــةمــنالرئيــس

التنفيــذي)أومــنيفوضــه(قبــلقبــولأيعمــللــدىالغيــر.
يجــبعلــىالعامــلإخطــارضابــطااللتــزاموالرئيــساملباشــركتابيــايفحــالالتغييــراجلوهــرييفنطــاقومهــامواجبــاتذلــك
العمــللــدىالغيــر،ويعتبــرعــدمالــردعليــهخــاللثالثــنييومــامــناالخطــارموافقــةلــهعلــىهــذاالتغييــر،وعلــىالعامــليف
كلتــااحلالتــنيتكريــسوقــتالعمــلللقيــاممبهــامالعمــلاخلاصــةبالشــركةدونغيرهــاواليجــبالقيــامبأيــةمهــامأخــرىبــدون

حصولــهعلــىإذنأوتصريــح.
للشــركةاحلــقيفالعــدولعــناملوافقــةللعمــللــدىالغيــريفأيوقــتدونإبــداءأســباب.ويتــمالعــدولمــنالســلطةاملختصــة
أساســاباملوافقــة،ويجــبانيكــونالعــدولخطيــا،ويلتــزمالعامــلبالتوقــفعــنالعمــللــدىالغيــرفــوراخطــارهكتابــةبذلــكأويف

التاريــخاحملــددلــهباإلخطــار.

4.6-احليلولةدونالغشوالسرقة:                   
ــهاحتــراموالتقيــدبجميــعالقوانــنياجلزائيــةوأنظمــةولوائــحالشــركةوقواعــد ــاءمباشــرتهملهــامعمل يتعــنيعلــىكلعامــلأثن



ســلوكالعمــلوعــدمارتــكابأيفعــلمجــرمقانونــاكالتزويــر/الغــش/الســرقة/االختــالس/االســتيالء(ويعــدارتكابــهأليفعــل
مــنهــذهاألفعــالمخالفــةصريحــةلقواعــدســلوكالعمــلوهــيعلــىســبيلاملثــالالاحلصــرمــايلــي:

● تزويراألوراقاخلاصةبالعقودكمستنداتاالستالموالنفقاتوالكمياتواجلودة...إلخ.
● اختالساألموال.

● تزويراملؤهالتوشهاداتاخلبرة.
● سوءاستخداماملعلوماتاملتعمدلإلضرارمبصلحةالشركة.

● االستخدامغيراملصرحبهللعمالةالتابعةأليمناملقاولنيأوسياراتهمأومعداتهم.
● ســوءاستخــدامالتمويلاملعتمدمبـــافـــــــــيذلكاملصـــروفــاتالنثريـــةوالقسائــــــم....إلخ

-يجــبعلــىالعامــلطلــبالتوجيــهمــنالرئيــساملباشــرأوضابــطااللتــزامقبــلإجــراءأيتصــرفممــاقــديفســرعلــىأنــه
غــشأوســرقة

-يجبعلىكلعامللدىالشركةإبالغضابطااللتزامعنأيمخالفةتتكشفلهمماذكرأعالهوغيرها.



Confidentiality

أتعهــدبــأنأحافــظعلــىأســرارالعمــلواملعلومــاتالســريةمــعااللتــزامبالتعامــلبانفتاح
وعلــىأســاسمــنالثقــةواالحتــراموالتميــزيفاألداء،وبنــاءالعالقــاتالتــيمــنشــأنها

دعــمالنمــووتعزيــزالتميــزالتشــغيليواحملافظــةعليهــا.



5-سريةاملعلومات
إننــانــدركأهميــةاحلاجــةإلــىالســيطرةعلــىتدفــقالبيانــاتواملعلومــاتواملعــارفمــنداخــلالشــركةباإلضافــةإلــىحمايــة

حقــوقاملعرفــةالتــيمتلكهــاالشــركة.

5.1-إدارةاملعلوماتواملعارف:
ــاكاً ــرانته ــناملنافســنييعتب ــحأيم ــقكســبشــخصيأولصال ــارفاخلاصــةبالشــركةلتحقي ــدللمع ● ســوءاالســتخداماملتعم

ــنيالعامــلوالشــركة. ــرمب جســيماًلعقــدالعمــلاملب
● يجــبعلــىالعامــلاحلصــولعلــىتصريــحمســبقمــناملســؤولاملباشــرأوذوياالختصــاصيفالشــركةعنــدتــداولاملعلومــات

مــعأيشــخصخــارجالشــركة.

5.2-طلباتاحلصولعلىمعلوماتعنالعاملني:
● يجــبعلــىالعامــلإحالــةأيــةمكاملــاتهاتفيــةأوطلبــاتخطيــةلإلفصــاحعــنمعلومــاتعــنأيمــنالعاملــنيبالشــركةإلــىالدائرة

املختصــةبشــؤونالعاملــنيوالدائــرةالقانونيــةســواءكانــتاملعلومــاتاملطلوبــةعــنشــخصالعامــلاوحالتهالطبيــةاوغيرها.

● يلتــزمالعامــلبعــدمالقيــامباالطــالعأواإلفصــاحعــنأيمعلومــاتعــنأيمــنالعاملــنياحلاليــنيأوالســابقنيبــدونتصريــح
اوإذن.

5.3-متثيلالشركةأوالتحدثباسمها:
يجــبأنتتــمكافــةأنشــطةالعالقــاتالعامــةواالتصــاالتبوســائلاإلعــالموكبــارمســئولياحلكومــةعــنطريــق)العضــواملنتــدب

املختــص/نائــبالرئيــسالتنفيــذياملختــص(أومــنيفوضــهيفهــذاالشــأن.
ويجــبعلــىالعامــلالتمييــزبــنيالتحــدثبصفــةشــخصيةوالتحــدثبصفةرســميةباســمالشــركةويفحالتلقيهأليةاستفســارات
مــنممثلــيوســائلاإلعــالمدونأنيكــونلديــهتفويــضصريــحلــإلدالءبتصريحــاتلوســائلاإلعــالمفعليــهاالمتنــاععــنإبــداء
أيتعليــقيفهــذاالصــددإالالنصــحملمثــلوســيلةاإلعــالمبالرجــوعإلــىجهــةاالختصــاصيفالشــركة.كلتصريــحصحفــيأو

إصــداريتعلــقبأعمــالالشــركةينبغــيأنيكــونعــنطريــقدائــرةالعالقــاتالعامــةواإلعــالم.
يحظــرعلــىالعاملــنينشــرأوإعــادةنشــرأيــةمعلومــاتاوأفــالممرئيــةأومســموعةتتعلــقبأنشــطةالشــركةوتتطــرقللحــوادث
التــيحتصــليفمواقــعالعمــلعــنطريــقوســائلالتواصــلاحلديثــةومواقــعالتواصــلاالجتماعــيأوبــأيوســيلةأخــرىبــدون

احلصــولعلــىإذنكتابــيأوتصريــحبذلــكمــناجلهــاتاملعنيــةيفالشــركة.

5.4-تقنيةاملعلومات-اخلصوصيةواألمانوحقوقالطبع:
تســتخدمالشــركةنظمــاحديثــةلتقنيــةالمعلومــاتلتســييرأعمالهــا.وحيــثأنالشــركةتتيــحللعامليــنوللمقاوليــنالمخــوللهــم
إذناســتخدامهذهالنظمفإنهاتتوقعمنجميعالعاملينحســناســتخدامهملتقنيةالمعلوماتوتحملمســئوليةاســتخدامهم

لهــاوعلــىالعامــلاالمتنــاععــنالقيــامبــأيأعمــالغيــرمســموحبهــاومنهــاعلــىســبيلالمثــالمــايلــي:
●الدخولأومحاولةالدخولعلىبياناتأوملفاتاحلاسباآلليأوأجهزةاحلاسباآللياخلاصةباآلخرين.

●مخالفةاألنظمةاخلاصةباستخداماحلاسباتاآللية.
●العبثبأيمنمكوناتأجهزةاحلاسباآلليأوالبرامجاملستخدمة.

●النسخغيرالقانونيللوثائقاحملميةمبوجبحقوقالطبعوالتأليفأوالقيامبنشرالوثائقاخلاصةبالشركة.

سريةاملعلومات



●اإلفصــاحعــنبيانــاتســريةأوتــداولمعلومــاتســريةمــعغيــراملســموحلهــمباالطــالععليهــاســواءمــعالعاملــنيداخــلالشــركة
أوخارجهــاخاصــةعبــروســائلالتواصــلاالجتماعــي.

●محاولةاالستيالءأوالقرصنةعلىمعلوماتأجهزةاحلاسباآللي.
●االستخدامغيراملرخصأوإفشاءاسماملستخدمأوكلمةاملرور.

●استخدامتقنيةاملعلوماتبإفشاءاألسرارأواملعلوماتالتيتؤثرعلىمصالحالشركة.
●تسريبمستنداتأووثائقأومعلوماتتؤثرأومنشأنهاالتأثيرعلىاملناقصاتأوالتعاقداتأومصالحالشركة.

مالحظة:للشركةاحلقيفمراقبةاستخدامالعاملنيألجهزةاحلاسباآلليمبافيهاالبريداإللكترونياخلاصبالعمل.

5.5-سريةاملعلومات:              
ــة ــنييفمراكــزثقــةمبــايعكــسثقــةالشــركةفيهــم،وهــيوظائــفتقتضــيالتصــرفبأمان ــدمــنالعامل ● لقــدمتوضــعالعدي
فيمــايتعلــقباألعمــالالتــييقومــونبأدائهــا،حيــثيكــونلهــمبحكــموظائفهــماالطــالععلــىحســاباتالشــركةوالبيانــاتاملتعلقــة
بأجــورالعاملــنيوســجالتهماخلاصــةوســجالتإصــدارالفواتيــراخلاصــةبهــمباإلضافــةإلــىبيانــاتخاصــةبشــركاءالشــركة
وعقــوداملورديــنومقدمــياخلدمــات،والبيانــاتالتشــغيليةوعقــودالتراخيــصواملعلومــاتاحملفوظــةعلــىأجهــزةاحلاســباآللــي
واملعلومــاتاملاليــة،وغيرهــامــناملعلومــاتذاتالطبيعــةاحلساســةالتــيتعتبــرســريةأوشــخصية،وســواءكنــتعامــاًلســابقاأو

علــىرأسعملــك،فإننــانذكــركبالتزامــكالتعاقــديباحملافظــةعلــىالســرية.
ــىالعاملــنياالفصــاحبــأيمــناملعلومــاتالســريةأوذاتالطبيعــةاحلساســةإلــىأشــخاصغيــرمصــرحلهــم،أو ● يحظــرعل
التالعــببــأيمــنســجالتأوممتلــكاتالشــركةأومحاولــةتعديــلاملســجلبهــاحيــثيعتبــرانتهــاكاًلتلــكالثقــةاألمــرالــذييترتــب

عليــهاملســاءلةالتأديبيــةمبــافيهــاالفصــلمــناخلدمــة.
● يحظــرعلــىالعاملــنياســتخداموســائلالتكنولوجيــااحلديثــةوغيرهــامــنالوســائليفتســجيلاالجتماعــاتواحملادثــاتبــدون

تصريــحأوإذن.
● يجــبعلــىالعاملــنيالســابقنيااللتــزامبعــدماالفصــاحعــنأيــةمعلومــاتبــدونموافقــةخطيــةمســبقةمــنالشــركةويظــلهــذا

االلتــزامقائمــاحتــىبعــدانتهــاءخدمــةاملوظــفطاملــاكانــتاملعلومــاتتعتبــرســرية.
● إذاكانــتلــديالعامــلأيــةأســئلةأوشــكوكبخصــوصمــايعــدمــناملعلومــاتالســريةأومــاقــديشــكلانتهــاكاللثقــة،يجــب

عليــهاالســتعانةمبشــورةضابــطااللتــزام.



التبليغ

أتعهــدباإلبــالغعــنأيمخالفــةلقواعــدالســلوكوأنالتــزمباحملافظــةعلــىمــكانعمــل
آمــنوصحــيوالتعامــلمبهنيــةوحتملاملســؤولية.



6-التبليغ:
ــأيمخالفــةمنصــوصعليهــايفقواعــد ــيب ــدااللكترون ــقالبري ــاًأوعــنطري ــزامكتابي ــغضابــطااللت ــىالعامــلأنيبل يجــبعل

ســلوكالعمــل.
● يشــترطعنــداإلبــالغأنيكــونلــدىالعامــلدالئــلجديــةتبــرراعتقــادهبصحــةالواقعــةاملبلــغعنهــا،وعليــهتقــدميكافــة

املســتنداتاملؤيــدةلبالغــه.
● كلاملخالفاتاملبلغعنهاسيتمالتعاملمعهابسريةتامةعلىمستوىاملعلوماتوهويةاملبلغوفقالقواننيالسارية.

التبليغ



●ماهواملقصودباحترامالقانونعندالسفريفمهامخارجيةأودوراتتدريبية؟
اســتناداًملــاجــاءبالفقــرة)1.3(احتــرامالقانــونمــنالبنــدالثالــث)املواطنــةواملســؤوليةاالجتماعيــة(مــنقواعــدســلوكالعمــل
والتــيتنــصاعلــىالعاملــنياالمتثــاللكافــةالقوانــنيواللوائــحاملعمــولبهــايفالشــركةوااللتــزامبكافــةقوانــنيالــدولاألخــرىعنــد

الســفراليهــاألغــراضخاصــةبالعمــلأوحضــوردوراتتدريبيــة.

يتوجــبعلــىجميــعالعاملــنيعنــدالســفرأليغــرضيتعلــقمبهــامومســؤولياتالعمــلمثــل)البعثــاتالدراســية،الــدورات
التدريبيــةاخلارجيــة،رحــالتالعمــل،االلتحــاقمبواقــعالعمــلمبكاتــبالشــركاتاخلارجيــةوغيرهــامــناملهام(االلتــزامبجميــع
قوانــنيوأنظمــةولوائــحالعمــلبالشــركةخــاللســاعاتالعمــلالرســميةباإلضافــةإلــىااللتــزامالكامــلبقواعــدســلوكالعمــل
بغــضالنظــرعمــاهــومعمــولبــهيفالبــالداملبعــوثاليهــا.كمــايجــبعلــىجميــعالعاملــنيأنيكونــواخيــرســفراءلبلدهــموذلــك

ــدولاألخــرى. بالتزامهــمباألنظمــةوالقوانــنييفال

●ماهوتعارضاملصالح؟
ــا ــةله ــهمــنأيجه ــهأوحصول ــهشــبهةقبول ــاالشــخصيفوضــعتترجــحفي ــييكــونفيه ــةالت ــةأوالواقعي ــةالقانوني هــواحلال
تعامــالتمــعالشــركة)املقاولــنيواملورديــنوغيرهــم(علــىمصلحــةأوفائــدةأومنفعــةخاصــة،مباشــرةأوغيــرمباشــرة،
ــه ــاموظيفت ــىأداءمه ــهعل ــىقدرت ــرعل ــة،أوتؤث ــمباألمثل ــراملباشــريناملشــارإليه ــهاملباشــرينوغي ــرهأوألحــدأقارب ــهأولغي ل

ومســؤولياتها،مبوضوعيــةونزاهــةوحيــاد،متــىكانعاملــاًبذلــك.

●ماهواإلفصاح؟             
يفحــالوجــودحالــةتعــارضمصالــحأليعامــللديــهســلطةاتخــاذالقــرارأواملشــاركةيفأيمرحلــةمــنمراحــلصياغــةالقــرار،
يجــبعليــهاإلفصــاحعــنتعــارضاملصالــحوذلــكبتعبئــةمنــوذجاإلفصــاحعــنتعــارضاملصالــحوإرســالهإلــىضابــطااللتــزام.

 
●ماهياخلطواتالواجبعلىالعاملاتباعهايفحالوجودتعارضمحتمليفاملصالححتىيجنب

نفسهالوقوعحتتاملساءلةالتأديبية؟
-االنتباهأثناءتأديةالعملأليتضاربفعليأومحتمليفاملصالح.

-اإلفصاحعنوجودأينوعمنالتعارضفورعملهبذلك.
-عدماملشاركةيفأيقرارخاصبحالةتشكلتعارضاًيفاملصالح.

-االمتثــالأليقــرارنهائــيبشــأنعــدماملشــاركةيفاتخــاذالقــرارأوجتريــدنفســهمــناملصلحــةالشــخصيةأوأيإجــراءات
أخــرىلتفــاديتعــارضاملصالــح.

●ماهياخلطواتالواجباتخاذهاإذاعرضعلىالعاملأيمنفعةمباشرةأوغيرمباشرةغير
مسموحبهاطبقًالقواعدسلوكالعملوذلكحلمايةنفسهوعدمتعرضهللمساءلةالتأديبية؟                                                                                     

-رفضاملنفعةأوالهدية
-حتديدالشخصالذيقدمهذاالعرض.
-احلصولعلىشهودعيانإنوجدوا.
-تبليغضابطااللتزامبأسرعوقت.

إرشاداتعامة



                 ●ماهوالتبليغ؟         
هوالعمليةاملتبعةيفاإلبالغعنأيمخالفةلقواعدسلوكالعملتقعيفالشركة.

●منهواملبّلغ؟         
ــونأو ــنيعمل ــىاألشــخاصالذي ــغعــنوقــوعأيمخالفــةلقواعــدســلوكالعمــليفالشــركة،باإلضافــةإل ــذييبل هــوالعامــلال
يــؤدونعمــاًلللشــركةويشــملذلــكذعلــىســبيلاملثــالالاحلصــر)االستشــارينيواملقاولــنيواملورديــنوالبائعــنيواملقاولــنيمــن

الباطــنوالــوكالء(.
أيعامــلأوطــرفخارجــيعلــمأويعلــمبوقــوعتصرفــاتأوســلوكأوممارســاتمخالفــةلقواعــدســلوكالعمــلباإلضافــةإلــى

مخالفــةقوانــنيوأنظمــةالشــركةوإجراءاتهــايكــونمســؤوالًباإلبــالغعــنهــذهاملخالفــات.

●ماهيإجراءاتاإلبالغ؟            
-يجــوزأليعامــلعلــىاختــالفاملســتوياتالوظيفيــةيفالشــركةأوأليطــرفخارجــيالقيــامبإبــالغضابــطااللتــزامبوقــوعأو
احتماليــةوقــوعمخالفــةلقواعــدســلوكالعمــل،وذلــكإمــابصفــةشــخصيةأوكتابــًةأوعــنطريــقالهاتــفأوالبريــدااللكترونــي

اخلــاصبضابــطااللتــزامأوعــنطريــقأيوســيلةاتصــالاخــرى.

●هلهناكحمايةللمبلغ؟
-سيتمالتعاملمعجميعالبالغاتبسريةتامةحلمايةاملبلغ.

             
-ميكــنأليعامــلالتقــدمبــأيبــالغعــناملخالفــاتاخلاصــةبقواعــدســلوكالعمــلدونخــوفمــنالتعــرضللمضايقــةأوالتأثيــر

الســلبيعلــىالدرجــةالوظيفيــةأوالتعــرضإلجــراءتأديبــيأوأيإجــراءتعســفييفحقــه.

ــة-مخالفــةلقواعــد ــهيشــكل-اســتناداًألســبابمعقول ــغبإنصــافوحســننيــةعنــداإلبــالغمبــايعتقــدأن -إذاتصــرفاملبلّ
الســلوكذفــإنالشــركةتضمــنعــدمتعرضــهأليإجــراءجــّراءاإلبــالغذحتــىوإنلــميقــدمدليــاًلعلــىاملخالفــةموضــوعالبــالغ.

                                              
●هليتمالتحقيقيفاملخالفاتاملبلغعنها؟

تخضــعكلالبالغــاتاملقدمــةللمراجعــةوالتدقيــقوالتأكــدمــنصحــةاملعلومــاتوالوقائــعاملذكــورةفيهــامــنقبــلضابــطااللتــزام
يفالشــركة.ويفحــالاطمئنــانضابــطااللتــزاملصحــةالوقائــعأوثبوتهــاأوانهــاتشــكلمخالفــةإداريــةفإنــهيقــومبرفــعاملوضــوع

ألخــذاملوافقــاتواإلجــراءاتالالزمــةيفالشــركةوإحالــةاملوضــوعإلــىاإلدارةاملعنيــةبالتحقيــقيفاملخالفــات.

●ماهوالزياملناسب؟                 
الزياملناسبللعمليجبأنيكونذاطابعمهنيوالئقوذلكوفقاًللذوقالعامواألعرافاملعمولبهايفالشركة.

"وذلــكمــععــدماإلخــاللمبــاتوجبــهتعليمــاتالصحــةوالســالمةوالبيئــةعلــىجميــعالعاملــنيمبواقــعالعمــليفمصــايفالشــركة
مــنارتــداءاملالبــساخلاصــةبالعمــلأثنــاءســاعاتالعمــلالرســمية."



●  الزيغيرالالئقللعامالتعلىسبيلاملثالالاحلصر:
-األقمشةالشفافة.

-الثيابالضيقةالتيتفصلاجلسم.
-اللباسالرياضي.
-التي-شيرت.

-الشورت.

●  الزيغيرالالئقللعاملنيعلىسبيلاملثالالاحلصر:
-الشورت.

-التي-شيرت.
-القميص)الذييحملعباراتورسوماتغيرالئقة(.

-اللباسالرياضي.
-البنطلونالقصير)برمودا(.

-الزيالوطنيبدونارتداء)العقالوالغترة(.

●  الزيغيرالالئقبالنسبةللجنسنيعلىسبيلاملثالالاحلصر:
-األحذيةالرياضية.
-ارتداءالقبعات.






