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1- رجالئ الرئغج الاظفغثي

الجطقء افسجاء 

طسؤعلغاتظا  تةاه  إلاجاطظا  افخقصغئ  والصغط  المعظغ  السطعك  تعل  الحرضئ  جغاجئ  تسضج 
طساغغر  فسطى  وشصًا  أسمالظا  أداء  سطى  ترخظا  سطى  سقوة  الئسخ  لئسدظا  واتاراطظا  المحارضئ، 
الحرضئ  جغاجات  لاطئغص  ا�جارحادغئ  المئادئ  السغاجئ  وتتثد  والمعظغ.  الحثخغ  السطعك 
وا�طظئ  الختغئ  الئغؤئ  اجاثاطئ  لدمان  وا�ظخاف  والحفاشغئ  والظجاعئ  المخالح  تدارب  بحأن 

والظمعذجغئ شغ طضان السمض.

ضما أن "جغاجئ السطعك المعظغ والصغط افخقصغئ" تتث الةمغع سطى إسقء الاظعع البصاشغ والسرصغ 
لثى  الامغج  بصاشئ  سطى  المتاشزئ  حأظه  طظ  الثي  افطر  تةاربعط،  وتسثد  الحرضئ  لمعظفغ 

الماصثطئ.

وبعثه المظاجئئ شإظظغ وزطقئغ شغ ا�دارة الاظفغثغئ لطحرضئ ظثسع الةمغع وضض شرد طظا لدئط 
جطعضغاتظا وشصًا لماططئات "جغاجئ السطعك المعظغ والصغط افخقصغئ" الثاص بحرضاظا، والسمض 
طحرق  وطساصئض  طساثام  ظمع  لاتصغص  والسسغ  المخالح  فختاب  صغمئ  أسطى  لاتصغص  طسًا 

لطحرضئ. 

ا�خعة الضرام، دسعظا ظدع أغثغظا طسًا لعضع إذار لممارجئ سمطظا الاةاري ظتثد طظ خقله إجعاطاتظا 
وأعثاشظا الفردغئ. 

وشغ ذات السغاق غاسغظ سطى ضض طعظش شغ الماصثطئ أن غئطس سظ أغئ طثالفئ لصعاسث السمض أو 
تةاوز لسغاجات الحرضئ أو أغئ واصسئ صث تبغر الحك شغ الظجاعئ الحثخغئ.

وشغ الثاام غطغإ لغ أن اتعجه بثالص الحضر لضط سطى إلاجاطضط بالمتاشزئ سطى بصاشئ الامّغج 
شغ الحرضئ.

وظسأل ا� الاعشغص والسثاد

شعث بظ جالط المطرشغ
الرئغج الاظفغثي
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2- ظزرة ساطئ

المعظفغظ  المعظغ لضاشئ  السطعك  ("السغاجئ") طساغغر  افخقصغئ  والصغط  المعظغ  السطعك  تخش جغاجئ 
الماصثطئ  شغ  الساططغظ  بـ"المعظفغظ")  وطةامسغظ  بـ"المعظش"  طظفردغظ  غطغ  شغما  إلغعط  (وغحار 
وحرضاتعا الاابسئ (وغحار إلغعط طةامسغظ بـ"الماصثطئ" و/أو "الحرضئ"). وتعثف عثه السغاجئ إلى إرجاء 
أجض  طظ  المعظفغظ  لضاشئ  افخقصغئ  والصغط  السطعك  طساغغر  طظ  الماعصع  افدظى  لطتث  طحارك  شعط 
الظجاعئ وافطاظئ والمعظغئ. وتسري عثه السغاجئ سطى ضاشئ  المتاشزئ سطى جمسئ الحرضئ طظ تغث 
لثغعا  الاغ  افخرى  افذراف  إلى  إضاشئ  طئاحرة،  غغر  أو  طئاحرة  بخعرة  المساثثطغظ  جعاء  المعظفغظ، 

تساطقت طع الماصثطئ و/أو تصعم بامبغطعا.

وتغث إن عثه السغاجئ وجغاجات الماصثطئ تط وضسعا إجاظادًا إلى ظزام الحرضات السسعدي، وظزام 
عغؤئ السعق المالغئ، وقئتئ تعضمئ الحرضات، وظزام السمض المسمعل بعا وطاططئات سمض الحرضئ، شإن 
ا�لاجام بعثه السغاجئ غسائر جععرغاً لطصغط افجاجغئ لطماصثطئ وضرورغًا لاتصغص رجالئ الحرضئ وأعثاشعا 

شغ السمض الاةاري. 

وشغ تغظ أظه طظ غغر الممضظ تشطغئ ضض افتعال الاغ تظطئص سطغعا عثه السغاجئ وغغرعا طظ السغاجات 
وا�جراءات ذات الخطئ، إق أظه طظ الدروري أن تاط طمارجئ ضاشئ الاخرشات وسقصات السمض تأجغسًا سطى 

ا�ظخاف وافطاظئ والظجاعئ واقتارام والسرغئ والمعظغئ.

3- ا�لاجاطات 

رؤغئ ورجالئ وصغط الماصثطئ
الــرؤغئ: حرضئ ضغمغائغئ تظمع وتسمض بمسؤعلغئ تةاه ضاشئ أختاب المخالح.

الـرجالئ: تعشغر طظاةات ذات جعدة طظ خقل بغؤئ سمض طعظغئ لاظمغئ صغمئ تصعق أختاب المخطتئ بخعرة 
طساثاطئ وطسآولئ اجاماسغًا.

الـصـغـط:
الحفاشغئ: ظسئر سظ طا غثور شغ أذعاظظا وظصثم ردود إغةابغئ وبظاءه.

الفرغص وظتافغ  الفرغص؛ وق ظصطض طظ حأن جععد  الثاتغئ طظ أجض طخطتئ  الفرغص: ظدتغ باتاغاجاتظا  روح 
با�ظةازات.

الاتسظ المسامر: ظاسرف سطى شرص السمض سطى ظتع اجائاصغ؛ وظصغج وظطئص أشدض الممارجات؛ وظاتثي 
العضع الراعظ.

السظاغئ بالسمغض: ظصعم بدئط أجالغإ سمطظا لدمان تطئغئ اتاغاجات السمغض سطى أشدض وجه وضمان رضاء 
السمغض.

الامغج: ظتظ ظسمض افحغاء الختغتئ وطظ المرة افولى؛ وظعشغ باقلاجاطات.

شعط السغاجئ
بضاشئ  الاام  وا�لاجام  واجاغسابعا  بسظاغئ  السغاجئ  عثه  صراءة  طسآولغئ  المعظفغظ  ساتص  سطى  تصع 

أتضاطعا.
إضاشئ إلى ذلك، غاعصع طظ ضاشئ المعظفغظ أداء أسمالعط بأطاظئ وتغاد وظجاعئ شغ أي طةال لط تاظاوله 
السغاجئ سطى ظتع خاص. وجغارتإ سطى أغئ طثالفئ لعثه السغاجئ اتثاذ ا�جراء الاأدغئغ المقئط بما شغ 

ذلك اتامال إظعاء الثثطئ.
الماصثطئ أو غصغثعا شغما غاسطص باتثاذ أي إجراء تأدغئغ بحأن أي طظ  لغج شغ عثه السغاجئ طا غمظع 
افطعر الماسطصئ بسطعك المعظش جعاء تط أو لط غاط الاطرق إلغعا خراتئ شغ عثه السغاجئ. وغةعز �دارة 

الماصثطئ أن تصعم باظصغح أو تشغغر أو تسثغض السغاجئ شغ أي وصئ.
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ا�لاجام بالسغاجئ

تتثد عثه السغاجئ طساغغر السطعك شغ ضاشئ افسمال والمسائض الصاظعظغئ وافخقصغئ شغ الماصثطئ بحضض 
غعطغ، وتسث أداة اجارحادغئ شغ الاساطقت طع السمقء والمعردغظ والحرضاء، وشغ الافاسض طع المظاشسغظ، 

وأغدا شغما غاسطص بالمةاقت المالغئ والاثاول شغ أجعط الماصثطئ.
ضظ طباق غتاثى به – اباضر وتاشر سطى بصاشئ ا�لاجام.

غةإ سطغك إبقغ طثاوشك وطقتزاتك شعرًا إلى طحرشك المئاحر أو إلى طسؤعل ا�لاجام شغ الحرضئ.
تتثغث طثاذر ا�لاجام شغ الحرضئ والتغطعلئ دون وصعع عثه المثاذر.

الاحاور طع طسؤعل ا�لاجام شغ الحرضئ شغما غاسطص بأي إشخاح تاططئه افظزمئ والطعائح واجئئ الاطئغص.

المظاشسئ والاةارة السادلئ

ظزام المظاشسئ
أظزمئ المظاشسئ أو أظزمئ طضاشتئ اقتاضار طخممئ لتماغئ المساعطضغظ ولاعشغر الترغئ والمظاشسئ 
السادلئ الاغ تدمظ وتثثم المخطتئ السطغا لطمساعطضغظ. وأظزمئ المظاشسئ الثولغئ خارطئ لطشاغئ وغةإ 

ا�لاجام بعا شغ ضض افتعال.
تظاشج الماصثطئ بظةاح سطى الخسغثغظ المتطغ والثولغ طع إلاجاطعا الاام بضاشئ أظزمئ المظاشسئ واجئئ 
الاطئغص. وغتزر سطى ظتع صاذع أي تئادل طئاحر أو غغر طئاحر لطمسطعطات بغظ الماظاشسغظ. وبظاًء سطغه 
غةإ سطى المعظفغظ أن غضعظعا سطى دراغئ تاطئ شغ ضض افوصات بمثى جرغان عثه افظزمئ وا�لاجام بسثم 
إبرام أغئ اتفاصغات أو تفاعمات أو طظاصحات أو تئادل طسطعطات طع أي طظاشج بحأن طا غطغ (سطى جئغض 

المبال ق التخر):
الاعاذآ شغ السطاءات (الاقسإ شغ المظاصخات).

تتثغث جصعف لقظااج.
افجسار وجغاجات الاسسغر.

تختخئ المئغسات جشراشغًا وتثخغص السمقء أو خطعط المظاةات.
المسطعطات الماسطصئ بحروط وأتضام الئغع.

سطى المعظفغظ الاحاور طع طسؤعل ا�لاجام شغ الحرضئ ضطما ضاظئ لثغعط تساؤقت أو طثاوف أو تغظما 
غضعظعن غغر طاأضثغظ بحأن جرغان أظزمئ المظاشسئ سطى أظحطاعط.

ضعابط الاةارة الثولغئ
تصعم ضض دولئ باطعغر أظزماعا الثاخئ بمراصئئ الاةارة والاغ غاط بمعجئعا تظزغط ذرق اجاغراد وتخثغر 

السطع والثثطات والاصظغات. وصث تحمض ضعابط الاةارة الثولغئ صعاسث تزر تمظع الاةارة طع دول طسغظئ.

سطى المعظفغظ اجاحارة طسؤعل ا�لاجام شغ تال تطصغ أي ذطإ لقطابال في طمارجئ تةارغئ طصغثة أو 
الثولغئ  أو  العذظغئ  افظزمئ  لسصعبئ بمعجإ  أو خاضسئ  الممارجئ طتزعرة  أن تضعن عثه  تزر؛ وغةعز 

واجئئ الاطئغص، أو تضعن خاضسئ لماططئات تضعطغئ طسغظئ لقبقغ سظعا.

الاساطقت الاةارغئ طع افذراف افخرى
سطى المعظفغظ أداء المساطقت الاةارغئ طع افذراف افخرى طاعخغظ شغ ذلك ا�لاجام بالممارجات افخقصغئ 
أبظاء  أخقصغئ  غغر  تةارغئ  أظحطئ  أغئ  اقطاظاع سظ طئاحرة  لطحرضئ، وغةإ سطغعط  والظزاطغئ  والمظخفئ 

الاساطض طع وضقء افذراف افخرى أو المآجسات.

غةإ دائمًا سطى افذرف افخرى الاغ تاساطض طع الماصثطئ أداء أسمالعط بمسآولغئ وتعخغ الظجاعئ وافطاظئ 
واقتارام لفخرغظ إضاشئ إلى ا�لاجام بافظزمئ واجئئ الاطئغص والمئادئ افخقصغئ.

وغضعن المعظفعن المسظغعن طسآولغظ سظ اتئاع جغاجئ الصغط افخقصغئ لطحرضئ سظث اخاغار المعردغظ أو 
افذراف افخرى الاغ تمبض الماصثطئ.
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بغؤئ السمض شغ الماصثطئ

شغ الماصثطئ، ظتظ ططاجطعن بثطص بغؤئ سمض طماازة لةمغع المعظفغظ، وظتارم الضراطئ الحثخغئ لضض شرد، 
وتصعق ا�ظسان، وظتارم الاظعع، وق ظاساطح طع السظش أو الامغغج أو المداغصئ أو اقظاصام شغ طضان سمطظا.

الاظعع  خطص  خقل  طظ  الئاروضغماوغات  حرضات  بغظ  سمض  خاتإ  أشدض  تضعن  أن  إلى  الماصثطئ  تسسى 
وإدارته واقجافادة طظه وتصثغره. ظتظ ظصثر بحثة بغؤئ السمض لثغظا تغث غضعن المعظش طعضع تصثغر وشثر 
الثغظ أو  أو  السرق  الظزر سظ  الفرص بشخ  الماصثطئ. ظتظ ظآطظ بحثة باضاشآ  إلى  ورضا وغدغش صغمئ 
الاعظغش  صرارات  تسامث  اقجاماسغئ.  التالئ  أو  ا�ساصئ  أو  السمر  أو  الةظج  أو  الصعطغ  افخض  أو  الطعن 
العظغفئ  طاططئات  طبض  بالسمض،  الماسطصئ  والمساغغر  السمض  اتاغاجات  سطى  شصط  لثغظا  والمعظفغظ 

والمآعقت. اقظاصام غغر طصئعل تماًطا وق غاط الاساطح طسه شغ الماصثطئ.

شغ الماصثطئ، ظاثث جمغع ا�جراءات الممضظئ لطتفاظ سطى تصعق المعظفغظ ضما عع طسمعل به بمعجإ 
الصعاظغظ المتطغئ لاتصغص أشدض المخالح لضض طظ المعظفغظ والحرضئ.

تصعق ا�ظسان

الماصثطئ تثغر أسمالعا بما غاماحى طع طئادئ تصعق ا�ظسان. شغ الماصثطئ، ق ظساثثم أي حثص بحضض 
صسري وظطاجم تماًطا بظزام تماغئ الطفض.

تصعم الماصثطئ باسغغظ طعظفغظ بظاًء سطى إرادتعط وبظاًء سطى سصث سمض غاعاشص طع ظزام السمض المسمعل 
به والماعاشص طع الحرغسئ ا�جقطغئ وافظزمئ المتطغئ المسمعل بعا وضثلك اقتفاصغات الثولغئ الاغ تضعن 
الممطضئ السربغئ السسعدغئ ذرًشا شغعا، والاغ تثسط تصعق الطفض وتتمغ افذفال ضث ضض أحضال ا�جاءة 

وا�عمال.

الئغؤئ والختئ والسقطئ وافطظ والةعدة

المفسعل  إجراءات طسامثة وجارغئ  والئغؤئ. ولطماصثطئ  المعظفغظ  الماصثطئ بتماغئ ختئ وجقطئ  تطاجم 
بحأن الئغؤئ والختئ والسقطئ وافطظ والةعدة. وسطى ضاشئ المعظفغظ أن غضعظعا سطى دراغئ بالسغاجات 

وا�جراءات الاغ تظطئص سطغعط وسطى طةال سمطعط، والاخرف وشصًا لعا.

وتصع سطى ساتصظا جمغسًا طسؤعلغئ التفاظ ودسط ظزام افطظ الحاطض المخمط لمظع ا�رعابغغظ وافشسال 
ا�جراطغئ افخرى طظ الاأبغر سطى أسمال الحرضئ أو المعظفغظ أو افحثاص المعجعدغظ شغ طئاظغ الحرضئ 

وشغ طراشص ا�ظااج.

تساوي الفرص والاظعع

المعظفغظ  لضض  الماساوغئ  السمض  شرص  بمئادئ  الاطئغص،  واجئئ  الصعاظغظ  بمعجإ  الماصثطئ،  تطاجم 
والماصثطغظ بططئات سمض لثى الحرضئ. وتسث شرص السمض الماساوغئ إتثى دسائط ظةاح الماصثطئ تغث غاط 
القزم  الثسط  باصثغط  وظطاجم  وظتارم  الاعظغش.  وطمارجات  إجراءات  ضاشئ  شغ  المئادئ  بعثه  ا�لاجام 

لطمعظفغظ ذوي ا�ساصئ أو ذوي اقتاغاجات الثاخئ.

ظتظ ظثرك شغ الماصثطئ طجاغا تظعع طعظفغظا وظسسى لتخعل المعظفغظ سطى شرص طاساوغئ تسامث شصط 
سطى اتاغاجات الحرضئ والمساغغر الماسطصئ بالسمض طبض الماططئات والمآعقت لطعظغفئ.

وغةإ سطى المثراء تث المعظفغظ سطى تتصغص أعثاف الحرضئ طع إتاتئ الفرخئ لعط لطاطعر طعظغًا.
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السثالئ

شغعا  غحسر  إغةابغئ  سمض  بغؤئ  وتعشغر  وتغاد  بمعضعسغئ  الصرارات  واتثاذ  الاخرف  الماصثطئ  واجإ  طظ 
المعظفعن بصغماعط وبأظعط غساططعن بضراطئ واتارام طائادل. 

وغاعصع طظ المعظفغظ الاعاخض والافاسض طع بسدعط الئسخ سطى الظتع الاالغ

الاخرف بظجاعئ واتارام وتغاد وتصثغر.•
اقطاظاع سظ أي شسض أو جطعك طظ حأظه أن غظسضج جطئًا سطى الماصثطئ.•
الاروغب لبصاشئ صائمئ سطى اقتارام وخالغئ طظ افشسال السثائغئ طبض اقظاصام والاعثغث•

والمداغصئ والاثعغش والسظخرغئ والامغغج والسظش.

المداغصئ شغ طضان السمض

ظتظ ظطاجم شغ الماصثطئ باعشغر بغؤئ سمض إغةابغئ وطعظغئ خالغئ طظ ضض أظعاع السطعك والاخرشات غغر 
الظزاطغئ وغغر القئصئ طبض الاثعغش والتصث وتئادل الظضات الاتصغرغئ وغغرعا طظ ا�عاظات الاغ غمضظ أن 
تآبر سطى أداء السمض. المداغصئ عغ أي سمض طآذ غمضظ أن غفدغ إلى خطص بغؤئ سمض سثائغئ، وغمضظ أن 
تتثث بسثة ذرق طبض الطرق ا�لضاروظغئ أو الحفعغئ أو سظ ذرغص اقغماءات الئثظغئ أو الاخرف تةاه ا�خرغظ 

بظاًء سطى أغئ جمات أو خخائص شسطغئ أو طاخعرة.

ولظ تاساطح الماصثطئ  إزاء اجاثثام أي ظعع طظ الطشئ المئاثلئ أو السظش الئثظغ أو الاعثغث طظ أو بعاجطئ 
طرتضإ  إبقغ  سطى  المعظفغظ  وظحةع  السمض.  بغؤئ  سطى  جطئًا  غظسضج  أن  حأظه  طظ  بما  طعظش  أي 
شسض  إبقغ  سطغعط  غةإ  ضما  الفعر،  سطى  غاعصش  أن  وغةإ  طصئعل  غغر  تخرشه  بأن  طئاحرة  المداغصئ 

المداغصئ سطى الفعر إلى طسؤعل ا�لاجام.

أو  أي شرد  تةاه  أن غحضض طداغصئ  غغر طئاحر غمضظ  أو  أي جطعك طئاحر  اقطاظاع سظ  المعظفغظ  سطى 
طةمعسئ. تتثث المداغصئ سظثطا غاخرف أي طعظش بخعرة غغر قئصئ طع ا�خرغظ بظاًء سطى السرق أو الطعن 

أو الثغظ أو السصغثة أو افخض العذظغ أو افخض اقبظغ أو الةظسغئ، سطى جئغض المبال ق التخر.

غمظع طظسًا باتًا تروغب الحائسات بحأن المعظفغظ أو صرارات ا�دارة أو أظحطئ الحرضئ. وتغث أن الحفاشغئ 
طع  لثغعط  طعضعع  في  المعظفغظ  بمظاصحئ  ترتإ  الحرضئ  شإن  لطحرضئ،  افجاجغئ  الصغط  إتثى  عغ 

ا�دارات المسظغئ.

الاترش الةظسغ

الاترش الةظسغ عع تخرف غغر ظزاطغ وغغر قئص، وغحمض المشازلئ والاطمغتات الةظسغئ وذطإ الثثطات 
الةظسغئ وأغئ ترضئ بخرغئ او حفعغئ أو بثظغئ ذات ذئغسئ جظسغئ. ولظ تاساطح الماصثطئ إزاء أي حضض 
طظ أحضال الاترش الةظسغ. وغةإ سطى المعظفغظ سثم اقحاراك شغ أو الصغام بأغئ تطمغتات جظسغئ غغر 

قئصئ تةاه أي طعظش أو أي أحثاص آخرغظ شغ طضان السمض.

المتاباة 

العظغفغئ وافداء.  الافدغطغئ لمعظفغظ طسغظغظ فجئاب ق سقصئ لعا بالمآعقت  المساططئ  المتاباة عغ 
وصث تصعد المتاباة شغ بسخ افتعال إلى الامغغج. وتعثف عثه السغاجئ والسغاجات الثاخطغئ المسمعل بعا 
سطى  تخرًا  طئظغئ  الاعظغش  بممارجات  الماسطصئ  الصرارات  ضاشئ  تضعن  أن  ضمان  إلى  الماصثطئ  لثى 
المآعقت وافداء والمساغغر واجئئ الاطئغص. وق حك أن المتاباة تظطعي سطى أضرار بالشئ بأسمال وجمسئ 

الحرضئ وغةإ تةظئعا شغ جمغع افوصات.
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الامغغج

طع  الصرارات  ضض  تاعاشص  أن  وغةإ  الامغغج.  طظ  خالغئ  وطعظغئ  إغةابغئ  سمض  بغؤئ  باعشغر  الماصثطئ  تطاجم 
الظزام وأن تظسةط طع الصغط الاغ ظامسك بعا.

وطظ أعط جغاجات الماصثطئ أن تظةج أسمالعا بطرغصئ تثطع طظ الامغغج وأن تصعم بضض طمارجات الاعظغش 
وشصًا قتاغاجاتعا السمطغئ والمساغغر ذات الخطئ بالسمض دون تمغغج سطى أي أجاس بمعجإ افظزمئ والطعائح 

واجئئ الاطئغص.

الممارجئ السطغمئ لطسططئ

الحرضئ  وإلجام  المعاد،  حراء  طبض  لعط  المثعلئ  لطسططات  وشصًا  وظائفعط  وأداء  الاظئه  المعظفغظ  سطى 
باقتفاصغات وا�ذن با�ظفاق.

الحرضئ سطى طخالته  افولعغئ لمخالح  أداء واجئاته بأطاظئ وظجاعئ، وغةإ أن غسطغ  سطى ضض طعظش 
الثاخئ، وأق غساشض طظخئه لاتصغص طخالح حثخغئ أو طجاغا أو طضاجإ.

السصاصغر غغر المحروسئ والضتعل

طظ  خالغئ  وختغئ  آطظئ  سمض  بغؤئ  باطعغر  وططاجطئ  الاطئغص  واجئئ  افظزمئ  بمعجإ  ططجطئ  الماصثطئ 
أو  الضتعل  باتًا تساذغ  المعظفغظ تزرًا  الضتعل. وغتزر سطى ضاشئ  تأبغر  المحروسئ وطظ  السصاصغر غغر 

التدعر لطسمض تتئ تأبغر الضتعل أو سصاصغر غغر طحروسئ.

وغةإ سطى أي طعظش غضعن تتئ تأبغر سصار طحروع طعخعف طظ صئض ذئغإ طسامث، إن ضان قجاثثام 
ذلك السصار تأبغر سطى جقطاه أو جقطئ ا�خرغظ، أن غئطس طحرشه المئاحر وأن غظاصح وغافص طسه سطى ا�جراء 

المقئط.

السرغئ
تسث المتاشزئ سطى جرغئ أظحطئ أسمال الماصثطئ وحرضائعا أطر شغ غاغئ افعمغئ وعغ تحضض ججء ق 
المسطظئ  غغر  المسطعطات  سطى  المتاشزئ  وتةإ  الماصثطئ.  لثى  المسامث  الظمعذجغ  السمض  سصث  طظ  غاةجأ 
بحأن الماصثطئ وأظحطاعا السمطغئ وحرضائعا وطعظفغعا وطعردغعا شغ ظطاق السرغئ وسثم ا�شخاح 

سظعا بثون طعاشصئ خطغئ طسئصئ طظ الحثص المفعض.

المسطعطات  تماغئ عثه  تغظعا  سطغك  وغةإ  طسطعطات جرغئ  سطى  تآتمظ  صث  الماصثطئ،  شغ  ضمعظش 
وسثم إشحائعا في حثص داخض أو خارج الماصثطئ، بما شغ ذلك أشراد افجرة وافخثصاء. وتظتخر طحارضئ 

المسطعطات السرغئ لطمعظفغظ الثغظ غاططإ أداء واجئاتعط العظغفغئ التخعل سطى طبض تطك المسطعطات.

وق غسمح في طعظش أن غساثثم المسطعطات السرغئ في غرض بثقف الشرض المصخعد جعاء أضاظئ عثه 
بااتا  المعظفغظ  غتزر سطى  افسمال. ضما  أو حرضائعا شغ  أو طعظفغعا  بالماصثطئ  تاسطص  المسطعطات 

ا�شخاح سظ المسطعطات في ذرف آخر.

المعظفعن الثغظ لثغعط إطضاظغئ العخعل إلى طسطعطات جرغئ بحأن الماصثطئ أو الشغر ططجطعن بتماغئ 
عثه المسطعطات طظ إطضاظغئ العخعل إلغعا بثون تخرغح  وططجطعن بسثم ا�شخاح سظعا بأغئ ذرغصئ ق 
تاسص طع حروط وأتضام أغئ اتفاصغئ طسظغئ لقلجام بالسرغئ أو الارخغص بإجاثثام المسطعطات السرغئ لطشغر. 
وغارتإ سطى ا�شخاح سظ المسطعطات السرغئ بحأن الماصثطئ أو طعظفغعا أو حرضائعا شغ افسمال إظعاء 
خثطئ المعظش المفخح سظعا بثون طساس بأغئ تصعق أو أضرار طااتئ لطماصثطئ بمعجإ ذلك ا�شخاح. 
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تدارب المخالح
غظحأ تدارب المخالح سظثطا تاسارض المخالح الحثخغئ لطمعظش، أو المخالح الثاخئ بأجرته أو أجرتعا 
شغ  بعاجئاته  الصغام  سطى  المعظش  صثرة  سطى  تآبر  أن  غمضظ  بتغث  الماصثطئ  طخالح  طع  ذرغصئ  بأغئ 

الحرضئ بمعضعسغئ وإظخاف وتغاد.

وطظ جغاجئ الماصثطئ تماغئ طخالتعا، وتسجغج آلغئ الرصابئ الثاخطغئ، والتغطعلئ دون ظحعء أوضاع تسمح 
وتسإ  الثاخطغئ  والسغاجات  السغاجئ  عثه  بمعجإ  افوضاع  عثه  طع  والاساطض  المخالح  بادارب 

طصادغات افظزمئ والطعائح واجئئ الاطئغص بعثا الثخعص.

وشغ تغظ أن عثه السغاجئ ق تسسى إلى وخش ضض افوضاع المتامطئ لادارب المخالح، إق أظظا ظعرد شغما 
غطغ بسخ افطبطئ سطى ذلك:

التخعل سطى صروض أو ضماظات لقلاجام بسئإ وظغفئ حثص طا.
اقحاراك شغ أي سمض طظاشج إق إذا خرتئ له الحرضئ بثلك.

اقظثراط شغ أي سمض أو ظحاط غمضظ أن غاثاخض بخعرة غغر طقئمئ شغ سقصات الحرضئ الصائمئ أو المتامطئ 
طع ذرف بالث.

صئعل الرحاوى أو اقضراطغات أو أغئ دشسات أخرى غغر قئصئ طصابض خثطات تاسطص بأداء أسمال الحرضئ.
صئعل أو جسض أتث أشراد افجرة غصئض عثغئ طظ أحثاص أو ضغاظات غاساططعن  طع الحرضئ، شغ افتعال الاغ 
غضعن تصثغط العثغئ لشرض الاأبغر سطى تخرشات المعظش أو سظثطا غتامض أن غآدي صئعل العثغئ سطى أي 

ظتع إلى ظحعء طزعر طظ طزاعر تدارب المخالح.

ودون المساس بما ورد أسقه، غةإ سطى المعظش تةظإ افوضاع الاغ تآدي إلى أي تدارب شسطغ أو طتامض 
ا�لاجام  لمسآول  الفعر  سطى  غفخح  وأن  الماصثطئ  وطخالح  الثاخئ  طخالته  بغظ  لطادارب  طزعر  أو 

بالحرضئ سظ أغئ تالئ لطادارب شغ المخالح، بما شغ ذلك طا غطغ:

وجعد طخطتئ طئاحرة أو غغر طئاحرة شغ أي سصث أو أسمال ُغثخض شغعا طظ أجض طظفسئ الحرضئ.
اقرتئاط بأغئ أسمال تظاشج الحرضئ أو أي طظ أظحطاعا.

السطط بعجعد تدارب بغظ طخالح أي طعظش طع طخالح الحرضئ.

ا�خفاق شغ سثم ا�شخاح أو ا�بقغ سظ أي تدارب شسطغ أو طتامض شغ المخالح صث غآدي إلى اتثاذ إجراء 
تأدغئغ غحمض إظعاء خثطئ المعظش.

الثخعخغئ/ تماغئ الئغاظات
وشصا  بمسآولغئ  الحثخغئ  المسطعطات  طع  والاساطض  افشراد  وتماغئ خخعخغئ  باتارام  الماصثطئ   تطاجم 
لفظزمئ واجئئ الاطئغص. ضما أظظا ظاساطض طع طسطعطات المعظفغظ والسمقء وأختاب المخالح وافذراف 

افخرى المسظغئ بأصخى درجات السظاغئ والسرغئ.

المسطعطات وسثم  باتارام جرغئ  بغاظات حثخغئ ططجطعن  إلى  العخعل  الثغظ لثغعط إطضاظغئ  المعظفعن 
إشحاءعا لطمعظفغظ ا�خرغظ أو أي أذراف أخرى، وغةإ سطغعط اجاثثام عثه الئغاظات شصط شغ افغراض 

المحروسئ لطحرضئ.

وشغ تال أجاء أي طعظش اجاثثام الئغاظات أو اظاعك جرغاعا أو أخئح طططسًا سطى طبض عثا المعصش أو 
المئاحر  إبقغ طحرشه  سطغه  غاعجإ  شإظه  لطثطر،  تسرض  صث  بغاظات حثخغئ  سطى  غتاعي  ظزاطًا  أن  سطط 

وطسآول ا�لاجام شغ الحرضئ سطى الفعر. 
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تماغئ أخعلظا

اقجاثثام السطغط فخعل الحرضئ

غةإ سطى ضاشئ المعظفغظ تماغئ أخعل الحرضئ واجاثثاطعا شغ افغراض المصخعدة. وتحمض أخعل 
والمطفات  والمرضئات  الظصالئ  وافجعجة  والععاتش  الضمئغعتر  وأجعجة  والمسثات  المئاظغ  الماصثطئ 
والمساظثات والمثجون وا�طثادات الثاخئ بالمخظع وطئظى ا�دارة والمظحآت افخرى، إضاشئ إلى المطضغئ 

الفضرغئ والمسطعطات السرغئ.

المطضغئ الفضرغئ

تسائر اقباضارات والظةاتات طظ السعاطض العاطئ لدمان الظمع المساصئطغ واجامرارغئ الماصثطئ. وسطغه شإن 
تماغئ ططضغاظا الفضرغئ طظ السرصئ أوالفصثان وجعء اقجاثثام عغ واجإ سطى ضض طعظش. وتسث المطضغئ 
الفضرغئ لطماصثطئ ججءًا عاطا طظ سمطغاتظا وععغاظا وبالاالغ تةإ تماغاعا باسائارعا أتث أخعلظا الصغمئ. 
الاةارغئ،  الاةارغئ، وافجرار  الاألغش والظحر، والسقطات  لطماصثطئ تصعق  الفضرغئ  المطضغئ  وتحمض طتفزئ 
سطى  ا�شخاح  المعظفغظ  وسطى  اقخاراع.  وبراءات  الاخمغط،  وتصعق  وافشضار،  الفظغئ،  والثئرة  والحسارات، 

الفعر سظ أغئ اخاراسات أو أسمال أو تطعغرات أو تتسغظات لشرض التخعل سطى التماغئ الظزاطغئ بحأظعا.

أو  لطماصثطئ  شضرغئ  ططضغئ  أغئ  أو طحارضئ  سظ  ا�شخاح  سثم  افوصات  المعظفغظ شغ ضض  سطى  غةإ 
واجئاتعط  آداء  غاططإ  الثغظ  أولؤك  باجابظاء  الماصثطئ  خارج  أو  داخض  أتث  أي  افسمال طع  لحرضائعا شغ 

العظغفغئ طسرشئ تطك المسطعطات.

وغةإ اتارام المطضغئ الفضرغئ لططرف البالث وسثم ا�شخاح سظعا. ضما غةإ سطى ضاشئ المعظفغظ تماغئ 
طماطضات الحرضئ والمسطعطات السرغئ تاى بسث ترضعط السمض بالماصثطئ.

وغاسغظ اجاحارة طسآول ا�لاجام بالحرضئ شغ تال طا إذا ضان لثغك أغئ أجؤطئ بحأن اقجاثثام السطغط 
وتماغئ المطضغئ الفضرغئ لطحرضئ.

تثاول الحثص المططع

بعخفك طعظفًا شغ الحرضئ، صث غضعن بإطضاظك العخعل إلى طسطعطات جععرغئ غغر طفخح سظعا وغغر 
أو  المتامطئ  خفصاتعا  أو  حرضائعا  أو  أسمالعا  أظحطئ  أو  الماصثطئ  بحأن  الةمععر  لثى  طسطعطئ 

اجابماراتعا. وتسمى عثه المسطعطات الةععرغئ غغر المفخح سظعا "المسطعطات غغر المسطظئ". 

غتزر بااتًا سطى المعظفغظ اجاثثام وطحارضئ المسطعطات غغر المسطظئ الاغ سطمععا طظ خقل سمطعط إلى 
أو  اجاثثام  إن  الاطئغص.  واجئئ  والطعائح  افظزمئ  بمعجإ  لطساطئ  المسطعطات  عثه  سظ  ا�شخاح  تغظ 
طحارضئ المسطعطات غغر المسطظئ لاتصغص طجاغا طالغئ حثخغئ أو تعشغرعا �خرغظ غتامض أن غصعطعا بحراء 
السغاجئ  بعثه  إخقًق  غسث  المسطعطات  عثه  أجاس  سطى  أخرى  حرضات  أو  الماصثطئ  أجعط  بغع  أو 

وبالسغاجات الثاخطغئ لطماصثطئ وسمًق غغر طحروع بمعجإ الظزام السسعدي.

وبحضض سام، تحمض المسطعطات غغر المسطظئ، سطى جئغض المبال ق التخر، أغئ طسطعطات بحأن الحرضئ أو 
طساعمغعا أو حرضائعا شغ افسمال أو طعردغعا أو سمقئعا، والاغ طظ الراجح أن غسائرعا المسابمرون 

المتامطعن طسطعطات عاطئ. وتحمض المسطعطات غغر المسطظئ، سطى جئغض المبال ق التخر، طا غطغ:

أغئ طسطعطات بحأن سمطغات الثطب أو اقجاتعاذ.•
الاطعرات الةععرغئ الماسطصئ بالحرضئ.•
الاعصسات أو افرباح المالغئ.•
اقجابمارات المتامطئ أو طتض الاصغغط.•
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أي ضرر ضئغر أو سطض شظغ أو طحاضض طغضاظغضغئ تآبر سطى أخعل الحرضئ.•
أي تشغغر ضئغر شغ إدارة الحرضئ.•
أي تطعر بحأن السصعد الاغ غةري الافاوض بحأظعا أو المئرطئ.•
أي تطعر بحأن أغئ دساوى أو إجراءات تصاضغ.•

العثاغا والعئات
تسائر العثاغا والثثطات وتفقت الارشغه طظ المةاطقت المساادة الاغ تساثثم لاصعغئ سقصات السمض وتسجغج 
السمسئ الةغثة لطحرضئ بغظ حرضائعا شغ افسمال. غغر أظه ق غةعز لطمعظش أن غصئض أو غصثم عثه العثاغا 
والعئات إذا ضان طظ حأن ذلك أن غآبر بخعرة طئاحرة أو غغر طئاحرة، أو غئثو أظه صث غآبر، سطى طعضعسغئ 

المعظش وتغاده شغ اتثاذ الصرارات.
وغةإ أن غاط تصغغط العثغئ أوالثثطئ أوالعئئ أوالارشغه طع افخث شغ اقسائار المضان والزروف الاغ تصثم 

شغعا، ضما أظعا غةإ أق تحضض إخقق بأظزمئ طضاشتئ الرحعة واجئئ الاطئغص.
وغةعز لطمعظش أن غصئض العثاغا والثثطات والعئات والارشغه بصغمئ رطجغئ (تصض سظ 300 رغال جسعدي) أو 
طةاططئ رطجغئ دون التاجئ �بقغ طسؤعل ا�لاجام، ولضظ غةإ سطغه ا�شخاح سظ ذلك سطى الفعر لمحرشه 
المئاحر أو طسآوله افسطى. وغةإ إبقغ المحرف أو المسآول افسطى شعرًا سظ العثاغا وطا حابععا الاغ 
ا�لاجام شغ  إبقغ طسآول  بالث وأغدًا  أي ذرف  تطصغعا طظ  غاط  أضبر  أو  رغال جسعدي   300 تئطس صغماعا 
الحرضئ الثي غاعجإ سطغه تعجغه المعظش إلى اتثاذ ا�جراء المقئط. غغر أظه غةإ سثم صئعل أغئ عثاغا طالغئ 

طبض الظصث أو عثاغا بطاصات/ ضئعظات الحراء.
وغةإ سطى المعظش التخعل سطى طعاشصئ إدارة الحرضئ صئض تصثغط أغئ عثغئ في ذرف له سقصات سمض 
لثى  المسامثة  والممارجات  السغاجات  طظ  طاعاشصًا  ذلك  ضان  إذا  إق  الماصثطئ  طع  طتامطئ  أو  صائمئ 

الحرضئ.

ا�بقغ الفعري سظ المثاوف بحأن ا�لاجام
بحأن  تعجغه  أو  تعضغح  إلى  بتاجئ  ضاظعا  الحرضئ ضطما  شغ  ا�لاجام  بمسآول  اقتخال  المعظفغظ  سطى 

المعضعسات الماسطصئ با�لاجام.
غطاجم المعظفعن بابقغ طسآول ا�لاجام بأي جطعك غساصثون، بتسظ ظغئ وبثون اسائار لععغئ أو طظخإ 

المثالش المحائه به، أظه غحضض إخقًق بافظزمئ واجئئ 

الاطئغص أو عثه السغاجئ. وجعف تاساطض الماصثطئ طع عثه المسطعطات بطرغصئ جرغئ (بما غظسةط طع 
الاصغغط والاتصغص المقئط) وجعف تسسى لدمان سثم وصعع أغئ أشسال سصابغئ أو اظاصاطغئ ضث أي حثص 

غصثم طبض عثا الئقغ.
بالئرغث  أو  الحرضئ  شغ  ا�لاجام  طسآول  إلى  جري  طزروف  شغ  ا�لاجام  طعضعسات  تصثم  أن  لك  غةعز 

compliance@advancedpetrochem.com :ا�لضاروظغ إلى السظعان
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المصر الرئغسغ – الثطام ص ب 7215،
الثطام 31462 الممطضئ السربغئ السسعدغئ
المخظع والمضاإ – الةئغض ص ب 11022،
الةئغض 13961 الممطضئ السربغئ السسعدغئ
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