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 العمل جمال يف اجملامالت

  تلقى او قبول يجب على العاملين عدم
النقدية ( كتلقى او المجامالت )العينية

بعض الهدايا او الدعوات او الموافقة 
الترفيهية  فاعلياتالعلى المشاركة فى 

والتى قد يكون لها ثأثير مباشر او غير 
مباشر على موضوعيته فى تنفيذ مهامه 

الوظيفية او من شأنها ان تؤثر على 
اوتضطره الى االلتزام بشىء ما قرارته 

 .لقاء قبولها 
 :يلي مبا بدقة االلتزام جيب السياق هذا ويف
 امالتمج أو داياهعدم قبول اى ب يج 

ومهما صغرت قيمتها سواء من اى نوع 
 .كانت مباشرا او بالوساطة

  وفى حالة اصرار الطرف الثانى على
تقديم اى من تلك المجامالت يجب على 

المباشر بها الذى  العامل اعالم رئيسه
 بدوره يحيل الموضوع لجهات التحقيق .

  اذا لم تكن متأكد من القواعد التى تحكم
ذلك يتوجب عليك البحث عن االرشادات 

او  المتعلقة بذلك من رئيسك المباشر
 مديرك المباشر او ادارة الشئون القانونية.

 

 العمل جمال يف اجملامالت

 أو ديمتق تمي أن المناسابات ضبع يف المرا ييقتض دق 
 يتلق أو الخدمات ضبع ديمكتق مالتالمجا ضبع ولقب
 ركةالمشا ىعل ةالموافق أو ىإل دعوةال أو دايااله ضبع
 ونيك التالحا هذه يوف ةالترفيهي العمالا ضبع يف
 هذه ثلم نحم أو ولقب أن ةمالحظ روريالض نم

 اتالتوجيه ىبمقتض منظما ونيك أن بيج المجامالت
 تم أجله من الذيبب الس مفه ةإلسا تجنبا كوذل ةالتالي
 .المجامالت هذا قبول أو تقديم

 :يلي مبا بدقة االلتزام جيب السياق هذا ويف
 امالتالمج أو دايااله كتل أن نم دالتأك متي نب ايج 

 تصالمخ وظيفيال وىتالمسمن  عليها دقاومص ةمالئم
هذا  يف ركةالش دوقواع تتعليما ة كاف عم اتمام فقوتت

 .الشأن
 النطااق وفي القيمة محدودة الهدايا أن من أكديتم الت 

 هو عما قيمتها في لىمغا ونيك وأال هعلي فر المتعا
 اعليه تبيتر  وأال العملية الممارسة واقع من مقبول
 من عليها مصدقا يكون وأن نوع أي نم االتزام

 ص.المخت الوظيفي المستوى
  أو دايااله ولقب أن ادائم راالعتبا يفيجب ان نضع 

 خرآ نوع أي أو الخ..حفالت او رحالت  يال دعواتال
س يعك أن نيمك لالعم ىف ريكش نم المجامالت من
 كانت إذا سيما وال المصالح لتعارض مظهراه ظاهر فى 

 .فيها مبالغا قيمتها
  تقدمها التي والهدايا المجامالتيجب ان تراعى ان 

 للقواعد طبقا بها موحمسآلخرين تتفق مع ماهو ل
 لما طبقا أو به يعمل الذي المكان في لذلك المنظمة

 .عليهف متعار  هو
  بيتوج ذلك  ى تحكمالت دالقواع نم دامتأكإذا لم تكن 

 رئيسك من بذلك المتعلقةن االرشادات ع ثالبح كعلي
 .القانونية الشئون إدارة أو المباشر مديرك أو المباشر



  
 

  النص قبل التعديل النص بعد التعديل

 (ثانيا  تعديل بند ) .2
اهلدايا والضيافة 

 (9صــ )والرتفيه 
فى مدونة قواعد 
السلوك العامة 
للمتعاملني مع 

 القابضة شركةال
 لكهرباء مصر 

 .وشركاتها التابعة
 

 

 -اهلدايا والضيافة والرتفيه : -ثانيا  :
  يجوز للموردين وموظفيهم عرض او ال

هدايا او ضيافة الى موظفى الشركة تقديم 
القابضة وشركاتها التابعة مهما كانت 

ذات قيمة رمزية وسواء اكانت مباشرة او 
مباشر  بواسطة حتى ال يكون لها تأثير

و غير مباشر على موضوعية الموظف ا
فى تنفيذ مهامه الوظيفية او شأنها ان 

تؤثر على قراراته او تضطره الى االلتزام 
 . بشىء ما لقاء قبولها

 -اهلدايا والضيافة والرتفيه : -ثانيا  :
   اليجوز للموردين وموظفيهم عرض او تقديم هدايا او

القابضة وشركاتها التابعة ضيافة الى موظفى الشركة 
اال ما كان منها ذات قيمة رمزية ويتماشى مع 
الممارسات التجارية المعتادة ، وتوصف الهدايا الرمزية 

 بأنها الهدايا ذات القيمة المنخفضة .
  ة المجامالت مالئم يجب التأكد من ان تلك الهدايا او

وتتفق ومصدقا عليها من المستوى الوظيفى المختص 
 تمامًا مع كافة تعليمات وقواعد الشركة فى هذا الشأن 

   ال يجب التأكد من ان الهدايا والمجامالت المقدمة
 يترتب عليها التزام من اى نوع.

 


