
 

 

Dress Code 

I copy below the dress code for the attention of our newly recruited employees and to serve as 

a reminder to others.  

The Leadership Team believes that it is particularly important for each and every one of us to 

set a standard of professionalism in the way we dress and our overall look. 

I urge you all to please abide by the following guidelines:  

For Females  

1. Dresses or skirts should be at knee length or below. 

2. Tailored trousers or culottes may be worn, but blue jeans, denim, sportswear or very 

close fitting trousers (as used in aerobics, etc.) are unacceptable> 

3. Dresses, skirts, trousers and blouses should be made of material sufficiently thick to 

ensure modesty. 

4. T-shirts are unacceptable. 

For Males  

1. Tailored trousers are required at all times Blue Jeans and shorts are otherwise 

unacceptable around the company. 

2. Shirts should have collars and long or short sleeves.   

3. Pullovers, cardigans or jackets should be of conservative design and colour. 

4. Male are encouraged to wear ties on an everyday basis and are compulsory on special 

occasions and events. 

5. Male staff, unless bearded or growing a beard, are expected to be clean shaven. 

General 

1. A high level of personal appearance and grooming is expected at all times. 

2. Unless it is exceptionally cold inside the buildings, staff should not wear outdoor clothing 

(overcoats, anoraks, etc.)  



 

 

 

 

 

 قواعد اللباس

 

الجدد الموظفين نقوم عادة في هذا الوقت من كل عام بتوزيع قواعد اللباس كما وردت في كتاب )السياسة العامة( إلطالع 

 . لولتذكير من كان معنا من قب

 

 .من المهنية في طريقة اللباس والمظهر منا مستوى عال ونعتقد أنه من المهم أن يظهر كل

 

 رشادات التالية: نحثكم على التقيد باإل

 

 اآلنسات/السيدات: 

 ذلك.أن تكون الفساتين أوالتنانير بمستوى الركبة أو أطول من       -1

 أو المصنوعة من قماش الجينز الزرقاء يمكن ارتداء البناطيل الطويلة أو التي بمستوى الركبة، وليس بناطيل الجينز      -2

 (.) كتلك المستعملة للرياضة وغيرها أوالمالبس الرياضية أوالبناطيل الضيقة جدا

 من قماش سميك إلى درجة ما، لتكون محتشمة. والقمصان يجب أن تكون الفساتين والتنانير والبناطيل -3

 ."  ”T-Shirtsال يسمح بارتداء قمصان ال -4

 

 :السادة

 أو بالشورتات.األزرق  بالجينز مكان العملال يسمح بالتجول في والتقيد دائما بارتداء البناطيل العادية الطويلة  -1

 ".T-Shirtsيجب أن تكون القمصان بقبات وأكمام قصيرة أو طويلة، وال يسمح بارتداء ال" -2

 يجب أن تكون السترات والجاكيتات والكنزات من تصاميم وألوان معتدلة وليست صارخة. -3

 الرسميةالمناسبات ومناسبات الخاصة بشكل يومي وباألخص في الالسادة وضع ربطات العنق  نشجع -4

 ينبغي أن تكون اللحى محلوقة يوميا باستثناء األشخاص الملتحين أو الراغبين بإطالة لحاهم. -5

 

 

 

 عــــام

 يتوقع من الجميع دائما الظهور بالمظهر الالئق والمقبول.  -1

 .بانيحاالت البرد القارص داخل المإال في  مكان العمليرجى عدم ارتداء المعاطف ومالبس الشتاء الخارجية داخل  -2

 

 


