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Code of Conduct Policy 

 

  سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية 

 

 
1-1) Purpose: 
 
This Code of Conduct and Ethical Values (the “Code”) contains the policies 
that relate to the legal and ethical standards of conduct that Board 
members, committee members, the executive management/officers and 
employees (together, the “concerned persons”) are expected to comply 
with while carrying out their fiduciary duties and responsibilities to the 
company. Setting the tone at the top shall be a crucial role for the Board in 
shaping and monitoring the ethical culture in the company. Board 
members shall achieve the best interests of Al Kathiri Holding Company 
and its shareholders while equally protecting the rights of stakeholders. 
 
Furthermore, this Code is intended to help concerned persons perform 
their duties of loyalty and care towards Al Kathiri Holding Company, and 
undertake the measures that may protect the Company’s interests and 
contribute to its development by increasing its value. Equally important is 
Al Kathiri Holding Company’s aim to help concerned persons focus on areas 
of ethical risk, provide guidance to help them recognize and deal with 

  

 ) الهدف: 1-1

المعاي  اسات المتعلقة  ات وثقافة العمل "القواعد" الس   تتضمن قواعد أخالق
ه أعضاء مجلس االدارة، وأعضاء  م  ل ة للسلوك الذي ي أن  ة واالخالق القانون

اسم "االشخاص   شار إليهم معا  المسؤول والموظف ( ة ذ اللجان، واالدارة التنف
قة تعامل االدارة   اتهم تجاه ال ان ط اتهم ومسؤول امهم بواج " وذلك أثناء ق المعني

ا  ال ومدى ام   العل مانها وحرصها ع تطبيق هذه القواعد يؤثر  مدى ال إ
ة   ة الثقافة االخالق ل ومراق شك .  ال االشخاص المعني بها وله دور حاسم  

جب ع أعضاء مجلس االدارة الس لتحقيق مصالح  ة   الو ومساهميها مع حما
 حقوق أصحاب المصالح ع حد سواء. 

ز   وعالوة ع ذلك، تهدف هذه القواعد إ مساعدة األشخاص المعني  تع
الوالء والحرص تجاه  اتهم المتعلقة  ة  الواج ، واتخاذ التداب ال من شأنها حما

نف متها. و ادة ق رها من خالل ز ة،  مصالح ال والمساهمة  تط س القدر من األهم
ك   مجاالت ع تهدف هذه القواعد كذلك لمساعدة األشخاص المعني  ال

ة،  ه لمساعدتهم ع التعرف والتعامل مع المسائل  و المخاطر األخالق توف التوج
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ethical issues, provide mechanisms to report unethical conduct, and to 
help foster a culture of honesty and accountability. 

ة،  ز ثقافة  و األخالق ، والمساعدة  تع الغ عن السلوك غ األخال ات لإل توف آل
ة. الصدق والشف   اف

1-2) Compliance with the Code, Laws, Rules and Regulations: 
 
Al Kathiri Holding Company expects concerned persons to exercise 
independent professional judgment and to deter wrongdoing in the 
conduct of all duties and responsibilities on behalf of Al Kathiri Holding 
Company. 
  
All concerned persons have a responsibility to understand and follow the 
Code. In addition, all concerned persons are expected to perform their 
work with honesty and integrity in any areas not specifically addressed by 
the Code. A violation of the Code may result in appropriate disciplinary 
action including the possible termination from employment with Al Kathiri 
Holding Company, without additional warning. The Code sets out general 
principles to guide employees in making ethical decisions, and they cannot 
and are not intended to address every specific situation. As such, nothing 
in the Code prohibits or restricts Al Kathiri Holding Company from taking 
any disciplinary action within the law on any matters pertaining to 
employee conduct, whether or not they are expressly discussed in this 
document. 
 
All concerned persons shall comply with the laws, rules and regulations 
applicable to Al Kathiri Holding Company. 

، واألنظمة: 2- 1  القواعد، والقوان ام   ) االل

ضة  تتطلع  ي القا ث ة   كة ال مهن م عليها  األشخاص المعني تقدير األمور والح
ذل الجهود الممكنة لمنع الممارسات الخاطئة ال قد تحدث  أداء  ة و واستقالل

ة عن ا ا ات وذلك ن ات والمسؤول   . لالواج

ما   اعها،  ة فهم هذه القواعد واألنظمة وات افة األشخاص المعني مسؤول تحمل  و
افة ا ل أمانة ونزاهة  جميع  يتوقع من  أداء أعمالهم  ام  الشخاص المعني الق

ناولها هذه القواعد.  ن لم ت وقد يؤدي انتهاك هذه القواعد إ اتخاذ    المجاالت ح و
ما  ذلك اإلنهاء المحتمل لخدمات الموظف دون   ة  ة مناس إجراءات تأدي

ادئ العامة لتوج  إنذار.  ة،  وتحدد هذه القواعد الم ه الموظف  اتخاذ قرارات أخالق
د  ق منع أو  س هنالك ما  مكن أن تعالج جميع الحاالت. لذلك فإنه ل من   ال إال أنها ال 

سلوك الموظف، سواء   شأن أي مسائل تتعلق  اتخاذ أي إجراء تأدي  إطار القانون 
قة أم ال.  احة  هذه الوث  تم مناقشتها 

جب ع جميع األشخا قة  و القوان والقواعد واألنظمة المط ام    ص المعني االل
 . ال
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1-3) Conflict of Interest: 
 
All concerned persons shall avoid conflicts of interest between themselves 
and Al Kathiri Holding Company and shall fully comply with the conflict-of-
interest policy. 

 ) تعارض المصالح: 1-3

جب ع جميع االشخاص المعني تجنب حاالت تعارض المصالح ال قد تحدث  
نهم و  اسة تعارض المصالح ال ب س ام التام  ل.  الموضحة، واالل    هذا الدل

1-4) Interests in Other Businesses: 
 
When transacting with an external entity where a Al Kathiri Holding 
Company concerned person may have an interest (such as a business 
owned by relatives, etc.), the Concerned Person is expected not to take 
part in the decision-making process and the selection process. In such 
cases, the nature of the relationship or interest must be disclosed to their 
line manager prior to the invitation/selection process. 
 
Board committee members and executive management shall disclose this 
interest to the Chairman of the Board and shall fully comply with the 
conflict-of-interest policy. 
 

 ) التعامل مع جهات ومنظمات ذات عالقة: 1-4

كون للشخص المع   شأة أو أي طرف خار  ي    عند التعامل مع أي م ث كة ال
ضة شأة مملوكة ألحد األقارب)، يتوقع من هذا الموظف   مصلحة القا فيها (مثل م

ارات الخاصة بهذه   د الخ ة اتخاذ القرارات وتحد االمتناع عن المشاركة  عمل
ا عن   فصح الشخص المع لمديره الم جب أن  شأة، و مثل هذه الحاالت  الم

ا ة االخت عمل ل الدعوة عة العالقة والمصلحة وذلك ق  ر.  طب

ذي االفصاح عن هذه   ار التنف ة وك ذ وع أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنف
ة تعارض المصالح المعرفة  هذه   اس س ام التام  س مجلس االدارة واالل الحالة لرئ

  الالئحة. 

1-5) Gifts: 
 
All concerned persons shall not give, receive, or offer gifts of significance 
(financial or services) or personal benefits of any value from external 
parties doing business with Al Kathiri Holding Company if it could be 
perceived that this could compromise or influence their decisions. No gift 
shall be given, received, or offered from a supplier, vendor, contractor or 

ا: 1-5  ) قبول الهدا

مة من أو   ا ق حظر ع جميع األشخاص المعني قبول أو منح أو عرض أي هدا
ة تتعامل مع  تب    ال إ أطراف خارج ة) أو ت ة أو خدم ة (مال انت هذه الهد سواء 

مصالح ال.   ة قد تؤدي إ تنازلهم أو تؤثر ع قراراتهم مما   عليها منفعة شخص
ائع   ة من مورد أو  ة هد جب عدم قبول أو منح أو عرض أ اإلضافة إ ذلك، فإنه 
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customer unless the gift has unsubstantial value of not more than SAR 
1,000 and a refusal to accept it would be discourteous or otherwise 
harmful to Al Kathiri Holding Company. 
 
1-6) Entertainment: 
 
Acceptance of normal business entertainment such as lunch, dinner, an 
event, and the like, generally is appropriate if it is of a reasonable nature 
and is in the course of a meeting or another occasion, the purpose of which 
is to hold bona fide business discussions or to foster better business 
relations. 

ث ال  ح مة  ة غ ق انت الهد ل إال إذا  د عن   أو متعهد أو عم ال   100ت (ألف) ر
مصلحة  ار  ة من شأنه اإل كون رفض قبول الهد  . السعودي، وأن 

  

فيه1-6 عة ال  : ة) األعمال ذات الطب

ة، مثل قبول دعوات الغداء والعشاء،   فيه عة ال عض األعمال ذات الطب قبول  سمح 
مها.  ة وما  ح ات أو احتفاالت العمل العاد عض المناس ع أن تكون هذه   وحضور 

ة عمل أخرى، وال   ة االجتماعات أو أي مناس عة معقولة وأثناء ف ات ذات طب المناس
ز العالقات   العمل أو لتع ان الغرض منها هو عقد مناقشات أو لقاءات تتعلق  ما أذا  س

عض الجهات األخرى.  ة لل مع    التجار

1-7) Intellectual Property: 
 
Systems, software, manuals and any other intellectual property developed 
for Al Kathiri Holding Company (both those developed by the employee 
himself while on the job, or by external third parties) are and remain the 
property of Al Kathiri Holding Company. An employee is not to retain such 
material or transfer it outside Al Kathiri Holding Company even after 
he/she has left the company. 
 
Similarly, Al Kathiri Holding Company shall not use proprietary material 
developed by other companies or individuals that is not in the public 
domain without prior permission from the rightful owner of those 
properties.  

ة: 1-7 ة الفك  ) المل

رها لصالح  ة أخرى تم تط ة فك ات وأي مل مج (سواء ال    التعت األنظمة وال
ل أ  فته أو من ق امه بوظ رها بنفسه أثناء ق ة)  قام الموظف بتط طراف ثالثة خارج

جوز للموظف االحتفاظ بهذه المواد أو نقلها خارج لل ملك   ي     . وال  ث كة ال
ضة عد ترك ال.  القا   ح 

ل فإن  م و المقا ة غ العامة والمملوكة   ال تل ات الفك عدم استخدام الممتل
ات قة من المالك النظا لتلك الممتل دون أخذ موافقة مس ات أو أفراد    .ل
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1-8) Outside Activities: 
 
All concerned persons are prohibited from engaging in any "freelance" or 
"moonlighting" activity or employment that adversely affects the quality 
or quantity of work performed; competes with Al Kathiri Holding 
Company's activities; implies sponsorship or support by Al Kathiri Holding 
Company of the outside employment or organization; or adversely affects 
Al Kathiri Holding Company’s reputation; or makes use of or interferes 
with Al Kathiri Holding Company’s time, facilities, resources or supplies. 

ة: 1-8 شطة الخارج  ) األ

شاط أو عمل "مستقل" أو  حظر ع جميع األشخاص  أي  اط  ال من االرت المعني 
ام   ة العمل المنجز، أو الق م ة أو  ا ع نوع " خارج الدوام من شأنه التأث سل “إضا

شطة  شطة تنافس أ ة أو دعم من   الأ شاط ينطوي ع رعا ألي استخدام أو   الأو 
ا ع سمعة  ، أو يؤثر سل م خار ضةكة ال    تنظ ي القا ستخدم أو يتداخل   ث أو 

  أو مواردها.  ال مع وقت 

1-9) Corporate Opportunities: 
 
Concerned persons have a duty to advance Al Kathiri Holding Company’s 
legitimate interests when the opportunity to do so arises. They are, 
therefore, prohibited from: 
 

1. Taking for themselves personally opportunities that are 
discovered through the use of corporate property, information or 
position for personal gain. 

2. Competing with Al Kathiri Holding Company. 
 

 ) الفرص المتاحة  ال: 1-9

شأ لفائدة  وعة قد ت م أي مصالح م ، لذا فإنه  الجب ع األشخاص المعني تقد
 : ما  ام    حظر عليهم الق

ة أو االستفادة   . 1 شافها لمصلحتهم الشخص أخذ أي من الفرص ال يتم ا
ات ال أو المعلومات المتوفرة لديهم   منها ألنفسهم من خالل استخدام ممتل

ة وتخص ال أو استغالل الم  اسب شخص   نصب لتحقيق م
ه  . 2 شاط ينافس  أي عمل أو  ام    ال. الق

1-10) Harassment: 
 
All concerned persons are committed to a working environment which is 
free from harassment, including discrimination, victimization and bullying, 
and in which the dignity of the individual is paramount. As such, all 

قا1-10  ت: ) التحرش والمضا

ع من أنواع التحرش أو   ة من أي ن ئة العمل خال أن تكون ب مون  جميع األشخاص المعني مل
ث تكون كرامة الفرد   ح ها  سلط، وغ ذاء أو ال قات أو التمي واالضطهاد أو اإل المضا

م المساعدة والعون   محفوظة ومصانة. لذا فإن جميع األشخاص المعني مسؤولون عن تقد



No. 2120-1 

Release Date: 2019 /12 /25  

Adoption Date: 2020/01/09  

Issuer: Board of Directors 

Adopted By: Board of Directors 

Subject: Code of Conduct 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

  

  ) 22 ) من ( ( 6 صفحة 

Page ( 6 ) of ( 22 ) 
 

  2021-1رقم: 

خ اإلصدار :    25/12/2019 تار

خ االعتماد :      9/01/2020 تار

ة اإلصدار: مجلس اإلدارة    ج

  االعتماد: مجلس اإلدارة 

   السلوك امل والقيم األخالقيةسياسة املوضوع: 

 
concerned persons are responsible for helping to ensure that individuals 
do not suffer any form of harassment. Any concerned person who suffers 
from harassment will have the total support of Al Kathiri Holding 
Company’s Board and executive officers in putting a stop to it. 

قات. لضمان أن جم ال المضا ل من أش عانون من أي ش  يع األفراد داخل ال ال 
امل  جد الدعم ال قات، فإنه س  حالة تعرض أي من األشخاص المعني إ التحرش أو المضا

قاف فورا لهذه التحرشات   المن مجلس إدارة  ذي  وضع حد واإل والمسؤول التنف
قات.    والمضا

1-11) Nepotism: 
 
Al Kathiri Holding Company does not prohibit the employment of relatives, 
and it does not wish to become involved in consensual relationships 
between co-workers. However, precautions must be taken to ensure that 
individuals are not and do not appear to be improperly influenced by the 
existence of close personal relationships. In particular, concerned persons 
may not directly supervise or otherwise participate in decisions regarding 
the hiring, retention, promotion or compensation of other concerned 
persons with whom they have a close personal relationship. Al Kathiri 
Holding Company construes “close personal relationships” as relationships 
between immediate family members, spouses, fiancés, children, 
grandchildren, siblings, parents, grandparents, aunts, uncles, nieces, 
nephews, and their respective spouses and any other relationships that 
reasonably might be perceived as potentially compromising a concerned 
person’s ability to make independent, unbiased decisions on behalf of Al 
Kathiri Holding Company. 

اة األقارب): ) الم1-11 ة (محا  حس

ضة  إن  ي القا ث ما   كة ال ة،  دا عن المحس ع ف األقارب إذا تم  ال تمنع توظ
جب   ه فإنه  ة ب زمالء العمل، وعل أنها ال ترغب  االنخراط  العالقات التوافق

ف والتعينات   اطات والتداب الالزمة ال تضمن عدم تأثر قرارات التوظ اتخاذ االحت
ة وعالقات األقار  ة والعالقات الشخص ب، وع وجه الخصوص ال  المحس

األشخاص الذين تقدموا لل   -لألشخاص المعني   جوز  قة  طهم عالقة وث الذي ت
الموظف الذين هم ع رأس العمل، أو   فهم أو قرارات االحتفاظ  وترغب ال  توظ

تهم  اف ة    -ترقيتهم، وم ا ة أو غ م ا قة م أي ط ه والتدخل  اف والتوج اإل
ضة   ارات المتعلقة بهم. إن  القر  ي القا ث ة   كة ال تف "العالقات الشخص

ن (األزواج والخطيب واألطفال واألحفاد   ا ة الم العالقات ب أفراد األ قة"  الوث
نات االخوة   قات وأبناء االخوة و اء واألجداد والعمات واألعمام والشق واألشقاء واآل

مكن أن تأثر ع قدرة وأزواجهم) أو أي عالقات أخ مكن أن ينظر إليها ع أنها  رى 
ة عن  ا   . ال الموظف  اتخاذ قرارات مستقلة وغ منحازة ن

1-12) Employee Relations: 
 

1-12 :  ) عالقات الموظف
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It is Al Kathiri Holding Company's policy that all concerned persons, 
regardless of level, shall strive to meet the following objectives: 
 

1. Respect each employee, worker and representative of customers, 
suppliers and contractors as an individual, showing courtesy and 
consideration and fostering personal dignity. 

2. Make a commitment to and demonstrate equal treatment of all 
employees, workers, customers, suppliers and contractors 
without regard to race, color, gender, religion, age, national 
origin, citizenship status or disability. 

3. Provide a workplace free of harassment on the basis of race, color, 
gender, religion, age, national origin, citizenship status or 
disability. 

4. Afford employees a reasonable opportunity, consistent with the 
needs of Al Kathiri Holding Company, for training to become 
better skilled in their jobs. 

5. Encourage promotion from within, consistent with the needs of Al 
Kathiri Holding Company, whenever qualified employees are 
available. 

6. Ensure that each manager knows personally every employee two 
levels directly below them to allow employees an avenue to voice 
opinions to management other than their direct management. 

7. Treat any suggestions by external consultants brought in to 
enhance our processes as opportunities to improve skills and not 
as criticism. 

اسة  ضة   تنص س ي القا ث غض   كة ال  ، س جميع األشخاص المعني ع أن 
ة:  ، إ تحقيق األهداف التال   النظر عن المستوى الوظ

ل موظف، أو عامل أو ممثل للعمالء أو الموردين أو المتعاقدين،  . 1 ام  اح
ة.  ه ومراعاة كرامته الشخص ع من المودة واالهتمام  ظهار ن   و

د ع المساواة  التع . 2 ام والتأ امل مع جميع الموظف والعمال  االل
س أو   غض النظر عن العرق أو اللون أو الج والعمالء والموردين والمقاول 

ع اإلعاقة.  ة أو ن س   الدين أو السن أو األصل القو أو الج
س أو   . 3 قات ع أساس العرق أو اللون أو الج ة من المضا ئة عمل خال توف ب

  أو وضع المواطنة أو اإلعاقةالدين أو السن أو األصل القو  
اجات  . 4 ما يتفق مع احت ب وذلك     منح الموظف فرصة معقولة، للتدر

ضة ي القا ث حوا أ مهارة وأداء لوظائفهم   كة ال ص   ح 
اجات  . 5 ما يتما مع احت ة من الداخل،  ق ان هنالك  الشجيع ال لما   ،

ة.  ق   موظفون مؤهلون الستحقاق تلك ال
ا   . 6 ف ا جميع الموظف األد منه وظ عرف شخص ل مدير  د من أن  التأ

ة تمكنهم من التعب عن آرائهم  ) وذلك بهدف توف آل درجت ة  ا (م
نــخالف مدي  ا   هم الم

شار الخارجي وتهدف إ   . 7 ل االس حات تقدم من ق التعامل مع أي مق
ز وتحس اإلجراءات كفرصة لتحس  التا قبولها ودراستها تع  المهارات و

تها.  دال من انتقادها ومحار ل بناء    ش
ه  . 8 ان عمل آمن وص ومنظم والمحافظة عل   توف م
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8. Provide and maintain a safe, healthy and orderly workplace. 
9. Assure uniformly fair compensation and benefit practices that will 

attract, reward and retain quality employees. 

اسات واضحة وعادلة  . 9 ة ع س دالت مب ا وال ت والمزا اف توف برامج للم
ن واالحتفاظ بهم.  افأة الموظف المم   تهدف إ جذب وم

1-13) Sales: 
 
It is Al Kathiri Holding Company’s policy that all concerned persons 
involved in the sales process, shall strive to meet the following guiding 
principles: 
 

1. Offers shall be clear, so that clients may know exactly what is 
being offered and the extent of the commitment they are 
considering. 

2. A description of the goods and quality purchased, and the price in 
terms of payment shall be clearly stated on the order form 
together with any additional charges. 

3. Contracts or receipts used shall conform to the applicable laws or 
regulations. 

4. Any description of post-sale service shall be accurate and clear. 
5. Any receipt or contract copy shall show the name of the sales 

representative and his representative and his or her address or 
the address and telephone number of the firm whose product is 
sold. 

6. All salespersons shall immediately identify themselves to the 
potential clients and shall truthfully indicate the purpose of their 

عات: 1-13  ) المب
اسة   ضة   إن س ي القا ث تفرض ع جميع األشخاص المعني العامل    كة ال

ة:  ادئ التال الم ام  عات االل   مجال المب

ث تمكن ال . 1 ح من معرفة ما تم   عمالء جب أن تكون عروض البيع واضحة، 
مكن مراعاته.  ام الذي    عرضه ومدى االل

ضاعة وجود . 2 قة  تها جب أن يتم ذكر وصف المنتجات وال وأسعارها وط
ة.  ح  نموذج الطلب مع أي رسوم إضاف   الدفع بوض

صاالت  . 3 ة البيع مع  جب أن تتوافق عقود البيع واإل المستخدمة إلتمام عمل
  القوان واألنظمة المعمول بها. 

قا وواضحا.  . 4 كون دق جب أن  عد البيع    أي وصف لخدمات ما 
عات وصفته  . 5 صاالت وعقود البيع اسم ممثل المب سخ اإل جب أن تتضمن 

اع.    اإلضافة إ عنوان ورقم  المنتج الم
قو  . 6 عات أن  ف عن أنفسهم  جب ع جميع مندو المب التع موا فورا 

ارهم   عمالء لل اب اخت صدق عن أس جب عليهم التحدث  ما   ، المحتمل
هم من  ال العمالء دون غ ف    . أو المنتجات والخدمات المقدمة، والتع

اك  ذهن ال . 7 عات عدم خلق أي إر لجب ع ممث المب أو إساءة   عم
ته أو معرفته.    استخدام ثقته، أو استغالل نقص خ
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approach to the client, identifying the company or products and 
services represented. 

7. Salespersons shall not create confusion in the mind of the client, 
abuse the trust of the client, nor exploit the lack of experience or 
knowledge of the client. 

8. All references to testimonials and endorsements shall be truthful, 
currently applicable and authorized by the person or organization 
giving it. 

9. If product comparisons are made, they shall be fair and based on 
facts that have been substantiated. 

10. A salesperson shall not attempt to induce the consumer to cancel 
a contract made with another salesperson. 

11. A monthly list of competitors' products and services prices must be 
provided to keep up with market prices. 

ات   . 8 لة لإلث ة وقا ق ل وثائق ومراجع البيع معتمدة وحق جب أن تكون 
شأة أو ال ال قامت   قتها والمصادقة عليها من الطرف أو الم سهل مطا و

  منحها. 
ة  جب  حالة إجراء مقارنات للمنتج أن تكون هذه المقارنات عادلة  . 9 ومب

  ع حقائق. 
عات حث ال . 10 حاول ممثل المب ل جب أال  عه مع ممثل   عم إللغاء عقد تم توق

عات ل منافسة أخرى .   مب ام المنافس دأ اح ز م  لتع
ا لمعرفة أسعار   . 11 أسعار منتجات وخدمات المنافس شه م قائمة  تقد

ل مستمر.  ش   السوق 

1-14) Purchasing: 

It is Al Kathiri Holding Company’s policy that all concerned persons 
involved in the purchasing and procurement process, shall strive to meet 
the following guiding principles: 

1. To purchase without prejudice, seeking to obtain the maximum 
value for each Saudi riyal spent; to conduct business in a highly 
ethical manner; to be honest, courteous, and professional in our 
business affairs. 

ات: 1-14  ) المش

اسة  ات  ع أن  إل للصناعة تنص س دارة المش س جميع األشخاص المعني ب
ة:  ادئ التال الم ام    إ الس لالل

ر، والس لتحقيق أق   . 1 اء دون إجحاف أو إلحاق  ات ال ذ عمل تنف
قة   ط دارة أعمال ال  ام ب ال يتم إنفاقه، مع االل ل ر استفادة ممكنة من 

ة، والصدق، واالدب،  ة عال ة  جميع شؤون ال. أخالق اف   واالح
اماتهم تجاه  . 2 ال ن للوفاء  اماتنا ودفع اآلخ ال جب أن تخضع  الالوفاء  ما   ،

ل دوري.  ش م التناف  ات للتقي ات المش   متطل
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2. To honor our obligations and require that obligations towards Al 

Kathiri Holding Company be honored. Purchasing requirements 
shall routinely be subjected to competitive evaluation. 

3. To accord vendor representatives with sufficient respect, 
remembering that these representatives are important sources of 
information and assistance in solving our purchasing needs. 

4. To maintain confidentiality regarding quotations, price, or other 
confidential information involving Al Kathiri Holding Company, 
suppliers, and competitor dealings. 

5. To settle claims and disputes on the basis of facts and fairness. 
6. To refuse to accept any form of commercial bribery, and prevent 

any appearance of so doing. No gifts of substantial value shall be 
offered to or accepted from suppliers or customers of Al Kathiri 
Holding Company. In connection with a government contract or 
subcontract, no gifts of any value whatsoever shall be offered to 
or accepted from suppliers or customers. In the case of having to 
accept a token gift, it should be in accordance with the conditions 
set by Al Kathiri Holding Company's regarding gift policy. 

7. To avoid conflicts of interest with the business of Al Kathiri 
Holding Company. 

8. To strive for greater knowledge of purchasing methods and of the 
materials purchased. 

9. To be receptive to counsel from our colleagues, and to cooperate 
with them to promote a spirit of teamwork and unity. 

ار   . 3 ام مع ممث الموردين، مع األخذ  االعت اح ل مهذب و ش التعامل 
ة.  أنهم مصادر هامة للمعلومات وعون لل ائ اجات ال ال    حل احت

العروض واألسعار وغ ذلك من  . 4 ما يتعلق  ة التامة ف الحفاظ ع ال
 . تعامالت المنافس ال والموردين و ة الخاصة    المعلومات ال

ند ع الحقائق.  . 5 س ات ع أساس عادل  ة المنازعات والمطال   س
ل . 6 ال الرشوة  العمل، والح ل من أش ولة دون حدوث ذلك،  رفض أي ش

مة سواء من موردي أو عمالء ال،   ا ذات ق م أو قبول أي هدا وعدم تقد
انت من الموردين أو العمالء    ا مهما  م أو قبول أي هدا وحظر تقد

اطن، و حالة   سة أو من ال انت تعاقدات رئ ة سواء  التعاقدات الحكوم
ة ي أن تكون ااالضطرار إ قبول هد ط ال حددتها  ا رم وفقا للضوا

اسة  ضة   س ي القا ث   ذلك.  الخاصة كة ال
ة لل.  . 7   تجنب حدوث تعارض  المصالح مع األعمال التجار
اء  . 8 ب ال ة عن أسال ساب أ قدر من المعرفة والخ الحرص ع ا

اة.    والمواد المش
ق  . 9 ز روح الف ل المشورة من الزمالء، والتعاون معهم لتع   ووحدة العمل. تق

ة   . 10 النفس، والحرص ع األمانة والصدق  عمل از  اهة واالع ال ام  االل
اء.    ال

ر   . 11 ستهدف تط التعاون مع المؤسسات واألفراد العامل  المجاالت ال 
ان أن فعل واحد ينعكس ع   س ة، مع عدم  ة المهن اء من الناح ة ال عمل

ة.   هذه العمل



No. 2120-1 

Release Date: 2019 /12 /25  

Adoption Date: 2020/01/09  

Issuer: Board of Directors 

Adopted By: Board of Directors 

Subject: Code of Conduct 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

  

  ) 22 ) من ( ( 11 صفحة 

Page ( 11 ) of ( 22 ) 
 

  2021-1رقم: 

خ اإلصدار :    25/12/2019 تار

خ االعتماد :      9/01/2020 تار

ة اإلصدار: مجلس اإلدارة    ج

  االعتماد: مجلس اإلدارة 

   السلوك امل والقيم األخالقيةسياسة املوضوع: 

 
10. To conduct oneself with fairness and dignity, and to demand 

honesty and truth in the purchasing process. 
11. To cooperate with all organizations and individuals involved in 

activities designed to enhance the development of the purchasing 
profession, remembering that one’s actions reflect on the 
purchasing profession. 

12. To price major purchases every 120 days in order to get better 
prices and monitor price increases and decreases. 

ة ا . 12 عمل ام  ل الق ة  س ات الرئ سع للمش يوم للحصول ع أسعار   120ل
ات.  ة انخفاض وارتفاع أسعار المش   أفضل ومراق

1-15) Safety: 

Al Kathiri Holding Company is committed to providing a safe workplace for 
all concerned persons. In addition, there are laws and regulations that 
impose responsibility on Al Kathiri Holding Company to safeguard against 
safety and health hazards. For those reasons, concerned persons who are 
present at Al Kathiri Holding Company's facilities are required to follow all 
safety instructions and procedures that Al Kathiri Holding Company 
adopts. If the concerned persons have any questions about possible health 
and safety hazards at any company facility, they shall bring those questions 
to the attention of their supervisor as soon as possible. 

 ) إجراءات السالمة: 1-15

ضة  إن  ي القا ث ،   كة ال ان عمل آمن لجميع االشخاص المعني مة بتوف م مل
ة من مخاطر   ة ع ال للحما عالوة ع أن هناك قوان وأنظمة تفرض المسؤول
طلب من األشخاص المعني الموجودين    ُ اب،  السالمة والصحة. ولهذه األس

جراءات السالمة ال تعتمدها ال، و  المرافق  مات و اع جميع تعل ان لدى  ات ذا 
األشخاص المعني أي أسئلة أو استفسارات حول مخاطر الصحة والسالمة المحتملة  

ف عليهم  أقرب وقت ممكن.  جب عليهم توجيهها إ الم ت ال،  ش    أي من م

1-16) Confidential Information: 

Except when disclosure is authorized, legally mandated, or required by 
law, all concerned persons shall maintain and protect the confidentiality of 
information entrusted to them about customers, work colleagues, 

ة: 1-16  ) المعلومات ال

طلعون عليها   ة المعلومات ال  جب ع جميع األشخاص المعني الحفاظ ع 
ة   ة والتجار حول العمالء وزمالء العمل والموردين وأصحاب المصلحة والشؤون المال
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suppliers, stakeholders and Al Kathiri Holding Company’s business and 
financial affairs. “Confidential information” includes all non-public 
information that might be of use to competitors, or harmful to Al Kathiri 
Holding Company or its customers, if disclosed. All concerned persons are 
not allowed to disclose any sensitive company information that may 
undermine the company’s position outside of what is required by the legal 
authorities and, in such cases, only with prior approval of the CEO. 

Apart from the meetings of the ordinary general assembly, the members of 
the board of directors may not disclose the company’s confidential 
information that may become known to them, nor may they use any 
information known to them by reason of their position as members with a 
view towards achieving any benefit for themselves or for their relatives or 
third parties. Failure to do so would cause dismissal and compensation 
must be claimed from them. 

ا أو  لل وح ا نظام اإلفصاح أو تكون متطل سمح فيها  ثناء المعلومات ال  اس مايتها، 
شمل جميع المعلومات غ العامة ال قد  ة"  وفقا للقانون. إن "المعلومات ال

، أو ت ب ضة   تكون ذات فائدة للمنافس ي القا ث أو عمالئها  حال    كة ال
حظر ع جميع ا  شف عنها.  ال اإلفصاح عن أي معلومات  ال ألشخاص المعني 

ة، ما عدا   ل السلطات القانون حساسة قد تقّوض موقف ال خارج ما هو مطلوب من ق
ذي س التنف قة من الرئ   . الحاالت ال يتم فيها الحصول ع موافقة مس

جوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلفص ة، ال  ة العامة العاد ما عدا اجتماعات الجمع اح ف
جوز لهم استخدام أي معلومات   ما ال  طلعون عليها،  ة لل ال  عن المعلومات ال

  ، ــهم أو للغ تهم من أجل تحقيق أي منفعة ألنفسهم أو ألقار م عض ح قفوا عليها 
ض عنها.  التع ة العضو  جب مطال ما  ذلك إ العزل من المنصب،  ام  ؤدي الق   و

1-17) Protection of Confidential Personal Records: 

Whereby a concerned person who by the nature of their job, comes across 
or has access to personal records of other concerned persons (i.e., 
employees), he/she shall maintain the confidentiality of such records and 
use them only for company related purposes, and not leak it except to the 
competent government and supervisory entities. 

ة: 1-17 ة ال ة السجالت الشخص  ) حما

ث أن الشخص المع الذي لة   ح ه وس عة عمله، مطلع أو لد كون من خالل طب
ه الحفاظ   ن، ي عل الموظف اآلخ ة الخاصة  للوصول إ السجالت الشخص

ة هذه السجالت واستخدامها فقط ألغراض العمل الخاصة  بها  ع  ال وعدم 
ة المختصة.  ة والرقاب   إال ا الجهات الحكوم

1-18) Fair Dealing / Insider Trading: 1-18 لتعامل العادل  التداول من الداخل: ) ا 
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All concerned persons shall endeavor to deal fairly with Al Kathiri Holding 
Company’s customers, suppliers, competitors and employees. None shall 
use privileged information about Al Kathiri Holding Company (such as 
current performance, impending decisions or future plans) for direct or 
indirect personal benefit. Additionally, none shall take advantage of 
anyone through manipulation, concealment, abuse of privileged 
information, misrepresentation of material facts, or any other unfair-
dealing practices. 

The Board of directors and senior executives of Al Kathiri Holding Company 
and any person related to them may not deal in any securities of Al Kathiri 
Holding Company during the restriction periods defined by the Capital 
Market Authority as follow: 

1) During the 15 calendar days preceding the end of the financial quarter 
and until the date of the announcement of the reviewed interim financial 
statements of Al Kathiri Holding Company; and 

2) During the 30 calendar days preceding the end of the financial year and 
until the date of the announcement of the reviewed interim financial 
statements or the audited annual financial statements of Al Kathiri Holding 
Company. 

اهة مع  س جميع االشخاص المعني إ التعامل ب ومورديها   عمالء الجب أن 
جوز ألي موظف استخدام معلومات هامة عن  (مثل   الومنافسيها وموظفيها. وال 

ة   ة) لمنفعته الشخص ل كة اإلصدار أو الخطط المستق األداء الحا أو القرارات وش
جوز له االستفادة من أي شخص من   اإلضافة إ ذلك، ال  ة،  ا ة أو غ م ا م

ف الحقائق   خالل التالعب، أو إخفاء، أو إساءة استخدام المعلومات، أو تح
التعامل بها.  قوم  ة، أو أي ممارسات أخرى غ عادلة    الجوه

ذي أو أي شخ ار التنف جوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو ك أي منهم  ال  ص له عالقة 
ات الحظر ال حددتها أنظمة هيئة السوق   ة لل خالل ف التعامل  أي أوراق مال

 : ما  ة   المال

ة الـ (  . 1 ــــخ  15خالل ف ــع الما وح تار ة ال قة لنها ة السا م ) يوما التق
ة المراجعة  ة المرحل ضة ل  اإلعالن عن القوائم المال ي القا ث   . كة ال

ــــخ 30خالل الـ (  . 2 ة وح تار ة السنة المال قة لنها ة السا م ) يوما التق
ة   ة السن ة المراجعة أو القوائم المال ة المرحل اإلعالن عن النتائج المال

ضة  ل المراجعة   ي القا ث   . كة ال

1-19) Corruption and Bribery: 

Bribery occurs when anyone offers, solicits, gives, receives or accepts 
anything of value in exchange for favorable treatment by a company, 

 ) الفساد والرشوة: 1-19

ء   ل أي  ستلم أو يتق ع أو  غري أو  قدم أي شخص أو  مة الرشوة عندما  تقع ج
ما تقع عندما   ة أو مسؤول.  ل  أو جهة حكوم معاملة ما من ق ام  ل الق مة مقا ذو ق
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government authority or official. It also occurs when a company secures an 
unfair advantage over its competitors through secret and corrupt dealings 
with prospective customers. Bribery is illegal, and any of Al Kathiri Holding 
Company’s concerned persons who elicit, participate in or condone a bribe, 
kickback, or other unlawful payment or attempt to participate in any such 
activity, will be subject to strict disciplinary action, up to and including 
termination. Al Kathiri Holding Company also reserves the right to refer 
such matters to public authorities for possible criminal prosecution. 

نطوي ع فساد  ي و ة غ عادلة عن منافسيها من خالل تعامل  تتحصل ال ع م
ث إ . وح ، فإن أي شخص مع  مع العمالء المحتمل   الن الرشوة عمل غ قانو

حاول   وعة أو  قة غ م ط الغ  از أو دفع م ات اب عمل قوم  يتل رشاوي أو 
ة صارمة قد تصل إ   خضع إلجراءات تأدي ل، س شاط من هذا القب المشاركة  أي 

ما تحتفظ  ضة   إنهاء خدماته،  ي القا ث ضا  كة ال الحق  إحالة مثل هذه   أ
ة.  مة جنائ ا والتعامل معها كج   المسائل إ السلطات العامة الحتمال مالحقتها قضائ

1-20) Protection and Proper Use of Company Assets: 

All concerned persons shall protect Al Kathiri Holding Company’s assets 
and ensure their efficient use. Theft, carelessness and waste have a direct 
impact on Al Kathiri Holding Company’s profitability. As such, Al Kathiri 
Holding Company's assets and resources are to be used only for the 
legitimate business purposes and objectives of Al Kathiri Holding Company 
and its subsidiaries and only by authorized employees or their designees. 
This includes both tangible and intangible assets. Some examples of 
tangible assets include company vehicles and office equipment such as 
phones, copiers, computers, furniture, and supplies. 

Al Kathiri Holding Company's email system shall be restricted primarily to 
company business. Highly confidential information shall be handled 
appropriately. Files containing sensitive business data shall be 
appropriately password protected. Al Kathiri Holding Company reserves 
the right at any time to monitor and inspect, without notice, all electronic 

م ألصول ال: 1-20 ة واالستخدام السل  ) الحما

ة أصول كفاءة،   ال  جب ع جميع األشخاص المعني حما وضمان استخدامها 
ة ال، فع  ح ا ع ر قة واإلهمال والهدر لهذه األصول لها تأث م ث إن ال وح

جوز استخدام أصول وموارد    الإال ألغراض وأهداف أعمال  ال هذا األساس، ال 
ذلك فقط أو من ينوب عنهم،   ح لهم  ل الموظف الم عة، ومن ق اتها التا و

شمل ذلك ا اتب مثل  و ات ال وأدوات الم ألصول الملموسة وغ الملموسة مثل مرك
ب واألثاث واللوازم.  سخ والحواس   الهواتف وآالت ال

و ل د اإلل قت استخدام نظام ال ضة   جب أن  ي القا ث س   كة ال ل رئ ش
حذر وحما ة  جب التعامل مع المعلومات ال ما  ة،  ة الملفات  ع أعمال ال الرسم

لمة مرور (  شاء  انات عمل حساسة من خالل ا ).  Passwordال تحتوي ع ب
ضة   تحتفظ  ي القا ث ة   كة ال ون انات االتصاالت اإلل ة جميع ب الحق  مراق

ة الموجودة ع   ون كة والملفات اإلل والمعلومات ال يتم إرسالها من خالل الش
ة  الحاسوبأجهزة  ا  الحاسوبالمملوكة لل أو أجهزة الشخص   المتواجدة  الم
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communications data and information transmitted on the network and 
electronic files located on personal computers owned by Al Kathiri Holding 
Company or computers on the premises used in company business. 

Third party software is provided as a productivity tool for employees to 
perform their job functions. concerned persons may be liable as individuals 
for illegal software use. To the extent permitted under applicable laws, 
employees, contractors and temporary employees shall assign to Al Kathiri 
Holding Company any invention, work of authorship, composition or other 
form of intellectual property created during the period of employment. 

 

ة   حسب اآلل ا  ش  أي وقت تراه مناس ة تفت عمل ام  والمستخدمة  أعمال ال والق
ة.  ة ونظام   ال تراها مناس

ث تقوم ال بتوف برامج وأنظمة ألجهزة  ة   الحاسوب وح طرق قانون من جهات أخرى 
ل أجهزة الموظف  شغ كونون  أداة ل ة، لذا فإن الموظف س فاعل  ألداء مهام عملهم 

عت   ة أو غ مرخص بها.  ة عند استخدام أي برامج غ قانون ة فرد مسؤول مسئول
قوم   ة  ة الفك ال المل ل آخر من أش ات أو أي ش ف أو تركي اع أو أعمال تأل أي اخ

ة عملهم  والموظفون المؤ ال بها الموظفون والمتعاقدون مع  قتون لديها أثناء ف
فهم  القانون.  الوتوظ ة     ملك لل ومحم

1-21) Advertising and Promotional Activities: 

False, misleading or deceptive advertising and related activities in the 
promotion and sale of products sold or offered by Al Kathiri Holding 
Company is prohibited. In addition, fair and accurate advertising and sales 
practices are critically important in preserving Al Kathiri Holding 
Company's goodwill and reputation with its customers and the general 
public. Therefore, all advertising claims and other representations to 
customers and potential customers must be truthful and have a reasonable 
basis. In addition, all advertising claims, whether made in catalogues, 
brochures, leaflets, posters, newspapers, magazines or other print as well 
as non-print media, must be substantiated before publication or 
dissemination. 

ة: 1-21 ق س شطة ال  ) اإلعالن واأل

اذب أو المضلل أو ال يع  حظر اإلعالن ال ــــج و شطة ذات الصلة  ترو خادع واأل
سوقها أو تقدمها  ضة   المنتجات ال  ي القا ث ل، فإن ممارسات   . كة ال و المقا

ة  الحفاظ   ة كب أهم ح والدقة  ممارسات البيع تح  ة الصادقة والوض الدعا
جب أن تكون جميع   ع سمعة ال وصورتها أمام عمالئها وعامة الناس. لذلك، 

اإلعالنات الموجهة للعمالء الحالي أو العمالء المحتمل صادقة وواضحة وأن تب 
ها، سواء   ع أسس  ل  ات صحة مضمون جميع اإلعالنات ق جب إث ما  معقولة. 

شورات أو ملصقات أو صحف أو مجالت أو   ات أو م انت مقدمة  كتالوجات أو كت
ة أخرى سواء مطبوعة أو غ مطبوعة.    وسائط دعائ

اسة  ضة   وتنص س ي القا ث جب ع جميع األشخاص المعني   كة ال ع أنه 
ة: ال ادئ التال الم ق الس للوفاء  س ة وال ة الدعا   مشارك  عمل
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It is Al Kathiri Holding Company’s policy that all concerned persons 
involved in the advertising and marketing process, shall strive to meet the 
following guiding principles: 

1. Truth: Advertising shall tell the truth, and shall reveal significant 
facts, the omission, of which would mislead the public. 

2. Substantiation: Advertising claims shall be substantiated by 
evidence in possession of the advertiser and advertising agency, 
prior to making such claims. 

3. Comparisons: Advertising shall refrain from making false, 
misleading, or unsubstantiated statements or claims about a 
competitor or their products or services. 

4. Biased Advertising: Advertising shall not offer products or services 
for sale unless such offer constitutes a bona fide effort to sell the 
advertised products or services and is not a device to switch 
consumers to other goods or services, usually higher priced. 

5. Guarantees and Warranties: Advertising of guarantees and 
warrantees shall be explicit, with sufficient information to 
appraise consumers of their principal terms and limitations or, 
when space or time restrictions preclude such disclosures, the 
advertisement shall clearly reveal where the full text of the 
guarantee or warranty can be examined before purchase. 

6. Price Claims: Advertising shall avoid price claims that are false or 
misleading, or savings claims which do not offer provable savings. 

ظهار الحقائق الهامة ال قد  الصدق:  . 1 جب أن يتحرى اإلعالن الصدق و
ل الجمهور.    يؤدى إغفالها إ تضل

هان:  . 2 م ال حوزة المعلن   تقد أدلة  تة  جب أن تكون مضام اإلعالن مث
م ل تقد ة ق الة اإلعالن   ها. والو

حة، أو   المقارنات:  . 3 انات خاطئة، أو غ صح جب أال يتضمن اإلعالن ب
  مضللة أو تتضمن ادعاءات عن أحد المنافس أو منتجاته أو خدماته. 

ة:  . 4 عرض منتجات أو خدمات للبيع   اإلعالنات المتح قوم اإلعالن  جب أال 
دة لبيع هذه المنتجات أو الخدمات الم ة األ س  ما لم تتوفر الن علن عنها ول

ل أنظار المستهل إ  لة لتح أو خدمات أخرى تكون    تمنتجامجرد وس
  عادة أع سعرا. 

فاالت:  . 5 فاالت  الضمانات وال كون اإلعالن عن الضمانات وال جب أن 
ة   وط األساس ال ة إلحاطة المستهل  اف حا مع وجود معلومات 

ة الت ف ان الواضح ل امل للضمان أو  وحدودها، أو الب حقق من النص ال
وط تحول دون ذلك.  ة أو  ة زمن اء  حالة وجود ف ل ال فالة ق   ال

ة أو مضللة أو ادعاء   السعر:  . 6 ق جب أن يتجنب اإلعالن ادعاء أسعار غ حق
ة.  ق   خصومات غ حق

ا ع   الشهادات:  . 7 كون اإلعالن الذي يتضمن شهادات لشهود قا جب أن 
ة  شهود الع عكسون تج دلون برأيهم الحق واألم أو  فاء الذين  ان األ

ة.    فعل
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7. Testimonials: Advertising containing testimonials shall be limited 

to those of competent witnesses who are reflecting a real and 
honest opinion or experience. 

8. Taste and Decency: Advertising shall be free of statements, 
illustrations, or implications that are offensive to good taste or 
public decency. In particular it shall be compatible with prevailing 
Islamic values of the society. 

ام الذوق والمشاعر العامة:  . 8 حات   اح ا من الت كون اإلعالن خال جب أن 
جب   د،  التحد ماءات ال تخدش األخالق أو الذوق العام، و أو الصور أو اإل

ة ال م اإلسالم كون اإلعالن متوافقا مع الق   سائدة  المجتمع. أن 

1-22) Accurate Record Keeping and Reporting: 

All concerned persons shall accurately reflect the transactions of Al Kathiri 
Holding Company in its books, records, accounts and reports and shall 
maintain an adequate system of internal controls and disclosure controls 
to promote compliance with the laws, rules and regulations applicable to 
Al Kathiri Holding Company. All concerned persons will, to the best of their 
ability, use reasonable endeavors to ensure that Al Kathiri Holding 
Company’s records and documents, including financial reports, are true 
and correct. Falsification of any company record is prohibited. All reports, 
documents or communications authorized or legally mandated for 
disclosure to the public shall be full, fair, accurate, timely and 
understandable. 

ر: 1-22 عداد التقار  ) دقة حفظ السجالت و

ضة   ي ع جميع االشخاص المعني عكس معامالت  ي القا ث     كة ال
ما دفاترها وسجالتها وح ة،  الدقة المطل رها  اتها وتقار  االحتفاظ ع نظام  يسا

ز توافق ال   ة اإلفصاح وذلك لتع قة لعمل ط واضحة ودق ة وضوا ة الداخل واٍف للرقا
أق ما    ، عمل جميع األشخاص المعني قة، ع أن  مع القوان واألنظمة المط

د من صح ذل أع جهد للتأ ي    ة سجالت ووثائق لديهم من قدرات و ث كة ال
ضة ر أي سجل لل. و أن تكون  القا حظر تزو ما  ة،  ر المال ما  ذلك التقار  ،

ح بها أو المطلوب اإلفصاح عنها للجمهور   ر أو الوثائق أو االتصاالت الم جميع التقار
قة، و الوقت المناسب، ومفهومة وحسب   غ مضللة وواضحة وعادلة، ودق

  لقانون. ا

1-23) Influences on the Conduct of Internal or External Audit: 

Concerned persons must not take any action to fraudulently influence, 
coerce, manipulate or mislead any Internal or External auditor performing 

ة: 1-23 ة والخارج ات ع سلوك المراجعة الداخل  ) التأث

ال أو   جب ع األشخاص المعني عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأث أو االحت
قومن بتدقيق أو   ات الداخ أو الخار الذين  ل ع مراجع الحسا التالعب أو التضل
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an audit or review of Al Kathiri Holding Company's financial statements. 
The types of conduct that may constitute improper influence include: 

1. Offering or paying bribes or other financial incentives, including 
offering future employment or contracts for non-audit services. 

2. Providing an auditor with inaccurate or misleading information or 
advice, including legal analysis. 

3. Threatening to cancel or cancelling existing non-audit or audit 
engagements if an auditor objects to Al Kathiri Holding Company's 
accounting. 

4. Seeking to have a partner removed from an audit engagement 
because he objects to Al Kathiri Holding Company’s accounting. 

5. Blackmailing and making physical threats. 

ة ل انات المال ا غ مقبول أو ل مراجعة الب ل تأث ش شمل أنواع السلوك الذي قد  ال  . و
:  قلي   ما 

م  . 1 ما  ذلك توف فرص العمل أو   تقد ة أخرى،  أو دفع رشاوي أو حوافز مال
ة لخدمات أخرى غ أعمال المراجعة  ل   العقود المستق

ل   . 2 ما  ذلك التحل قة أو مضللة،  معلومات أو نصائح غ دق د المراجع  تزو
 .   القانو

أعمال  . 3 طة  ة غ المرت لغاء أو إلغاء التعاقدات الحال د ب المراجعة أو   التهد
ة  ات ع قسم المحاس ض مراجع الحسا   ال عقود المراجعة إذا اع

اضه ع  . 4 ب اع س م أعمال المراجعة  ك من تقد عاد  الس إ ا
دارة أعمال المراجعة ب ات و ضة    حسا ي القا ث   كة ال

ة . 5 ة والحس دات الجسد از والتهد   االب

1-24) The Environment: 

Al Kathiri Holding Company recognizes that its businesses have an impact 
on the environment. Al Kathiri Holding Company is committed to ensuring 
that this impact is reduced where practicable. To satisfy this commitment, 
Al Kathiri Holding Company seeks to ensure that the resources and 
materials used by our businesses are sustainable, are capable of being 
recycled and are used effectively with the minimum of waste; that where 
practicable, we utilize technologies, materials and processes which do not 
have an adverse impact on the environment and, where such impact is 

ئة: 1-24  ) الب

ضة   تدرك   ي القا ث ئة والمج  كة ال شطتها وأعمالها لها تأث ع الب تمع، لذا  أن أ
م  س ال تل ام،  قا لهذا االل قدر المستطاع، وتحق ض هذا التأث    ال ضمان تخف

لة   ة مستدامة وقا شطتها الصناع إ ضمان أن تكون المصادر والمواد المستخدمة  أ
ات ألق درجة ممكنة،   ل فّعال للحد من النفا ش ر ومن ثم استخدامها  إلعادة التدو

قدر  وكذلك استخد ئة  كون لها أثر سل ع الب ا والمواد والطرق ال ال  ام التكنولوج
ا، وكذلك العمل ع   ان أمرا حتم قدر ما  ا، و ان ذلك ممكنا عمل المستطاع وم ما 

كون لمورديها والمتعاقدين معها نفس هذه األهداف.    ضمان أن 



No. 2120-1 

Release Date: 2019 /12 /25  

Adoption Date: 2020/01/09  

Issuer: Board of Directors 

Adopted By: Board of Directors 

Subject: Code of Conduct 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

  

  ) 22 ) من ( ( 19 صفحة 

Page ( 19 ) of ( 22 ) 
 

  2021-1رقم: 

خ اإلصدار :    25/12/2019 تار

خ االعتماد :      9/01/2020 تار

ة اإلصدار: مجلس اإلدارة    ج

  االعتماد: مجلس اإلدارة 

   السلوك امل والقيم األخالقيةسياسة املوضوع: 

 
unavoidable, it is minimized; and that our suppliers and contractors have 
the same objectives. 

1-25) Government Contracting: 

The laws, rules and regulations applicable to contracting with government 
entities are complex and may impose different and special requirements 
on Al Kathiri Holding Company. Failure to comply with these requirements 
may be a criminal offence. All concerned persons shall comply with these 
requirements and questions regarding compliance shall be referred to 
appropriate personnel or outside counsel as necessary. 

ة: 1-25  ) التعاقدات الحكوم

قة ع التعاقد مع الهيئات والجهات ال ة  إن القوان والقواعد واألنظمة المط حكوم
ات مختلفة ومخصصة ع  ام بهذه  المعقدة وقد تفرض متطل مثل عدم االل ، وقد 

ال بهذه   متثل جميع االشخاص المعني  جب أن  التا  ة، و مة جنائ ات ج المتطل
امات إ   جب أن تحال جميع األسئلة واالستفسارات المتعلقة بهذه االل ما  وط،  ال

ل حالة. الموظف المختص أو  ات  حسب مقتض ن الخارجي  شار   المس

1-26) Reporting of Illegal or Unethical Behavior: 

All concerned persons shall promote ethical behavior and shall encourage 
employees to talk to supervisors, managers or other appropriate personnel 
when in doubt about the best course of action in a particular situation. The 
concerned persons shall report illegal or unethical behavior, of which they 
become aware of. As such, all executive management, managers and 
employees shall report illegal or unethical behavior to their direct 
supervisor (Integrity manager). Similarly, any Board and Committee 
member shall report any illegal or unethical behavior to the Board 
Chairman and the Board Secretary, and violations will be investigated and 
action will be taken by the appropriate personnel or the Board as 
necessary. Al Kathiri Holding Company will not allow retaliation for reports 

ليغ عن السلوك 1-26 :  غ القانو ) الت  أو غ األخال

شجيع الموظف   ز السلوك األخال و جب ع جميع االشخاص المعني  ال تع
درجة معينة   ن المختص عند شكهم  ن أو الموظف اآلخ ف أو المدي ليغ الم ب

د)  أمور قد تقود إ االنحراف  مسار العمل وتهدد مصلحة ال   ة من ال (خال
ار بها  الغ عن أي سلوك غ قانو أو  واإل التا يتع ع االشخاص المعني اإل . و

جب ع اإلدارة   صل إ علمهم بهذا الخصوص، وع هذا األساس،  غ أخال قد 
الغ عن أي سلوك غ قانو أو غ أخال   ن والموظف اإل ة والمدي ذ التنف

ا (مدير)  فهم الم اهة. لم الم  ال ثل، ع أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  و
أي سلوك غ قانو أو   س مجلس اإلدارة وأم  المجلس  الغ رئ عة ب واللجان التا

لغ عنها واتخاذ اإلجراءات الالزمة من   ات الم تم التحقيق  االنتها ، وس غ أخال
ما لن  ل الموظف المختص أو المجلس حسب اقتضاء الحالة،  كة     سمح ق

ضة ي القا ث انت مقدمة   ال الغات إذا  حدوث حاالت انتقام من مقد هذه ال
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made in good faith and for more details, in this regard reference can be 
made to the whistleblowing policy. 

ليغ   اسة الت ع إ س مكن الرج ل  هذا الخصوص  د من التفاص ة، ولم حسن ن
  عن الممارسات المخالفة. 

1-27) Corporate Governance and Accountability: 

Al Kathiri Holding Company is committed to high standards of Corporate 
Governance. The Board is accountable to shareholders and others for Al 
Kathiri Holding Company's activities and is responsible for the 
effectiveness of Corporate Governance practices within Al Kathiri Holding 
Company. The Board Members believe Al Kathiri Holding Company 
complies with all of the recommendations contained in all applicable 
regulations. 

ات والمساءلة: 1-27 مة ال  ) حو

ضة  إن  ي القا ث مة المؤ  كة ال ة  الحو م بتطبيق معاي عال ما أن  تل ة،  سس
شطة  هم عن أ ً   المجلس إدارتها مسؤول أمام المساهم وغ ما أنه مسؤو وأدائها، 

عمل أعضاء المجلس ع   ما  مة داخل ال،  ط الحو ل وتطبيق قواعد وضوا عن تفع
ام الواردة  جميع األنظمة المعمول بها.  الضمان أن تتوافق    مع جميع األح

1-28) Review, Amendments and Waiver of this Code 

This Code shall be periodically reviewed and assessed for effectiveness and 
adequacy. Any amendments to or waiver of this Code shall be made only 
by the Board. If an amendment to or waiver of this Code is made or 
granted, appropriate disclosure will be made as required. 

لغاء هذه القواعد: 1-28 الت و  ) مراجعة وتعد

د من فعاليتها وكفاءتها، وأي   مها للتأ ة وتقي صورة دور جب مراجعة هذه القواعد 
ل مجلس   ل هذه القواعد يتم فقط من ق عض أو  الت أو إلغاء أو التنازل عن  تعد
ل أو إلغاء أو التنازل عن هذه القواعد، فسوف يتم   اإلدارة، و حال تم إجراء تعد

ه الحاجة.    اإلفصاح عن ذلك حسب ما تقتض

2) Code of Conduct Enforcement Mechanisms: 
The following are enforcement mechanisms that can be used to help 
emphasize the awareness of the code. These are not limited to: 

1. New and existing employees shall be fully aware of this code. 
2. Periodical messages from the Chairman or the CEO to Al Kathiri 

Holding Company and subsidiaries employees reminding them of 

ذ وتطبيق قواعد السلوك: 2 ات تنف  ) آل
مكن استخدامها للمساعدة   ذ ال  ات التنف ما  آل د ع اإللمام بهذه  ف التأ

ل المثال ال الح ما  القواعد، و    : منها ع س
كون الموظف الجدد والحالي ع علم تام بهذه القواعد.  . 1   جب أن 
ذي إ موظ   . 2 س التنف س مجلس اإلدارة أو الرئ ة من رئ إرسال رسائل دور

هم بوجود هذه القواعد  ال عة لتذك ات التا ة واآلثار   وموظ ال األخالق
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the Code’s existence, implications and any updated sections put 
forth. This can be in the form of newsletters, emails, bulletins in 
common areas and if applicable in web-link. 

3. An electronic copy of the Code shall be present on Al Kathiri 
Holding Company’s website accessible to all employees and the 
public. 

4. Periodic update of the Code is necessary to keep up-to-date with 
the specific industry’s regulations, governing laws of the country 
and/or change of Board’s directions. 

5. The Code must be clear, concise and the language used shall be 
widely disseminated and understood by all employees on all 
levels. 

6. Consequences of breaching the Code must be clear and concise, 
avoiding misconceptions and erroneous beliefs. 

7. Take full measures when there is a breach of the Code. 
Consequences taken shall be as defined by HR policies, and there 
shall be no exceptions. Employees shall be aware of this to 
understand the seriousness. 

8. Create Code of Conduct “Champions or Advocates “within the 
Holding and subsidiaries. These are employees who have been 
trained and have extensive knowledge on the matter. 
Furthermore, these “Champions” can give workshops and 
seminars to all employees in Al Kathiri Holding Company. 

9. Periodic workshops of the Code, where employees join in group 
discussion and are presented with case studies. 

مكن أن تكون    الت تطرأ ع هذه القواعد، وال  ة تعد ة عليها وأ ت الم
ات  المناطق ال يتجمع   و و د إل ة ورسائل ب ار ات إخ ل  ش

ط ال ، ومن خالل توف را نت م ما   فيها الموظف والعامل و ع اإلن
ا.    ان ذلك عمل

ة من هذه القواعد ع موقع توف  . 3 ون و   السخة إل اإلل
)https://alkathiriholding.com   لتكون متاحة لجميع الموظف (

  والجمهور. 
الت   . 4 ة آخر التطورات والتعد وري لموا ث الدوري لهذه القواعد  التحد

ة القوان المنظمة للدولة و  أ  و  ال تصدر من الجهات ذات العالقة وموا
الت وتوجيهات مجلس اإلدارة.    تعد

جب أن تكون هذه القواعد واضحة وموجزة وأن تكون اللغة المستخدمة    . 5
ات   ل جميع الموظف وع جميع المست سهل فهمها من ق اغتها  ص

  وع نطاق واسع. 
ة ع مخالفة وانتهاك هذه القواعد واضحة  . 6 ت جب أن تكون العواقب الم

م والمعتقدات الخاطئة. وموجزة،    وتتجنب المفاه
جب أن تكون  . 7 كون هناك خرق للقواعد و املة عندما  اتخاذ التداب ال

ة، وأال تكون   اسات الموارد ال ة ع ذلك محددة  س ت العواقب الم
نة لفهم   كون الموظفون ع علم و جب أن  ما  ثناءات،  هناك أي اس

ة وخطورة هذه العواقب.    جد
اسة   . 8 قواعد السلوك المه وفقا لهذه الس ف  موظف للتع االستعانة 

عة لها، وهم الموظفون الذين تم   ات التا "قادة السلوك" داخل ال األم وال
اإلضافة إ أن هؤالء   بهم ولديهم معرفة واسعة حول هذه المسألة،  تدر
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10. A copy of the Code shall be placed in common areas in the office 
for easy access and viewing. 

11. Enforce the Code with all Business Associates/Partners, both 
domestically and internationally. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Kathiri Holding Company may use further mechanisms to ensure 
compliance with code as it deems appropriate. 

عقد ورش عمل وندوات لجميع الم  قوموا  مكن أن     وظف   "القادة" 
ضة  ي القا ث   . كة ال

ث ينضم الموظفون   . 9 ح  ، ة حول قواعد السلوك المه إقامة ورش عمل دور
عض الحاالت لدراستها.    إ نقاش جما وتقدم لهم 

ث   . 10 ح اتب  كة  الم سخة من هذه القواعد  مناطق عامة مش توضع 
  سهل الوصول إليها واالطالع عليها. 

موجبها مع جميع من   تب هذه القواعد  . 11 د ع العمل  ات والتأ واألخالق
ضة   تتعامل معهم  ي القا ث طها  كة ال مصلحة معهم من مساهم   وت

دين المح أو   ، سواء ع الصع اء وعمالء وأصحاب مصالح مختلف و
 .  الدو

  
ستخدم   ضة   قد  ي القا ث ام ب كة ال ات لضمان االل د من اآلل هذه القواعد  الم

ا.  ات حسب ما تراه مناس   واألخالق


