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سياسة السلوك املنهي والقيم األخالقية
 )1-1الهدف:
بالمعايي القانونية واالخالقية
تتضمن قواعد أخالقيات وثقافة العمل "القواعد" السياسات المتعلقة
ر
للسلوك الذي ز
ينبغ أن ز
المسؤوليز
يليم به أعضاء مجلس االدارة ،وأعضاء اللجان ،واالدارة التنفيذية/
ر
ي
ر ز
ر ز
المعنيي" وذلك أثناء قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم
والموظفي (يشار إليهم معا باسم "االشخاص
الشكة ان طريقة تعامل االدارة العليا زف ر
تجاه ر
الشكة ومدى إيمانها وحرصها عىل تطبيق هذه القواعد
ي
ز
ز
يؤثر زف مدى ز
ر ز
المعنيي بها وله دور حاسم يف تشكيل ومراقبة الثقافة االخالقية يف
اليام االشخاص
ي
الشكة .ويجب عىل أعضاء مجلس االدارة السغ لتحقيق مصالح ر
ر
الشكة ومساهميها مع حماية حقوق
ي
أصحاب المصالح عىل حد سواء.
ز ز
المعنيي يف تعزيز واجباتهم المتعلقة
وعالوة عىل ذلك ،تهدف هذه القواعد إىل مساعدة األشخاص
ر
ز
التدابي الت من شأنها حماية مصالح ر
بالوالء والحرص تجاه ر
الشكة والمساهمة يف
الشكة ،واتخاذ
ر
ي
تطويرها من خالل زيادة قيمتها .وبنفس القدر من األهمية ،تهدف هذه القواعد كذلك لمساعدة
المعنيي زف الي ر ز
ز
توفي التوجيه لمساعدتهم عىل
األشخاص
كي عىل مجاالت المخاطر األخالقية ،و ر
ر ي
األخالف ،والمساعدة
غي
توفي آليات لإلبالغ عن السلوك ر
التعرف والتعامل مع المسائل األخالقية ،و ر
ي
ز يف تعزيز ثقافة الصدق والشفافية.

ز
ر ز
والقواني ،واألنظمة:
االليام بالقواعد،
)2-1

ر ز
المعنيي تقدير األمور والحكم عليها بمهنية واستقاللية
الكثيي القابضة من األشخاص
تتطلع رشكة
ر
ز
الت قد تحدث يف أداء الواجبات والمسؤوليات وذلك
وبذل الجهود الممكنة لمنع الممارسات الخاطئة ي
نيابة عن ا ر
لشكة.
ر ز
المعنيي مسؤولية فهم هذه القواعد واألنظمة واتباعها ،كما يتوقع من كافة
ويتحمل كافة األشخاص
ز
ر ز
المعنيي القيام بأداء أعمالهم بكل أمانة ونزاهة يف جميع المجاالت حت وإن لم تتناولها هذه
االشخاص
ز
القواعد .وقد يؤدي انتهاك هذه القواعد إىل اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة بما يف ذلك اإلنهاء
ز ز
الموظفي يف
المحتمل لخدمات الموظف دون إنذار .وتحدد هذه القواعد المبادئ العامة لتوجيه
ر
اتخاذ قرارات أخالقية ،إال أنها ال يمكن أن تعالج جميع الحاالت .لذلك فإنه ليس هنالك ما يمنع أو
ز
يقيد ر
تأديت يف إطار القانون بشأن أي مسائل تتعلق بسلوك الموظف ،سواء
الشكة من اتخاذ أي إجراء
ي
تم مناقشتها رصاحة ز يف هذه الوثيقة أم ال.
ز
بالقواني والقواعد واألنظمة المطبقة زف ر
ر ز
ر ز
الشكة.
االليام
المعنيي
ويجب عىل جميع األشخاص
ي
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 )3-1تعارض المصالح:
يي تجنب حاالت تعارض المصالح الت قد تحدث بينهم ر ز
يجب عىل جميع االشخاص المعن ر ز
وبي
ي
ز
ز
ر
واالليام التام بسياسة تعارض المصالح الموضحة يف هذا الدليل.
الشكة،

 )4-1التعامل مع جهات ومنظمات ذات عالقة:
ز ز
الكثيي القابضة
المعت يف رشكة
خارج يكون للشخص
عند التعامل مع أي منشأة أو أي طرف
ر
ي
ي
ز
مصلحة فيها (مثل منشأة مملوكة ألحد األقارب) ،يتوقع من هذا الموظف االمتناع عن المشاركة يف
ز
وف مثل هذه الحاالت يجب أن يفصح
عملية اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات الخاصة بهذه المنشأة ،ي
ر
ز
المباش عن طبيعة العالقة والمصلحة وذلك قبل الدعوة/عملية االختيار.
المعت لمديره
الشخص
ي
ر ز
التنفيذيي االفصاح عن هذه الحالة لرئيس مجلس
وعىل أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وكبار
ز
ز
واالليام التام بسياسية تعارض المصالح المعرفة يف هذه الالئحة.
االدارة

 )5-1قبول الهدايا:
ر ز
المعنيي قبول /أو منح /أو عرض أي هدايا قيمة من /أو إىل أطراف
يحظر عىل جميع األشخاص
خارجية تتعامل مع ر
الشكة سواء كانت هذه الهدية (مالية أو خدمية) أو تيتب عليها منفعة شخصية
قد تؤدي إىل تنازلهم أو تؤثر عىل قراراتهم مما ز
يض بمصالح ر
الشكة .باإلضافة إىل ذلك ،فإنه يجب عدم
غي قيمة
قبول /أو منح /أو عرض أية هدية من مورد أو بائع أو متعهد أو عميل إال إذا كانت الهدية ر
بحيث ال تزيد عن ( 1000ألف) ريال سعودي ،وأن يكون رفض قبول الهدية من شأنه ز
اإلرصار
بمصلحة ر
الشكة.

 )6-1األعمال ذات الطبيعة اليفيهية:
يسمح بقبول بعض األعمال ذات الطبيعة اليفيهية ،مثل قبول دعوات الغداء والعشاء ،وحضور بعض
ز
المناسبات أو احتفاالت العمل العادية وما يف حكمها .عىل أن تكون هذه المناسبات ذات طبيعة
معقولة وأثناء فية االجتماعات أو أي مناسبة عمل أخرى ،وال سيما أذا كان الغرض منها هو عقد
مناقشات أو لقاءات تتعلق بالعمل أو لتعزيز العالقات التجارية ر
للشكة مع بعض الجهات األخرى.

 )7-1الملكية الفكرية:
ر
الت قام الموظف
تعتي األنظمة واليمجيات وأي ملكية فكرية أخرى تم تطويرها لصالح الشكة (سواء ي
بتطويرها بنفسه أثناء قيامه بوظيفته أو من قبل أطراف ثالثة خارجية) ه ملك ر
للشكة .وال يجوز
ي
الكثيي القابضة حت بعد ترك ر
الشكة.
للموظف االحتفاظ بهذه المواد أو نقلها خارج رشكة
ر
ز
الشكة ز
غي العامة والمملوكة ر
وف المقابل فإن ر
لشكات أو أفراد
تليم بعدم استخدام الممتلكات الفكرية ر
ي
النظام لتلك الممتلكات.
بدون أخذ موافقة مسبقة من المالك
ي
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 )8-1األنشطة الخارجية:
ز
المعنيي ر
ر ز
“إضاف"
بالشكة من االرتباط بأي نشاط أو عمل "مستقل" أو
يحظر عىل جميع األشخاص
ي
ً
التأثي سلبا عىل نوعية أو كمية العمل المنجز ،أو القيام بأنشطة تنافس أنشطة
خارج الدوام من شأنه
ر
ً
ر
ر
خارج ،أو يؤثر سلبا
الشكة أو نشاط ينطوي عىل رعاية أو دعم من الشكة ألي استخدام أو تنظيم
ي
الكثيي القابضة .أو يستخدم أو يتداخل مع وقت ر
الشكة أو مواردها.
عىل سمعة رشكة
ر

 )9-1الفرص المتاحة زف ر
الشكة:
ي
مشوعة قد تنشأ لفائدة ر
المعنيي تقديم أي مصالح ر
ر ز
الشكة ،لذا فإنه يحظر
يجب عىل األشخاص
يىل:
عليهم القيام بما ي
الت يتم اكتشافها لمصلحتهم الشخصية أو االستفادة منها ألنفسهم من
 .1أخذ أي من الفرص ي
ر
ر
خالل استخدام ممتلكات الشكة أو المعلومات المتوفرة لديهم وتخص الشكة أو استغالل
المنصب لتحقيق مكاسب شخصية
ر
 .2القيام بأي عمل أو نشاط ينافس به الشكة.
 )10-1التحرش والمضايقات:
المعنيي ز
ر ز
مليمون بأن تكون بيئة العمل خالية من أي نوع من أنواع التحرش أو
جميع األشخاص
ز
وغيها بحيث تكون كرامة الفرد محفوظة
المضايقات أو
التميي واالضطهاد أو اإليذاء أو التسلط ،ر
ر
ز
المعنيي مسؤولون عن تقديم المساعدة والعون لضمان أن جميع
ومصانة .لذا فإن جميع األشخاص
ر
األفراد داخل ر
الشكة ال يعانون من أي شكل من أشكال المضايقات.
ز
ر ز
المعنيي إىل التحرش أو المضايقات ،فإنه سيجد الدعم الكامل من
يف حالة تعرض أي من األشخاص
ً
مجلس إدارة ر
ر ز
ر ز
التنفيذيي ز يف وضع حد واإليقاف فورا لهذه التحرشات والمضايقات.
والمسؤولي
الشكة

 )11-1المحسوبية (محاباة األقارب):
ً
ز
الكثيي القابضة ال تمنع توظيف األقارب إذا تم بعيدا عن المحسوبية ،كما أنها ال ترغب يف
إن رشكة
ر
االنخراط زف العالقات التوافقية ر ز
والتدابي الالزمة
بي زمالء العمل ،وعليه فإنه يجب اتخاذ االحتياطات
ر
ي
الت تضمن عدم تأثر قرارات التوظيف والتعينات بالمحسوبية والعالقات الشخصية وعالقات
ي
ر ز
المعنيي  -الذي تربطهم عالقة وثيقة باألشخاص
األقارب ،وعىل وجه الخصوص ال يجوز لألشخاص
ز
للشكة وترغب ر
الذين تقدموا ر
ر ز
بالموظفي الذين هم عىل رأس
الشكة يف توظيفهم أو قرارات االحتفاظ
ر ز
اإلشاف والتوجيه والتدخل بأي طريقة ر
العمل ،أو ترقيتهم ،ومكافآتهم  -ر
مباشة يف
غي
مباشة أو ر
الكثيي القابضة تفش "العالقات الشخصية الوثيقة" كالعالقات ر ز
بي
القرارات المتعلقة بهم .إن رشكة
ر
ر
ر ز
والخطيبي واألطفال واألحفاد واألشقاء واآلباء واألجداد والعمات
المباشين (األزواج
أفراد األشة
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واألعمام والشقيقات وأبناء االخوة وبنات االخوة وأزواجهم) أو أي عالقات أخرى يمكن أن ينظر إليها
ز
وغي منحازة نيابة عن ر
الشكة.
عىل أنها يمكن أن تأثر عىل قدرة الموظف يف اتخاذ قرارات مستقلة ر

ر ز
الموظفي:
 )12-1عالقات
ر ز
المعنيي ،بغض النظر عن
الكثيي القابضة عىل أن يسغ جميع األشخاص
تنص سياسة رشكة
ر
ز
الوظيف ،إىل تحقيق األهداف التالية:
المستوى
ي
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

احيام كل موظف ،أو عامل أو ممثل للعمالء أو الموردين أو المتعاقدين ،وإظهار نوع من المودة
واالهتمام به ومراعاة كرامته الشخصية.
ز
ز
ر ز
الموظفي والعمال والعمالء والموردين
االليام والتأكيد عىل المساواة يف التعامل مع جميع
ر ز
القوم أو
والمقاولي بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو السن أو األصل
ي
الجنسية أو نوع اإلعاقة.
توفي بيئة عمل خالية من المضايقات عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو السن أو
ر
القوم أو وضع المواطنة أو اإلعاقة
األصل
ي
ر
ز
الكثيي القابضة
الموظفي فرصة معقولة ،للتدريب وذلك بما يتفق مع احتياجات شكة
منح
ر
ر
ر
حت يصبحوا أكي مهارة وأداء لوظائفهم
ر
ر
يتماش مع احتياجات الشكة ،كلما كان هنالك موظفون
تشجيع اليقية من الداخل ،بما
مؤهلون الستحقاق تلك اليقية.
ً
ً
ز
ر
ز
ز
بدرجتي)
الموظفي األدن منه وظيفيا (مباشة
التأكد من أن كل مدير يعرف شخصيا جميع
ر
ر
ر
التعبي عن آرائهم بخالف مديري هم المباشين
توفي آلية تمكنهم من
ر
وذلك بهدف ر
ر ز
ر ز
ر ز
وتحسي
الخارجيي وتهدف إىل تعزيز
االستشاريي
التعامل مع أي مقيحات تقدم من قبل
ر ز
وبالتاىل قبولها ودراستها بشكل بناء بدال من انتقادها
لتحسي المهارات
اإلجراءات كفرصة
ي
ومحاربتها.
وصح ومنظم والمحافظة عليه
توفي مكان عمل آمن
ر
ي
توفي برامج للمكافآت والمزايا والبدالت مبنية عىل سياسات واضحة وعادلة تهدف إىل جذب
ر
ز
ز
المميين واالحتفاظ بهم.
الموظفي
ومكافأة
ر
ر

 )13-1المبيعات:
ز ز
ر ز
العاملي يف مجال المبيعات
المعنيي
الكثيي القابضة تفرض عىل جميع األشخاص
إن سياسة رشكة
ر
ر
ز
االليام بالمبادئ التالية:
 .1يجب أن تكون عروض البيع واضحة ،بحيث تمكن العمالء من معرفة ما تم عرضه ومدى
ز
االليام الذي يمكن مراعاته.
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ز
 .2يجب أن يتم ذكر وصف المنتجات والبضاعة وجودتها وأسعارها وطريقة الدفع بوضوح يف
نموذج الطلب مع أي رسوم إضافية.
ر ز
القواني واألنظمة
 .3يجب أن تتوافق عقود البيع واإليصاالت المستخدمة إلتمام عملية البيع مع
المعمول بها.
ً
ً
 .4أي وصف لخدمات ما بعد البيع يجب أن يكون دقيقا وواضحا.
 .5يجب أن تتضمن نسخ اإليصاالت وعقود البيع اسم ممثل المبيعات وصفته باإلضافة إىل
عنوان ورقم رشكة المنتج المباع.
ً
ر ز
المحتملي،
مندون المبيعات أن يقوموا فورا بالتعريف عن أنفسهم للعمالء
 .6يجب عىل جميع
ي
غيهم من العمالء ،والتعريف
كما يجب عليهم التحدث بصدق عن أسباب اختيارهم دون ر
ر
بالشكة أو المنتجات والخدمات المقدمة.
ز
ممثىل المبيعات عدم خلق أي إرباك يف ذهن العميل أو إساءة استخدام ثقته ،أو
 .7يجب عىل
ي
استغالل نقص خيته أو معرفته.
 .8يجب أن تكون كل وثائق ومراجع البيع معتمدة وحقيقية وقابلة لإلثبات ويسهل مطابقتها
ر
الت قامت بمنحها.
والمصادقة عليها من الطرف أو المنشأة أو الشكة ي
 .9يجب ز يف حالة إجراء مقارنات للمنتج أن تكون هذه المقارنات عادلة ومبنية عىل حقائق.
.10يجب أال يحاول ممثل المبيعات حث العميل إللغاء عقد تم توقيعه مع ممثل مبيعات ر
لشكة
ر ز
المنافسي.
منافسة أخرى لتعزيز مبدأ احيام
ز
المنافسي شهريا لمعرفة أسعار السوق بشكل مستمر.
.11تقديم قائمة بأسعار منتجات وخدمات
ر

 )14-1المشييات:
ر ز
المعنيي بإدارة المشييات إىل
الكثيي القابضة عىل أن يسغ جميع األشخاص
تنص سياسة رشكة
ر
ز
لالليام بالمبادئ التالية:
السغ
ي
.1

.2
.3
.4
.5

تنفيذ عمليات ر
والسغ لتحقيق أقىص استفادة ممكنة من
الشاء دون إجحاف أو إلحاق زرصر،
ي
ز
االليام بإدارة أعمال ر
الشكة بطريقة أخالقية عالية ،والصدق ،واالدب،
كل ريال يتم إنفاقه ،مع
ر
واالحيافية ز يف جميع شؤون الشكة.
بالياماتنا ودفع اآلخرين للوفاء ز
الوفاء ز
بالياماتهم تجاه ر
الشكة ،كما يجب أن تخضع متطلبات
التنافس بشكل دوري.
المشييات للتقييم
ي
ز
ممثىل الموردين ،مع األخذ يف االعتبار أنهم مصادر هامة
التعامل بشكل مهذب وباحيام مع
ي
ر
ر
للمعلومات وعون ر
للشكة ز يف حل احتياجات الشكة الشائية.
وغي ذلك من المعلومات الشية
الحفاظ عىل الشية التامة فيما يتعلق بالعروض واألسعار ر
الخاصة ر
ر ز
المنافسي.
بالشكة والموردين وبتعامالت
تسوية المنازعات والمطالبات عىل أساس عادل يستند عىل الحقائق.
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ز
 .6رفض أي شكل من أشكال الرشوة يف العمل ،والحيلولة دون حدوث ذلك ،وعدم تقديم أو قبول
أي هدايا ذات قيمة سواء من موردي أو عمالء ر
الشكة ،وحظر تقديم أو قبول أي هدايا مهما
ز
كانت من الموردين أو العمالء يف التعاقدات الحكومية سواء كانت تعاقدات رئيسة أو من
ً
ز
وف حالة االضطرار إىل قبول هدايا رمزية ز
الت حددتها
الباطن ،ي
ي
ينبغ أن تكون وفقا للضوابط ي
الكثيي القابضة الخاصة بذلك.
سياسة رشكة
ر
 .7تجنب حدوث تعارض زف المصالح مع األعمال التجارية ر
للشكة.
ي
 .8الحرص عىل اكتساب أكي قدر من المعرفة والخية عن أساليب ر
الشاء والمواد المشياة.
 .9تقبل المشورة من الزمالء ،والتعاون معهم لتعزيز روح الفريق ووحدة العمل.
ز
االليام ز ز
 .10ز
ر
واالعياز بالنفس ،والحرص عىل األمانة والصدق ز يف عملية الشاء.
بالياهة
العاملي زف المجاالت الت تستهدف تطوير عملية ر
ز
الشاء من
.11التعاون مع المؤسسات واألفراد
ر ي
ي
الناحية المهنية ،مع عدم نسيان أن فعل واحد ينعكس عىل هذه العملية.
التسعي للمشييات الرئيسية كل  120يوم للحصول عىل أسعار أفضل ومراقبة
.12القيام بعملية
ر
انخفاض وارتفاع أسعار المشييات.

 )15-1إجراءات السالمة:
الكثيي القابضة ز
ر ز
المعنيي ،عالوة عىل أن
بتوفي مكان عمل آمن لجميع االشخاص
مليمة
إن رشكة
ر
ر
قواني وأنظمة تفرض المسؤولية عىل ر
ر ز
الشكة للحماية من مخاطر السالمة والصحة .ولهذه
هناك
ز
ُ
ر
ز
المعنيي الموجودين يف مرافق الشكة اتباع جميع تعليمات وإجراءات
األسباب ،يطلب من األشخاص
ر
السالمة الت تعتمدها ر
ر ز
المعنيي أي أسئلة أو استفسارات حول مخاطر
الشكة ،وإذا كان لدى األشخاص
ي
ز
الشكة ،يجب عليهم توجيهها إىل ر
الصحة والسالمة المحتملة زف أي من منشآت ر
المشف عليهم يف
ي
أقرب وقت ممكن.

 )16-1المعلومات الشية:
ر ز
الت يطلعون عليها حول العمالء
يجب عىل جميع األشخاص
المعنيي الحفاظ عىل شية المعلومات ي
ر
وزمالء العمل والموردين وأصحاب المصلحة والشؤون المالية والتجارية للشكة وحمايتها ،باستثناء
ً
ً
ً
الت يسمح فيها باإلفصاح أو تكون متطلبا نظاميا أو وفقا للقانون .إن "المعلومات الشية"
المعلومات ي
ز
ر
ر ز
الكثيي
للمنافسي ،أو تض بشكة
الت قد تكون ذات فائدة
ر
تشمل جميع المعلومات ر
غي العامة ي
ز
ر
ز
المعنيي بالشكة اإلفصاح عن
القابضة أو عمالئها يف حال الكشف عنها .يحظر عىل جميع األشخاص
ر
أي معلومات حساسة قد ّ
تقوض موقف ر
الشكة خارج ما هو مطلوب من قبل السلطات القانونية ،ما
الت يتم فيها الحصول عىل موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي.
عدا الحاالت ي
فيما عدا اجتماعات الجمعية العامة العادية ،ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح عن المعلومات
ر
الت يطلعون عليها ،كما ال يجوز لهم استخدام أي معلومات يقفوا عليها بحكم
الشية للشكة ي
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للغي ،ويؤدي القيام بذلك إىل العزل من
عضويتهم من أجل تحقيق أي منفعة ألنفسهم أو ألقارب هم أو ر
المنصب ،كما يجب مطالبة العضو بالتعويض عنها.

 )17-1حماية السجالت الشخصية الشية:
ز
المعت الذي يكون من خالل طبيعة عمله ،مطلع أو لديه وسيلة للوصول إىل
حيث أن الشخص
ي
ز
ز
ينبغ عليه الحفاظ عىل شية هذه السجالت
بالموظفي اآلخرين،
السجالت الشخصية الخاصة
ر
ي
ر
اىل الجهات الحكومية والرقابية
واستخدامها فقط ألغراض العمل الخاصة بالشكة وعدم تشيبها إال ي
المختصة.

 )18-1التعامل العادل  /التداول من الداخل:
المعنيي إىل التعامل ز ز
بياهة مع عمالء ر
ر ز
الشكة ومورديها ومنافسيها
يجب أن يسغ جميع االشخاص
ر
الحاىل أو القرارات
وموظفيها .وال يجوز ألي موظف استخدام معلومات هامة عن الشكة (مثل األداء
ي
غي ر
وشيكة اإلصدار أو الخطط المستقبلية) لمنفعته الشخصية ر
مباشة ،باإلضافة إىل ذلك،
مباشة أو ر
ال يجوز له االستفادة من أي شخص من خالل التالعب ،أو إخفاء ،أو إساءة استخدام المعلومات ،أو
غي عادلة يقوم بالتعامل بها.
تحريف الحقائق الجوهرية ،أو أي ممارسات أخرى ر
ز
ر ز
التنفيذيي أو أي شخص له عالقة بأي منهم التعامل يف أي
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار
ر
يىل:
الت حددتها أنظمة هيئة السوق المالية كما ي
أوراق مالية للشكة خالل فيات الحظر ي
ً
الماىل وحت تاري خ اإلعالن عن القوائم
ع
الرب
لنهاية
السابقة
التقويمية
يوما
 .1خالل فية ال ()15
ي
ر
الكثيي القابضة.
المالية المرحلية المراجعة لشكة
ر
ً
 .2خالل ال ( )30يوما التقويمية السابقة لنهاية السنة المالية وحت تاري خ اإلعالن عن النتائج
المالية المرحلية المراجعة أو القوائم المالية السنوية المراجعة ر
الكثيي القابضة.
لشكة
ر

 )19-1الفساد والرشوة:
ر
شء ذو قيمة
تقع جريمة الرشوة عندما يقدم أي شخص أو يغري أو
يعط أو يستلم أو يتقبل أي ي
ي
ر
مقابل القيام بمعاملة ما من قبل رشكة أو جهة حكومية أو مسؤول .كما تقع عندما تتحصل الشكة عىل
رز
ر ز
المحتملي .وحيث
غي عادلة عن منافسيها من خالل تعامل شي وينطوي عىل فساد مع العمالء
مية ر
ز
الشكة يتلف رشاوي أو يقوم بعمليات ز
معت زف ر
قانون ،فإن أي شخص ز
ابياز أو دفع
غي
إن الرشوة عمل ر
يز ي
ي
غي ر
مشوعة أو يحاول المشاركة يف أي نشاط من هذا القبيل ،سيخضع إلجراءات
مبالغ بطريقة ر
ز
ر
الكثيي أيضا بالحق يف إحالة مثل هذه
تأديبية صارمة قد تصل إىل إنهاء خدماته ،كما تحتفظ شكة
ر
ً
المسائل إىل السلطات العامة الحتمال مالحقتها قضائيا والتعامل معها كجريمة جنائية.
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 )20-1الحماية واالستخدام السليم ألصول ر
الشكة:
المعنيي حماية أصول ر
ر ز
الشكة وضمان استخدامها بكفاءة ،وحيث إن
يجب عىل جميع األشخاص
ر
ر
تأثي مباش عىل ربحية الشكة ،فعىل هذا األساس ،ال يجوز
الشقة واإلهمال والهدر لهذه األصول لها ر
ر
ر
استخدام أصول وموارد ر
الشكة إال ألغراض وأهداف أعمال الشكة وشكاتها التابعة ،ومن قبل
ر ز
وغي
الموظفي المضح لهم بذلك فقط أو من ينوب عنهم ،ويشمل ذلك األصول الملموسة ر
الملموسة مثل مركبات ر
الشكة وأدوات المكاتب مثل الهواتف وآالت النسخ والحواسيب واألثاث
واللوازم.
ز
الكثيي القابضة بشكل رئيس عىل أعمال
ون ل رشكة
ر
يجب أن يقتض استخدام نظام الييد اإللكي ي
ر
الت تحتوي عىل
الشكة الرسمية ،كما يجب التعامل مع المعلومات الشية بحذر وحماية الملفات ي
الكثيي القابضة بالحق
بيانات عمل حساسة من خالل انشاء كلمة مرور ( .)Passwordتحتفظ رشكة
ر
ز
الت يتم إرسالها من خالل الشبكة
يف مراقبة جميع بيانات االتصاالت اإللكيونية والمعلومات ي
والملفات اإللكيونية الموجودة عىل أجهزة الحاسوب الشخصية المملوكة ر
للشكة أو أجهزة الحاسوب
ً
ز
ز
ز
المبان والمستخدمة زف أعمال ر
الشكة والقيام بعملية تفتيش يف أي وقت تراه مناسبا
المتواجدة يف
ي
ي
الت تراها مناسبة ونظامية.
بحسب اآللية ي
وحيث تقوم ر
بتوفي برامج وأنظمة ألجهزة الحاسوب من جهات أخرى بطرق قانونية كأداة
الشكة
ر
ر ز
ر ز
ر ز
مسؤولي مسئولية
الموظفي سيكونون
الموظفي ألداء مهام عملهم بفاعلية ،لذا فإن
لتشغيل أجهزة
غي مرخص بها .يعتي أي اخياع أو أعمال تأليف أو
غي قانونية أو ر
فردية عند استخدام أي برامج ر
ر
تركيبات أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية يقوم بها الموظفون والمتعاقدون مع الشكة
الشكة ه ملك ر
والموظفون المؤقتون لديها أثناء فية عملهم وتوظيفهم ب ر
للشكة ومحمية بالقانون.
ي

 )21-1اإلعالن واألنشطة التسويقية:
ز
الت
يحظر اإلعالن الكاذب أو المضلل أو الخادع زواألنشطة ذات الصلة يف تروي ج وبيع المنتجات ي
الكثيي القابضة.
وف المقابل ،فإن ممارسات الدعاية الصادقة والوضوح
تسوقها أو تقدمها رشكة
ر
ي
ز
ز
كبية زف الحفاظ عىل سمعة ر
الشكة وصورتها أمام عمالئها
والدقة يف ممارسات البيع تحط بأهمية ر ي
ر ز
ر ز
المحتملي
الحاليي أو العمالء
وعامة الناس .لذلك ،يجب أن تكون جميع اإلعالنات الموجهة للعمالء
صادقة وواضحة وأن ز
تبت عىل أسس معقولة .كما يجب إثبات صحة مضمون جميع اإلعالنات قبل
ز
ر
نشها ،سواء كانت مقدمة يف كتالوجات أو كتيبات أو منشورات أو ملصقات أو صحف أو مجالت أو
غي مطبوعة.
وسائط دعائية أخرى سواء مطبوعة أو ر
ز ز
ر ز
كي يف
الكثيي القابضة عىل أنه يجب عىل جميع األشخاص
وتنص سياسة رشكة
ر
المعنيي المشار ر
السغ للوفاء بالمبادئ التالية:
عملية الدعاية والتسويق
ي
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الت قد يؤدى إغفالها إىل
الصدق :يجب أن يتحرى اإلعالن الصدق وإظهار الحقائق الهامة ي
تضليل الجمهور.
ر ز
مضامي اإلعالن مثبتة بأدلة بحوزة المعلن والوكالة اإلعالنية
تقديم اليهان :يجب أن تكون
قبل تقديمها.
غي صحيحة ،أو مضللة أو تتضمن
المقارنات :يجب أال يتضمن اإلعالن بيانات خاطئة ،أو ر
ر ز
المنافسي أو منتجاته أو خدماته.
ادعاءات عن أحد
ز
المتحية :يجب أال يقوم اإلعالن بعرض منتجات أو خدمات للبيع ما لم تتوفر النية
اإلعالنات
ر
األكيدة لبيع هذه المنتجات أو الخدمات المعلن عنها وليس مجرد وسيلة لتحويل أنظار
ر ز
المستهلكي إىل منتجات أو خدمات أخرى تكون عادة أعىل سعرا.
الضمانات والكفاالت :يجب أن يكون اإلعالن عن الضمانات والكفاالت رصيحا مع وجود
المستهلكي ر
ر ز
بالشوط األساسية وحدودها ،أو البيان الواضح لكيفية
معلومات كافية إلحاطة
ز
ر
ر
التحقق من النص الكامل للضمان أو الكفالة قبل الشاء يف حالة وجود فية زمنية أو شوط
تحول دون ذلك.
غي
غي حقيقية أو مضللة أو ادعاء خصومات ر
السعر :يجب أن يتجنب اإلعالن ادعاء أسعار ر
حقيقية.
ً
الشهادات :يجب أن يكون اإلعالن الذي يتضمن شهادات لشهود قارصا عىل شهود العيان
ر ز
واألمي أو يعكسون تجربة فعلية.
الحقيف
األكفاء الذين يدلون برأيهم
ي
ً
احيام الذوق والمشاعر العامة :يجب أن يكون اإلعالن خاليا من التضيحات أو الصور أو
ً
الت تخدش األخالق أو الذوق العام ،وبالتحديد ،يجب أن يكون اإلعالن متوافقا مع
اإليماءات ي
ز
القيم اإلسالمية السائدة يف المجتمع.

 )22-1دقة حفظ السجالت وإعداد التقارير:
ز
ز
ر ز
الكثيي القابضة يف دفاترها وسجالتها
المعنيي عكس معامالت رشكة
ينبغ عىل جميع االشخاص
ر
ي
ز
واف للرقابة الداخلية وضوابط
نبغ االحتفاظ عىل نظام ٍ
وحساباتها وتقاريرها بالدقة المطلوبة ،كما ي ي
واضحة ودقيقة لعملية اإلفصاح وذلك لتعزيز توافق ر
ر ز
القواني واألنظمة المطبقة ،عىل أن
الشكة مع
ر ز
المعنيي ،بأقىص ما لديهم من قدرات وبذل أعىل جهد للتأكد من صحة
يعمل جميع األشخاص
ز
الكثيي القابضة ،بما يف ذلك التقارير المالية ،كما يحظر تزوير أي سجل
سجالت ووثائق رشكة
ر
ز
ر
للشكة.
وينبغ أن تكون جميع التقارير أو الوثائق أو االتصاالت المضح بها أو المطلوب اإلفصاح عنها
ي
ز
وف الوقت المناسب ،ومفهومة وحسب القانون.
للجمهور ر
غي مضللة وواضحة وعادلة ،ودقيقة ،ي

التأثيات عىل سلوك المراجعة الداخلية والخارجية:
)23-1
ر
ر ز
التأثي أو االحتيال أو التالعب أو التضليل
المعنيي عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه
يجب عىل األشخاص
ر
ر
الخارج الذين يقومن بتدقيق أو مراجعة البيانات المالية للشكة.
الداخىل أو
عىل مراجع الحسابات
ي
ي ً
يىل:
تأثيا ر
ويشمل أنواع السلوك الذي قد يشكل ر
غي مقبول أو ال يليق ما ي
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ز
توفي فرص العمل أو العقود
تقديم أو دفع رشاوي أو حوافز مالية أخرى ،بما يف ذلك ر
غي أعمال المراجعة
المستقبلية لخدمات أخرى ر
ز
ز
القانون.
غي دقيقة أو مضللة ،بما يف ذلك التحليل
تزويد المراجع بمعلومات أو نصائح ر
ي
غي المرتبطة بأعمال المراجعة أو عقود المراجعة إذا
التهديد بإلغاء أو إلغاء التعاقدات الحالية ر
ر
اعيض مراجع الحسابات عىل قسم المحاسبة بالشكة
السغ إىل ابعاد رشيك من تقديم أعمال المراجعة بسبب اعياضه عىل حسابات وإدارة أعمال
ي
الكثيي القابضة
المراجعة ب رشكة
ر
ز
االبياز والتهديدات الجسدية والحسية

 )24-1البيئة:
تأثي عىل البيئة والمجتمع ،لذا ز
تليم ر
الشكة
تدرك رشكة
الكثيي القابضة أن أنشطتها وأعمالها لها ً ر
ر
ز
االليام ،تسغ ر
الشكة إىل ضمان أن تكون
التأثي بقدر المستطاع ،وتحقيقا لهذا
بضمان تخفيض هذا
ر
ز
المصادر والمواد المستخدمة يف أنشطتها الصناعية مستدامة وقابلة إلعادة التدوير ومن ثم
استخدامها بشكل ّ
فعال للحد من النفايات ألقىص درجة ممكنة ،وكذلك استخدام التكنولوجيا والمواد
َ
ً
سلت عىل البيئة بقدر المستطاع ومت ما كان ذلك ممكنا عمليا ،وبقدر ما
الت ًال يكون لها أثر ي
والطرق ي
ً
كان أمرا حتميا ،وكذلك العمل عىل ضمان أن يكون لمورديها والمتعاقدين معها نفس هذه األهداف.

 )25-1التعاقدات الحكومية:
ر ز
القواني والقواعد واألنظمة المطبقة عىل التعاقد مع الهيئات والجهات الحكومية معقدة وقد
إن
ز
ر
تفرض متطلبات مختلفة ومخصصة عىل الشكة ،وقد يمثل عدم االليام بهذه المتطلبات جريمة
المعنيي بال رشكة بهذه ر
ر ز
الشوط ،كما يجب أن تحال
وبالتاىل يجب أن يمتثل جميع االشخاص
جنائية،
ي
ز
ز
ز
المختصي أو المستشارين
الموظفي
جميع األسئلة واالستفسارات المتعلقة بهذه االليامات إىل
ر
ر
ر ز
الخارجيي بحسب مقتضيات كل حالة.

ز
األخالف:
غي
غي
القانون أو ر
 )26-1التبليغ عن السلوك ر
ي
ي

المعنيي زف ر
ر ز
ز
الموظفي بتبليغ
األخالف وتشجيع
الشكة تعزيز السلوك
يجب عىل جميع االشخاص
ي
ر ي
ز
ر
ز
ز
المش ر ز
المختصي عند شكهم بدرجة معينة (خالية من الكيد) يف
الموظفي اآلخرين
في أو المديرين أو
ر
ر
ز
أمور قد تقود إىل االنحراف زف مسار العمل وتهدد مصلحة ر
واإلرصار بها .وبالتاىل ر ز
يتعي عىل
الشكة
ي
ي
ز
ر ز
أخالف قد يصل إىل علمهم بهذا
غي
أو
قانون
غي
سلوك
أي
عن
المعنيي اإلبالغ
االشخاص
ر
ر
ي
ي
ز
والموظفي اإلبالغ عن أي
الخصوص ،وعىل هذا األساس ،يجب عىل اإلدارة التنفيذية والمديرين
ر
ز
المباش (مدير) ز ز
ر
غي أخالف ر
الياهة .وبالمثل ،عىل أي عضو من أعضاء
لمشفهم
غي
قانون أو ر
سلوك ر
ي
ي
ز
مجلس اإلدارة واللجان التابعة بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة ر ز
قانون أو
غي
وأمي ش المجلس بأي سلوك ر
ي
ز
ر ز
الموظفي
أخالف ،وسيتم التحقيق يف االنتهاكات المبلغ عنها واتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل
غي
ر
ي
ر
ز
الكثيي القابضة بحدوث حاالت
المختصي أو المجلس حسب اقتضاء الحالة ،كما لن تسمح شكة
ر
ر
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ز
مقدم هذه البالغات إذا كانت مقدمة بحسن نية ،ولمزيد من التفاصيل يف هذا الخصوص
انتقام من
ي
يمكن الرجوع إىل سياسة التبليغ عن الممارسات المخالفة.

 )27-1حوكمة ر
الشكات والمساءلة:
ز
الكثيي القابضة ز
معايي عالية يف الحوكمة المؤسسية ،كما أن مجلس إدارتها
تليم بتطبيق
إن رشكة
ر
ر
ً
وغيهم عن أنشطة ر
ر ز
الشكة وأدائها ،كما أنه مسؤوال عن تفعيل وتطبيق قواعد
مسؤول أمام
المساهمي ر
ر
ر
وضوابط الحوكمة داخل الشكة ،كما يعمل أعضاء المجلس عىل ضمان أن تتوافق الشكة مع جميع
األحكام الواردة ز يف جميع األنظمة المعمول بها.

 )28-1مراجعة وتعديالت وإلغاء هذه القواعد:
يجب مراجعة هذه القواعد بصورة دورية وتقييمها للتأكد من فعاليتها وكفاءتها ،وأي تعديالت أو إلغاء
ز
أو التنازل عن بعض أو كل هذه القواعد يتم فقط من قبل مجلس اإلدارة ،و يف حال تم إجراء تعديل أو
إلغاء أو التنازل عن هذه القواعد ،فسوف يتم اإلفصاح عن ذلك حسب ما تقتضيه الحاجة.

 )2آليات تنفيذ وتطبيق قواعد السلوك:

ز
الت يمكن استخدامها للمساعدة يف التأكيد عىل اإللمام بهذه القواعد ،ومنها
فيما ي
يىل آليات التنفيذ ي
يىل:
عىل سبيل المثال ال الحض ما ي
ز
ر ز
والحاليي عىل علم تام بهذه القواعد.
الموظفي الجدد
 .1يجب أن يكون
ر
ز
ز
ر
وموظف
موظف الشكة
 .2إرسال رسائل دورية من رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي إىل
ي
ي
ر
لتذكيهم بوجود هذه القواعد األخالقية واآلثار الميتبة عليها وأية تعديالت
الشكات التابعة
ر
ز
نشات إخبارية ورسائل بريد إلكيونز
تطرأ عىل هذه القواعد ،والت يمكن أن تكون ف شكل ر
ي
زي
ي
ز
ر
ز
ز
ون عي
ي
الك
ابط
ر
توفي
خالل
ومن
،
والعاملي
الموظفي
فيها
يتجمع
الت
ر
ر
ر
ي
ونشات يف المناطق ي
ً
اإلنينت مت ما كان ذلك عمليا.
الشكة اإللكيونز
توفي نسخة إلكيونية من هذه القواعد عىل موقع ر
.3
ر
ي
ز
الموظفي والجمهور.
( )alkathiriholding.comلتكون متاحة لجميع
ر
ز
الت تصدر من
 .4التحديث الدوري لهذه القواعد رصوري لمواكبة آخر التطورات والتعديالت ي
ر ز
القواني المنظمة للدولة و  /أو تعديالت وتوجيهات مجلس
الجهات ذات العالقة ومواكبة
اإلدارة.
ز
 .5يجب أن تكون هذه القواعد واضحة وموجزة وأن تكون اللغة المستخدمة يف صياغتها يسهل
ر ز
الموظفي وعىل جميع المستويات وعىل نطاق واسع.
فهمها من قبل جميع
 .6يجب أن تكون العواقب الميتبة عىل مخالفة وانتهاك هذه القواعد واضحة وموجزة ،وتتجنب
المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.
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التدابي الكاملة عندما يكون هناك خرق للقواعد ويجب أن تكون العواقب الميتبة عىل
 .7اتخاذ
ر
ز
ر
ذلك محددة يف سياسات الموارد البشية ،وأال تكون هناك أي استثناءات ،كما يجب أن يكون
الموظفون عىل علم وبينة لفهم جدية وخطورة هذه العواقب.
ً
ز
ر ز
المهت وفقا لهذه السياسة "قادة السلوك"
بموظفي للتعريف بقواعد السلوك
 .8االستعانة
ي
ر
داخل ر
الشكة األم والشكات التابعة لها ،وهم الموظفون الذين تم تدريبهم ولديهم معرفة
واسعة حول هذه المسألة ،باإلضافة إىل أن هؤالء "القادة" يمكن أن يقوموا بعقد ورش عمل
ز ز
الكثيي القابضة.
الموظفي يف رشكة
وندوات لجميع
ر
ر
ز
جماع
المهت ،بحيث ينضم الموظفون إىل نقاش
 .9إقامة ورش عمل دورية حول قواعد السلوك
ي
ي
وتقدم لهم بعض الحاالت لدراستها.
ز
ز
.10توضع نسخة من هذه القواعد يف مناطق عامة مشيكة يف المكاتب بحيث يسهل الوصول إليها
واالطالع عليها.
ر
ز
تبت هذه القواعد واألخالقيات والتأكيد عىل العمل بموجبها مع جميع من تتعامل معهم شكة
 .11ي
مساهمي ر
ر ز
وشكاء وعمالء وأصحاب مصالح
الكثيي القابضة وتربطها مصلحة معهم من
ر
ز
الدوىل.
المحىل أو
مختلفي ،سواء عىل الصعيدين
ر
ي
ي
ز
الكثيي القابضة المزيد من اآلليات لضمان االليام بهذه القواعد واألخالقيات
قد تستخدم رشكة ً ر
حسب ما تراه مناسبا.

