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 املادة األوىل: متهيد 
العمل  سياسة  إن   الصناعية، شركة مسامهة سعودية، قد مت إعدادها وفقا  السلوك املهين وأخالقيات  ملتطلبات  جملموعة أسرتا 

( رقم  القرار  مبوجب  املالية  السوق  هيئة  عن  والصادرة  ابململكة  الشركات  حوكمة  واتريخ  2017-16-8الئحة   )
املوافق  1438/ 5/ 16 م/2017/ 13/2هــ  رقم  امللكي  ابملرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناء  واتريخ    3م 
 هـ. 1437/ 1/ 28

 ةسياس: الغرض من الالثانية املادة 

اليت جيب على منسويب الشركة أن يعملوا يف    القياألخو األساسية للسلوك املهين    املبادئ اىل تنمية ودعم  السياسة  هتدف هذه  
 ، وتنمية روح املسؤولية لديهم، مما يعزز الثقة واملصداقية يف الشركة. إطاره

 املادة الثالثة: نطاق التطبيق 
 . منسويب الشركة مجيععلى  السياسةتسري هذه 

 املادة الرابعة: تعريفات
 العاملني ابلشركة وشركاهتا التابعة. و اإلدارة التنفيذية، و : أعضاء جملس اإلدارة، منسويب الشركة

 : جمموعة أسرتا الصناعية وشركاهتا التابعة الشركة
متوافرة لعموم اجلمهور، ومل يتم اإلعالن عنها،  املعلومات اليت حيصل عليها الشخص املطلع، واليت ال تكون  :املعلومة الداخلية

يف سعر   أتثريا جوهرايً  وتوافرها سيؤثر  إعالهنا  أن  املعلومات،  تلك  طبيعة وحمتوى  إىل  العادي، ابلنظر  الشخص  يدرك  واليت 
أهنا لو توافرت ألثرت يف  الورقة املالية أو قيمتها اليت تتعلق هبا هذه املعلومات، ويعلم الشخص املطلع أهنا غري متوافرة عموماً و 

 سعر الورقة املالية أو قيمتها أتثرياً جوهرايً. 
املطّلع الع  جملس عضو  :  الشّخص  ذات  الشركة  لدى  موظف  أو  تنفيذي،  مسؤول  أو  أو   ابملعلومة  قةالإدارة،  الداخلية، 

 تعاقدية. قة ال قة عمل أو عالأو ع قة عائليةالع خاللصل على معلومات داخلية من حيشخص 
 مطلع   غري قيام شخص مطلع ابلتداول بناء على معلومات داخلية. أو قيام شخص    : التداول بناء على معلومات داخلية

 علومات داخلية. ملا ابلتداول بناء على معلومات داخلية حصل عليها من شخص آخر وهو يعلم أن هذه
 عملللسلوك املهن وأخالقيات ال القيم األساسية: الرابعةاملادة 

 لتايل: ا ابيف مجيع عالقتها اخلارجية والداخلية، فإن الشركة تؤكد إلتزامه :القيم األساسية للسلوك املهن (1
 تقدمي منتجات ذات جودة عالية. •
 الرايدة. •
 محاية حقوق املسامهني.  •
 محاية البيئة.  •
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 إرضاء العمالء.   •
 إدارة الشركة إبخالص وأمانة.  •
 ابللوائح والقوانني السائدة يف اململكة والبالد األخرى الىت تعمل هبا الشركة. اإللتزام  •
يف أدائها لعملها، فإن الشركة تلتزم ابلسلوك األخالقي يف مجيع أنشطتها، إن املعايري األخالقية  : مبادئ أخالقيات الشركة  (2

 تقوم على املباديء التالية:
 اإلخالص •
 األمانة  •
 العدالة •
 الشفافية  •
  .فهم مبادئ عملنا والعمل مبوجبها يف مجيع األوقات. كما نشجع املوردين منسويب الشركةونتوقع من مجيع ( 3

 منسوبيها الشركة جتاه : واجبات اخلامسةاملادة 
عمل   بيئة  إبجياد  الشركة  حتقيق  تلتزم  من  متكنهم  اليت  املتطلبات  مجيع  الشركة  منسويب  لكافة  توفر  الشركة  سليمة  أهداف 

 ومنسوبيها وفقاً ملا يلي:
، وإخطارهم أبن السلوك األخالقي القومي    وأخالقيات العملتعريف كافة منسوبيها وإطالعهم على سياسة السلوك املهين  (  1

 يعترب جزءاً من الطريقة اليت يؤدون هبا أعماهلم. واجب والتزام وأنه 
 وإنصاف، ودون متييز. معاملة كافة منسوبيها بعدالة ( 2
 هتيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية ملنسوبيها، تليب املتطلبات األساسية هلم واحتياجاهتم العملية.(  3
وتوفري فرص للموظفني للمشاركة يف تقدمي االقرتاحات املتعلقة بتحسني األداء، وتطوير العمل يف جو تشجيع  على الشركة  (  4

 شرتك. من الثقة املتبادلة والفهم امل
املخالفة(  5 املمارسات  عن  البالغات  تقدمي  على  املوظفني  وظيفتهم  تشجيع  واجبات  أتدية  أثناء  فيها  املشكوك  وفقاً    ،أو 

 لسياسة اإلبالغ عن املممارسات املخالفة املعتمدة من جملس إدارة الشركة. 
  جتاه الشركة قيم الكفاءة املهنية  إلتزام : السادسةاملادة 

 جيب على أي من منسويب الشركة اإللتزام مبا يلي: 
 . الشخصية مواملسامهني وتقدميها على مصلحتهمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام مبصاحل الشركة  (1
 . بذل واجيب العناية والوالء جتاه الشركة، وكل ما من شأنه صون مصاحل الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها( 2
الشخصية يف مجيع    معلى مصلحته  الشركة   وتقدمي مصاحل ،  مبا حيقق مصلحة الشركة   مواجباهت  وتنفيذ  م ممارسة صالحياهت(  3

 االحوال. 
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الواجبة عند أداءه4 العناية املهنية  إليهللمهام    م( بذل  ، وذلك من خالل االلتزام ابلقوانني واألنظمة واملعايري ذات ماملوكلة 
 الصلة بعمل الشركة. 

املعتمدة   ض املصاحل تعار   لسياسةوفقاً  ( جتنب احلاالت اليت تؤدي اىل تعارض مصاحلهم مع مصاحل الشركة، والتعامل معها  5
 .أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية هبذا اخلصوص واملتواقفة مع

 واألنظمة  اإللتزام ابلقوانني : السابعةاملادة 
 اإللتزام مبا يلي:  جيب على أي من منسويب الشركة

عند    يالتنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساسااللتزام التام أبحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما  (  1
لتدبري ابلشركة  مأو مهامه  يف اجمللس  مملهام عضويته  مممارسته أو املشاركة يف أي عمل يشكل إساءة  القيام  ، واالمتناع من 

 شؤون الشركة. 
واإلجراءات  2 ابلسياسات  اإللتزام  الداخلية،  (  الرقابة  وأنظمة  تلك الداخلية  من  ألي  خرق  أي  وجود  عدم  من  والتأكد 

 ت املعتمدة من جملس إدارة الشركة، مبا يف ذلك سياسات املوارد البشرية والشؤون اإلدارية واملالية.  السياسات والتعليما
خم  (3 أية  عن  يبلغ  علمهأن  إىل  تصل  قد  ملمالفات  توخياً  وفقاً الشركة   صلحة،  املمارسات    ،  عن  اإلبالغ  سياسة  ألحكام 

 املخالفة املعتمدة هبذا اخلصوص.
 إستخدام أصول الشركة  :الثامنة املادة 

 ما يلي: يقع على عاتق أي من منسويب الشركة 
املوارد (  1 أو  األصول  تلك  استغالل  وعدم  وأهدافها،  الشركة  أغراض  حتقيق  على  ومواردها  الشركة  أصول  استعمال  قصر 

 .أو شخصية لتحقيق مصاحل خاصة
احملافظة على أصول الشركة امللموسة وغري امللموسة من التلف والضرر والضياع والسرقة وإساءة االستخدام وتشمل اصول  (  2

والواثئق  اإللكرتونية  واملوارد  واملواد  واملعدات  واألجهزة  واملمتلكات  واملرافق  املوجودات  احلصر  ال  املثال  سبيل  على    الشركة 
عرضة للمساءلة اإلدارية    واتلك األصول يكونأبي من  يف اإلضرار    م، ويف حال تسببهواملعلومات واسم وشعار وشهرة الشركة 

 عن الضرر الناجم عن ذلك.  الشركة حبقها يف املطالبة ابلتعويض دون إخالل إبحتفاظاملناسبة، 

 إستغالل املنصب الوظيفي : التاسعةاملادة 
 منسويب الشركة ما يلي: يقع على عاتق أي من 

 . مأو بغريه منصب الوظيفي هبدف حتقيق مصلحة خاصة هباملاستغالل ( عدم 1
عدم استخدام أي من املعلومات واليت حيصل عليها يف سياق قيامه بواجبات منصبه الوظيفي، لتحقيق أهداف معينة أو  (  2

 احلصول على أي منفعه أو مقابل خاص من أي شخص. 
 . اإلمتناع عن التصويت أو املشاركة يف اختاذ القرار عند وجود تعارض مصاحل( 3
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( عدم القيام أبية أعمال أو مهام قد تعطي انطباعاً بوجود تعارض يف املصاحل، مبا يف ذلك قبول أية هدااي أو ضيافة أو  4
التزام أو يكون هلا أتثري مباشر او   غري مباشر على موضوعيته يف تنفيذ خدمات من أي شخص إذا كانت تضع عليه أي 

 مهامه الوظيفية، أو من شأهنا التأثري على قراراته او قد تضطره لإللتزام بشيء ما لقاء قبوهلا. 
   ةالعادل التمثيل واملعاملةالعاشرة: املادة 

ومصلحة املسامهني ومراعاة حقوق  مبا حيقق مصلحة الشركة  و مجيع املسامهني يف الشركة،   بتمثيل  عضو جملس اإلدارة  يلتزم  (  1
 أصحاب املصاحل اآلخرين، وليس مصلحة اجملموعة اليت انتخبته فحسب. 

بناء على معايري عادلة، دون متييز    القراراتيلتزم مجيع منسويب الشركة بتوفري كافة خدماهتا للعمالء بشكل عادل وإبختاذ  (  2
 مبين على مصلحة أو أي عوامل أخرى.

 عشر: احملافظة على الواثئق واملستندات والسجالتاملادة احلادية 
اإلعتناء  اليت تكون يف عهدهتم، كما جيب عليهم  الواثئق واملستندات والسجالت  الشركة ابحملافظة على كافة  يلتزم منسويب 

ظف إتالف تلك ابمللفات الدائمة وملفات أوراق العمل وحفظها وفقاً للسياسات واإلجراءات املتبعة ابلشركة، وال جيوز للمو 
 املستندات إال بعد احلصول على املوافقة اخلطية من اجلهة املختصة ابلشركة. 

 واملسامهنياملادة الثانية عشر: التعامل مع وسائل اإلعالم 
 ( الرئيس التنفيذي هو املتحدث الرمسي للشركة وفقاً للصالحيات املمنوحة له من جملس اإلدارة.1
ستعالمات واإلستفسارات الواردة من وسائل األعالم التواصل املؤسسي مسئولية الرد على كافة الطلبات واالمدير  يتوىل  (  2

 املتعلقة ابلشركة. 

اهليئة مسئولية الرد على كافة الطلبات واالستعالمات واإلستفسارات الواردة من  وضابط االتصال  يتوىل مسؤول اإللتزام  (  3
 الشركة. مهني يف بشؤون املسااملتعلقة  واجلمهور

املشاركة يف أي نشاط إعالمي مع العمالء أو املوردين أو أي شخص آخر فيما خيص  ال جيوز ألي من منسويب الشركة  (  4
 الشركة أو اإلتفاق على القيام بذلك، دون احلصول على املوافقة املسبقة من اجلهة املختصة ابلشركة.

أو رات أو إجراء املقابالت  ضأي مواد خطية أو إلكرتونية، أو إلقاء احملا   نشر أو عرضال جيوز ألي من منسويب الشركة  (  5
 دون احلصول على املوافقة املسبقة من اجلهة املختصة ابلشركة.  ، الظهور يف نشاطات عامة يذكر فيها أسم الشركة

 اإلطالع على املعلومات الداخلية وصالحية قواعد  : الثالثة عشراملادة 
 التعهد ابإللتزام بسياسة السلوك املهن واخالقيات العمل ( 1

وفهم  إلطالع  ابوأعضاء جلان الشركة،    أعضاء جملس اإلدارة، وكبار التنفيذين، وبقية موظفي  من  على كلاإللتزام  التعهد و  
 .التحذير من خماطر وعقوابت تسريب املعلومات الداخليةسياسة السلوك املهين واخالقيات العمل املعتمدة واملتضمنة  ى حمتو 
 التحذير املستمر من خماطر وعقوابت تسريب املعلومات الداخلية. ( 2
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، لذا حُيظر على كٍل من الشخص  يُعّد التداول بناًء على معلومات داخلية إحدى اجلرائم اجلنائية يف اململكة العربية السعودية
املطلع وغري املطلع التدوال بناًء على معلومات داخلية. أما التحقيق واالدعاء يف التداول بناًء على معلومات داخلية فأحد  

 اختصاصات هيئة التحقيق واالدعاء العام؛ وذلك لكونه جرمية جنائية تصل عقوبتها إىل السجن. 
 اليت ميتلكوهنا يف الشركة ألسهماعن منسويب الشركة إفصاح ( 3

املطلعني   األشخاص  الشركة كافة  املوظفنيتلزم  فيهم  يف  مبا  ميتلكوهنا  اليت  األسهم  عن  الشركة،اإلفصاح  أي     إجراء   وعدم 
( من  50، مع مراعاة فرتات احلظر املنصوص عليها يف املادة ) بذلك  اجلهة املختصةتداوالت على تلك األسهم دون إبالغ  

 .قواعد التسجيل واإلدارج
 حتديد صالحية االطالع على املعلومات الداخلية ( 4

الشركة على حتديد مباشر   تعمل  الداخلية بشكل  املعلومات  املطلعني على  أمساء األشخاص اآلخرين   األشخاص  إضافة إىل 
احملتمل من  الداخلية  الذين  املراجعة  موظفي  مثل  املعلومات  تلك  على  إد  اطالعهم  واألطراف وموظفي  املعلومات  تقنية  ارة 

ذات اخلارجي  األخرى  املراجع  مثل  الشركة  خارج  على  العالقة  الشركة  وتعمل  تلك  ،  على  اطالعهم  ضرورة  جدوى  تقييم 
  حتديد ضوابط معينة لدخول الشخص يف قائمة األشخاص   والعمل على تقليص عددهم قدر اإلمكان، عالوة على  املعلومات

 املعلومات الداخلية أو االستفادة منها بشكل غري عادل.  مه للعقوابت املرتتبة على تسريباملطلعني والتأكد من فه

 : مسؤول اإللتزام ووحدة املراجعة الداخليةتفعيل دور ( 5
السياسات واإلجراءات اليت   فيما يتعلق بوضع مسؤول اإللتزام ووحدة املراجعة الداخلية  تفعيل دور كل من  تعمل الشركة على  

للتأكد من    متابعتها إبستمرار  الداخلية أو االستفادة منها بشكل غري عادل والعمل على  تساهم يف عدم تسرب املعلومات
 الشركة.   االلتزام هبا من قبل كافة موظفي

  احلواجز الداخلية لإلدارات( 6
على ضمان   الشركة  ابملعلوماتتعمل  العالقة  ذات  اإلدارات  إىل  الدخول  للموظفني ال  حتديد صالحية  فقط  لتكون  داخلية 

 التأكد من عدم محل أي من الواثئق خارج تلك اإلدارات.و  املعنيني هبا

 :/ املراسالت اإللكرتونية تقنية املعلومات ( 7
الشركة   و لدى  العالقة ابملعلومات  مشاركة  متنعجراءات  إسياسات  ذات  الداخلية  اإللكرتونية  املواقع   املراسالت  مع  الداخلية 

 بشكل قاطع. اإللكرتونية األخرى 
 ( Confidentiality Agreementsاتفاقيات احلفاظ على سرية املعلومات الداخلية: )( 8

عند ضرورة التعامل مع أي أطراف ذات عالقة ابملعلومات الداخلية، تلزم الشركة تلك األطراف بتوقيع أتفاقية احلفاظ على  
احلفاظ على سرية تلك املعلومات وعدم االستفادة منها بشكل غري عادل أو إفشاءها ألي  السرية املعتمدة لديها مبا يكفل  

 جهات أخرى ال يقع على عاتقها االلتزام ابحملافظة على سرية املعلومات ومحايتها. 
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 التعامل مع األطراف األخرى خارج الشركة:( 9
الكفيلة حبماية  مجيعالشركة    أتخذ واإلجراءات  معاملعلوم  السياسات  التعامل  عند ضرورة  التسرب  من  الداخلية  أطراف    ات 

املعلومات ذات عالقة إبجراءات  الشركة  ابلتأكد  أخرى خارج  املتعلقة  السياسات واإلجراءات  تلك  منها  أن    الداخلية،  من 
التسرب،    ومات منأو القانوين لدية القدرة على احلفاظ على تلك املعل  الطرف اآلخر مثل املراجع اخلارجي أو املستشار املايل 

املعلومات سرية  على  ابحملافظة  التزامه  من  تسريب  والتثبت  على  املرتتبة  للعقوابت  فهمه  من  والتأكد  املعلومات    ومحايتها، 
بشكل منها  االستفادة  أو  أخرى  ألطراف  املطلعني  الداخلية  األشخاص  قائمة  يف  تضمينه  إىل  إضافة  عادل،  على   غري 

 األخرى الكفيلة حبماية تلك املعلومات. من السياسات واإلجراءاتاملعلومات الداخلية، وغريها 

 املادة الرابعة عشر: إعتماد ونشر وتنفيذ السياسة 

ويبلغ هبا مجيع   السياسة،  االدارة هذه  التوقيع على    ابلشركة  منسويب يعتمد جملس  ،  املرفق  تعهد اإلطالع واإللتزاممع ضرورة 
 .إعتمادها وتكون انفذة من اتريخ 
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 تعهد إطالع وإلتزام 
 

 أقر أان /....................................................... الشاغل لوظيفة/ ................................. 
مبادئ السلوك املهين وأخالقيات العمل جملموعة    سياسة بشركة / ................................... أبنين إطلعت على  

الواردة هبا ، وبيدي نسخة   التابعة، واملعتمدة من جملس اإلدارة وفهمت حمتواها ، وألتزم ابألحكام  أسرتا الصناعية وشركاهتا 
   .منها
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