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2. نظرة عامة
�ن ��ة الموظفي��ي لكاف��لوك المهن��ر الس��ة») معايي��ة («السياس��م األخالقي��ي والقي��لوك المهن��ة الس��ف سياس�تص
�ة ��ي المتقدم��ن ف��ن») العاملي��ن ب�»الموظفي��ف» ومجتمعي��ن ب�»الموظ��ي منفردي��ا يل��م فيم��ار إليه�(ويش
�اء ��ة إلى إرس��ذه السياس��دف ه��ركة»). وته��ة» و/أو «الش��ن ب�»المتقدم��م مجتمعي��ار إليه��ة (ويش��ركاتها التابع�وش
�ل ��ن أج��ن م��ة الموظفي��ة لكاف��م األخالقي��لوك والقي��ر الس��ن معايي��ع م��ى المتوق��د األدن��ترك للح��م مش�فه
�ة ��ى كاف��ة عل��ذه السياس��ري ه��ة. وتس��ة والمهني��ة واألمان��ث النزاه��ن حي��ركة م��معة الش��ى س��ة عل�المحافظ
�ا ��ي لديه��رى الت��راف األخ��ى األط��ة إل��رة، إضاف��ر مباش��رة أو غي��ورة مباش��تخدمين بص��واء المس��ن، س�الموظفي

�ا.��وم بتمثيله��ة و/أو تق��ع المتقدم��الت م�تعام

�ة، ��وق المالي��ة الس��ام هيئ��عودي، ونظ��ركات الس��ام الش��ى نظ��تنادًا إل��ا إس��م وضعه��ة ت��ذه السياس��ث إن ه�وحي
�ر ��ة يعتب��ذه السياس��زام به��إن اإللت��ركة، ف��ل الش��ات عم��ل ومتطلب��ام العم��ركات، ونظ��ة الش��ة حوكم�والئح

�اري. ��ل التج��ي العم��ا ف��ركة وأهدافه��الة الش��ق رس��ًا لتحقي��ة وضروري��ية للمتقدم��م األساس��ًا للقي�جوهري

�ن ��ا م��ة وغيره��ذه السياس��ا ه��ق عليه��ي تنطب��وال الت��ة كل األح��ن تغطي��ر الممك��ن غي��ه م��ن أن��ي حي�وف
�ل ��ات العم��ات وعالق��ة التصرف��ة كاف��م ممارس��روري أن تت��ن الض��ه م��ة، إال أن��راءات ذات الصل��ات واإلج�السياس

�ة.��رية والمهني��رام والس��ة واالحت��ة والنزاه��اف واألمان��ى اإلنص��ًا عل�تأسيس

٣.  اإللتزامات 

رؤية ورسالة وقيم المتقدمة أ. 
١-  الرؤية: شركة كيميائية تنمو وتعمل بمسئولية تجاه كافة أصحاب المصالح.

�تدامة ��ورة مس��ة بص��ة الربحي��ة لتنمي��ل مهني��ة عم��الل بيئ��ن خ��ودة م��ات ذات ج��ر منتج�٢-  الرس��الة: توفي
�ًا.�اجتماعي �ؤولة �ومس

٣-  القيم:
الشفافية: نعبر ع�ن ما يدور في أذهاننا بكل وضوح وثقة؛ نعطي التعليقات اإليجابية والبناءه.  •

�ن مجهودات ��دًا م��ل اب��تهين وال نقل��ق؛ ال نس��ل الفري��ن أج��خصية م��ات واألراء الش��ي بالرغب��ق: ُنضح�روح الفري  •
�ًا.��ازات مع��ل باإلنج��ق ونحتف�الفري

�ل �أفض �ق �ونطب �نا �أنفس �س �نقي �ال؛ �األعم �ر �تطوي �رص �ف �اد �إيج �ي �ف �تباقيون �إس �تمر: �المس �ر �التطوي  •
�ن.�الراه �ع �الوض �دى �ونتح �ات �الممارس

العناية بالعميل: نقوم بضبط عملياتنا لتلبية تطلعات العميل على أكمل وجه لضمان رضاه.  •
حيحة ... بإتقان ومن أول محاوله نفي بالتزاماتنا. Ðالتميز: نعمل األشياء الص  •

ب. فهم السياسة
�ة ��ام بكاف��زام الت��تيعابها واإللت��ة واس��ة بعناي��ذه السياس��راءة ه��ؤولية ق��ن مس��ق الموظفي��ى عات��ع عل�تق  •

�ا.�أحكامه
�ه ��م تتناول��ال ل��ي أي مج��ة ف��اد ونزاه��ة وحي��م بأمان��ن أداء أعماله��ة الموظفي��ن كاف��ع م��ك، يتوق��ى ذل��ة إل�إضاف  •
�ا ��م بم��ي المالئ��راء التأديب��اذ اإلج��ة اتخ��ذه السياس��ة له��ة مخالف��ى أي��يترتب عل��اص. وس��و خ��ى نح��ة عل�السياس

�ة.��اء الخدم��ال إنه��ك احتم��ي ذل�ف
�ن ��أن أي م��ي بش��راء تأديب��اذ أي إج��ق باتخ��ا يتعل��ا فيم��ة أو يقيده��ع المتقدم��ا يمن��ة م��ذه السياس��ي ه��س ف�لي  •
�وز ��ة. ويج��ذه السياس��ي ه��ة ف��ا صراح��رق إليه��م التط��م يت��م أو ل��واء ت��ف س��لوك الموظ��ة بس��ور المتعلق�األم

�ت.��ي أي وق��ة ف��ل السياس��ر أو تعدي��ح أو تغيي��وم بتنقي��ة أن تق�إلدارة المتقدم
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5 سياس��ة الس��لوك المهن��ي والقي��م األخالقية

ج.   اإللتزام بالسياسة
�ة ��ي المتقدم��ة ف��ة واألخالقي��ائل القانوني��ال والمس��ة األعم��ي كاف��لوك ف��ر الس��ة معايي��ذه السياس��دد ه�تح  •
�ع ��ل م��ي التفاع��ركاء، وف��ن والش��الء والموردي��ع العم��الت م��ي التعام��ادية ف��د أداة استرش��ي، وتع��كل يوم�بش

�ة.��هم المتقدم��ي أس��داول ف��ة والت��االت المالي��ق بالمج��ا يتعل��ا فيم��ين، وأيض�المنافس
كن مثاال يحتذى به – ابتكر وحافظ على ثقافة اإللتزام.  •

يجب عليك إبالغ مخاوفك ومالحظاتك فورًا إلى مشرفك المباشر أو إلى مسئول اإللتزام في الشركة.  •
تحديد مخاطر اإللتزام في الشركة والحيلولة دون وقوع هذه المخاطر.  •

�ة ��ح واجب��ة واللوائ��ه األنظم��اح تتطلب��أي إفص��ق ب��ا يتعل��ركة فيم��ي الش��زام ف��ئول اإللت��ع مس��اور م�التش  •
�ق. �التطبي

٤.  المنافسة والتجارة العادلة

نظام المنافسة أ. 
�ة ��تهلكين ولتوفير الحرية والمنافس��كار مصممة لحماية المس��ة االحت��ة مكافح��ة أو أنظم��ة المنافس�أنظم  •
�ة ��ة للغاي��ة صارم��ة الدولي��ة المنافس��تهلكين. وأنظم��ا للمس��ة العلي��دم المصلح��ن وتخ��ي تضم��ة الت�العادل

�وال.��ي كل األح��ا ف��زام به��ب اإللت�ويج
�ة ��ة المنافس��ة أنظم��ام بكاف��ا الت��ع إلتزامه��ي م��ي والدول��ن المحل��ى الصعيدي��اح عل��ة بنج��س المتقدم�تناف  •
�ين. ��ن المتنافس��ات بي��ر للمعلوم��ر مباش��ر أو غي��ادل مباش��ع أي تب��و قاط��ى نح��ر عل��ق. ويحظ��ة التطبي�واجب
�ة ��ذه األنظم��ريان ه��دى س��ات بم��ي كل األوق��ة ف��ة تام��ى دراي��وا عل��ن أن يكون��ى الموظفي��ب عل��ه يج��اًء علي�وبن
�ا ��أن م��س بش��ع أي مناف��ات م��ادل معلوم��ات أو تب��ات أو مناقش��ات أو تفاهم��ة اتفاقي��رام أي��دم إب��زام بع�واإللت

�ر):��ال ال الحص��بيل المث��ى س��ي (عل�يل
التواطؤ في العطاءات (التالعب في المناقصات).  o

تحديد سقوف لإلنتاج.  o
األسعار وسياسات التسعير.  o

حصحصة المبيعات جغرافيًا وتخصيص العمالء أو خطوط المنتجات.  o
المعلومات المتعلقة بشروط وأحكام البيع.  o

�ا ��اوف أو حينم��اؤالت أو مخ��م تس��ت لديه��ا كان��ركة كلم��ي الش��زام ف��ئول اإللت��ع مس��اور م��ن التش��ى الموظفي�عل
�طتهم.��ى أنش��ة عل��ة المنافس��ريان أنظم��أن س��ن بش��ر متأكدي��ون غي�يكون

ب. ضوابط التجارة الدولية
�تيراد ��رق اس��م ط��ا تنظي��م بموجبه��ي يت��ارة والت��ة التج��ة بمراقب��ا الخاص��ر أنظمته��ة بتطوي��وم كل دول�تق
�ع ��ارة م��ع التج��ر تمن��د حظ��ة قواع��ارة الدولي��ط التج��مل ضواب��د تش��ات. وق��ات والتقني��لع والخدم��ر الس�وتصدي

�ة.�دول معين

�دة أو ��ة مقي��ة تجاري��ال ألي ممارس��ب لالمتث��ي أي طل��ال تلق��ي ح��زام ف��ئول اإللت��ارة مس��ن استش��ى الموظفي�عل
�ة ��ة أو الدولي��ة الوطني��ب األنظم��ة بموج��ة لعقوب��ورة أو خاضع��ة محظ��ذه الممارس��ون ه��وز أن تك��ر؛ ويج�حظ

�ا.��الغ عنه��ة لإلب��ة معين��ات حكومي��ة لمتطلب��ون خاضع��ق، أو تك��ة التطبي�واجب

التعامالت التجارية مع األطراف األخرى ج. 
�ات ��زام بالممارس��ك اإللت��ي ذل��ن ف��رى متوخي��راف األخ��ع األط��ة م��الت التجاري��ن أداء المعام��ى الموظفي�عل
�ر ��ة غي��طة تجاري��ة أنش��رة أي��ن مباش��اع ع��م االمتن��ب عليه��ركة، ويج��ة للش��ة والنظامي��ة والمنصف�األخالقي

�ات.��رى أو المؤسس��راف األخ��ع وكالء األط��ل م��اء التعام��ة أثن�أخالقي
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6 سياس��ة الس��لوك المهن��ي والقي��م األخالقية

�ة ��ي النزاه��ؤولية وتوخ��م بمس��ة أداء أعماله��ع المتقدم��ل م��ي تتعام��رى الت��رف األخ��ى األط��ًا عل��ب دائم�يج
�ة.��ادئ األخالقي��ق والمب��ة التطبي��ة واجب��زام باألنظم��ى اإللت��ة إل��ن إضاف��رام لآلخري��ة واالحت�واألمان

�ار الموردين ��د اختي��ركة عن��ة للش��م األخالقي��ة القي��اع سياس��ن اتب��ؤولين ع��ون مس��ون المعني��ون الموظف�ويك
�ة.��ل المتقدم��ي تمث��رى الت��راف األخ�أو األط

5.  بيئة العمل في المتقدمة
البيئة والصحة والسالمة واألمن والجودة أ. 

�ارية �وس �دة �معتم �راءات �إج �ة �وللمتقدم �ة. �والبيئ �ن �الموظفي �المة �وس �ة �صح �ة �بحماي �ة �المتقدم �زم �تلت
�ة ��ى دراي��وا عل��ن أن يكون��ة الموظفي��ى كاف��ودة. وعل��ن والج��المة واألم��ة والس��ة والصح��أن البيئ��ول بش�المفع

�ا.��ًا له��رف وفق��م، والتص��ال عمله��ى مج��م وعل��ق عليه��ي تنطب��راءات الت��ات واإلج�بالسياس

�ن واألفعال ��ع اإلرهابيي��م لمن��امل المصم��ن الش��ام األم��م نظ��اظ ودع��ئولية الحف��ًا مس��ا جميع��ى عاتقن��ع عل�وتق
�ركة ��ي الش��ي مبان��ن ف��خاص الموجودي��ن أو األش��ركة أو الموظفي��ال الش��ى أعم��ر عل��ن التأثي��رى م��ة األخ�اإلجرامي

�ق اإلنتاج.��ي مراف�وف

ب. تساوي الفرص والتنوع
�ن ��كل الموظفي��اوية ل��ل المتس��رص العم��ادئ ف��ق، بمب��ة التطبي��ن واجب��ب القواني��ة، بموج��زم المتقدم�تلت
�ة ��اح المتقدم��م نج��دى دعائ��اوية إح��ل المتس��رص العم��د ف��ركة. وتع��دى الش��ل ل��ات عم��ن بطلب�والمتقدمي

�ف.��ات التوظي��راءات وممارس��ة إج��ي كاف��ادئ ف��ذه المب��زام به��م اإللت��ث يت�حي
 

�د ��اوية تعتم��رص متس��ى ف��ن عل��ول الموظفي��عى لحص��ا ونس��وع موظفين��ا تن��ة مزاي��ي المتقدم��درك ف��ن ن�نح
�ة.��الت للوظيف��ات والمؤه��ل المتطلب��ل مث��ة بالعم��ر المتعلق��ركة والمعايي��ات الش��ى احتياج��ط عل�فق

ويجب على المدراء حث الموظفين على تحقيق أهداف الشركة مع إتاحة الفرصة لهم للتطور مهنيًا.

العدالة ج. 
�ا ��عر فيه��ة يش��ل إيجابي��ة عم��ر بيئ��اد وتوفي��ة وحي��رارات بموضوعي��اذ الق��رف واتخ��ة التص��ب المتقدم��ن واج�م

�ادل. ��رام متب��ة واحت��ون بكرام��م يعامل��م وبأنه��ون بقيمته�الموظف
ويتوقع من الموظفين التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض على النحو التالي:

التصرف بنزاهة واحترام وحياد وتقدير.  •
االمتناع عن أي فعل أو سلوك من شأنه أن ينعكس سلبًا على المتقدمة.  •

�ة ��د والمضايق��ام والتهدي��ل االنتق��ة مث��ال العدائي��ن األفع��ة م��رام وخالي��ى االحت��ة عل��ة قائم��ج لثقاف�التروي  •
�ف.��ز والعن��ة والتميي��ف والعنصري�والتخوي

المضايقة في مكان العمل د. 
�ات غير ��لوك والتصرف��واع الس��ن كل أن��ة م��ة خالي��ة ومهني��ل إيجابي��ة عم��ر بيئ��ة بتوفي��ي المتقدم��زم ف��ن نلت�نح
�ن ��ي يمك��ات الت��ن اإلهان��ا م��ة وغيره��كات التحقيري��ادل الن��د وتب��ف والحق��ل التخوي��ة مث��ر الالئق��ة وغي�النظامي
�ة، ويمكن ��ة عمل عدائي��ق بيئ��ى خل��ي إل��ن أن يفض��ؤذ يمك��ل م��ي أي عم��ة ه��ل. المضايق��ى أداء العم��ر عل�أن تؤث
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7 سياس��ة الس��لوك المهن��ي والقي��م األخالقية

�اه ��رف تج��ة أو التص��اءات البدني��ق االيم��ن طري��فهية أو ع��ة أو الش��رق اإللكتروني��ل الط��رق مث��دة ط��دث بع�أن تح
�ورة.��ة أو متص��ص فعلي��مات أو خصائ��ة س��ى أي��اًء عل��ن بن�اآلخري

�ن أو ��د م��ي أو التهدي��ف البدن��ة أو العن��ة المبتذل��ن اللغ��وع م��تخدام أي ن��ة  إزاء اس��امح المتقدم��ن تتس�ول
�الغ ��ى إب��ن عل��جع الموظفي��ل. ونش��ة العم��ى بيئ��لبًا عل��س س��أنه أن ينعك��ن ش��ا م��ف بم��طة أي موظ�بواس
�الغ ��م إب��ب عليه��ا يج��ور، كم��ى الف��ف عل��ب أن يتوق��ول ويج��ر مقب��ه غي��أن تصرف��رة ب��ة مباش��ب المضايق�مرتك

�زام.��ئول اإللت��ى مس��ور إل��ى الف��ة عل��ل المضايق�فع

�رد أو ��اه أي ف��ة تج��كل مضايق��ن أن يش��ر يمك��ر مباش��ر أو غي��لوك مباش��ن أي س��اع ع��ن االمتن��ى الموظفي�عل
�رق أو ��ى الع��اًء عل��ن بن��ع اآلخري��ة م��ر الئق��ورة غي��ف بص��رف أي موظ��ا يتص��ة عندم��دث المضايق��ة. تح�مجموع

�ر.��ال ال الحص��بيل المث��ى س��ية، عل��ي أو الجنس��ل االثن��ي أو األص��ل الوطن��دة أو األص��ن أو العقي��ون أو الدي�الل

�فافية ��ث أن الش��ركة. وحي��طة الش��رارات اإلدارة أو أنش��ن أو ق��أن الموظفي��ائعات بش��ج الش��ًا تروي��ًا بات��ع منع�يمن
�ع ��م م��وع لديه��ن ألي موض��ة الموظفي��ب بمناقش��ركة ترح��إن الش��ركة، ف��ية للش��م األساس��دى القي��ي إح�ه

�ة. �اإلدارات المعني

ه. التحرش الجنسي
�ب ��ية وطل��ات الجنس��ة والتلميح��مل المغازل��ق، ويش��ر الئ��ي وغي��ر نظام��رف غي��و تص��ي ه��رش الجنس�التح
�ة إزاء ��امح المتقدم��ن تتس��ية. ول��ة جنس��ة ذات طبيع��فهية أو بدني��ة او ش��ة بصري��ة حرك��ية وأي��ات الجنس�الخدم
�ات ��ة تلميح��ام بأي��ي أو القي��تراك ف��دم االش��ن ع��ى الموظفي��ب عل��ي. ويج��رش الجنس��كال التح��ن أش��كل م�أي ش

�ل.    ��كان العم��ي م��ن ف��خاص آخري��ف أو أي أش��اه أي موظ��ة تج��ر الئق��ية غي�جنس

المحاباة  و . 
�ة واألداء. ��الت الوظيفي��ا بالمؤه��ة له��باب ال عالق��ن ألس��ن معيني��ة لموظفي��ة التفضيلي��ي المعامل��اة ه�المحاب
�ول ��ة المعم��ات الداخلي��ة والسياس��ذه السياس��دف ه��ز. وته��ى التميي��وال إل��ض األح��ي بع��اة ف��ود المحاب��د تق�وق
�ى ��رًا عل��ة حص��ف مبني��ات التوظي��ة بممارس��رارات المتعلق��ة الق��ون كاف��ان أن تك��ى ضم��ة إل��دى المتقدم��ا ل�به
�معة ��ال وس��ة بأعم��رار بالغ��ى أض��وي عل��اة تنط��ك أن المحاب��ق. وال ش��ة التطبي��ر واجب��الت واألداء والمعايي�المؤه

�ات.��ع األوق��ي جمي��ا ف��ب تجنبه��ركة ويج�الش
  

التمييز ز. 
�ع ��رارات م��ق كل الق��ب أن تتواف��ز. ويج��ن التميي��ة م��ة خالي��ة ومهني��ل إيجابي��ة عم��ر بيئ��ة بتوفي��زم المتقدم�تلت

�ا.��ك به��ي نتمس��م الت��ع القي��جم م��ام وأن تنس�النظ

�ات ��كل ممارس��وم ب��ز وأن تق��ن التميي��و م��ة تخل��ا بطريق��ز أعماله��ة أن تنج��ات المتقدم��م سياس��ن أه�وم
�ب ��اس بموج��ى أي أس��ز عل��ل دون تميي��ة بالعم��ر ذات الصل��ة والمعايي��ا العملي��ًا الحتياجاته��ف وفق�التوظي

�ق.��ة التطبي��ح واجب��ة واللوائ�األنظم

الممارسة السليمة للسلطة ح. 
�ركة ��زام الش��واد، وإل��راء الم��ل ش��م مث��ة له��لطات المخول��ًا للس��م وفق��ه وأداء وظائفه��ن التنب��ى الموظفي�عل

�اق.��ات واإلذن باإلنف�باالتفاقي

�ه ��ى مصالح��ركة عل��ح الش��ة لمصال��ي األولوي��ب أن يعط��ة، ويج��ة ونزاه��ه بأمان��ف أداء واجبات��ى كل موظ�عل
�ب.��ا أو مكاس��خصية أو مزاي��ح ش��ق مصال��ه لتحقي��تغل منصب��ة، وأال يس�الخاص
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ط. العقاقير غير المشروعة والكحول
�ن ��ة م��ة خالي��ة وصحي��ل آمن��ة عم��ر بيئ��ة بتطوي��ق وملتزم��ة التطبي��ة واجب��ب األنظم��ة بموج��ة ملزم�المتقدم
�ول أو ��ي الكح��ًا تعاط��رًا بات��ن حظ��ة الموظفي��ى كاف��ر عل��ول. ويحظ��ر الكح��ن تأثي��روعة وم��ر المش��ر غي�العقاقي

�روعة.��ر مش��ر غي��ول أو عقاقي��ر الكح��ت تأثي��ل تح��ور للعم�الحض

�تخدام ��ب معتمد، إن كان الس��ن قبل طبي��روع موصوف م��ر عقار مش��ت تأثي��ون تح��ف يك��ى أي موظ��ب عل�ويج
�ى ��ه عل��ق مع��ش ويتف��ر وأن يناق��رفه المباش��غ مش��ن، أن يبل��المة اآلخري��المته أو س��ى س��ر عل��ار تأثي��ك العق�ذل

�راء المالئم.�اإلج

السرية ي. 
�زء ��كل ج��ي تش��ة وه��ة األهمي��ي غاي��ر ف��ركائها أم��ة وش��ال المتقدم��طة أعم��رية أنش��ى س��ة عل��د المحافظ�تع
�ر ��ات غي��ى المعلوم��ة عل��ب المحافظ��ة. وتج��دى المتقدم��د ل��ي المعتم��ل النموذج��د العم��ن عق��زأ م�ال يتج
�دم ��رية وع��اق الس��ي نط��ا ف��ا ومورديه��ركائها وموظفيه��ة وش��طتها العملي��ة وأنش��أن المتقدم��ة بش�المعلن

�وض.��خص المف��ن الش��بقة م��ة مس��ة خطي��دون موافق��ا ب��اح عنه�اإلفص

�ات ��ذه المعلوم��ة ه��ا حماي��ك حينه��ب علي��رية ويج��ات س��ى معلوم��ن عل��د تؤتم��ة، ق��ي المتقدم��ف ف�كموظ
�ر ��اء. وتنحص��رة واألصدق��راد األس��ك أف��ي ذل��ا ف��ة، بم��ارج المتقدم��ل أو خ��خص داخ��ائها ألي ش��دم إفش�وع
�ك ��ل تل��ى مث��ول عل��ة الحص��م الوظيفي��ب أداء واجباته��ن يتطل��ن الذي��رية للموظفي��ات الس��اركة المعلوم�مش

�ات.�المعلوم

�ت ��واء أكان��ود س��رض المقص��الف الغ��رض بخ��رية ألي غ��ات الس��تخدم المعلوم��ف أن يس��مح ألي موظ�وال يس
�ا ��ن بتات��ى الموظفي��ر عل��ا يحظ��ال. كم��ي األعم��ركائها ف��ا أو ش��ة أو موظفيه��ق بالمتقدم��ات تتعل��ذه المعلوم�ه

�ر.��رف آخ��ات ألي ط��ن المعلوم��اح ع�اإلفص

�ة ��ون بحماي��ر ملزم��ة أو الغي��أن المتقدم��رية بش��ات س��ى معلوم��ول إل��ة الوص��م إمكاني��ن لديه��ون الذي�الموظف
�ة ال ��ة طريق��ا بأي��اح عنه��دم اإلفص��ون بع��ح  وملزم��دون تصري��ا ب��ول إليه��ة الوص��ن إمكاني��ات م��ذه المعلوم�ه
�رية ��ات الس��تخدام المعلوم��ص بإس��رية أو الترخي��زام بالس��ة لإلل��ة معني��ة اتفاقي��كام أي��روط وأح��ع ش��ق م�تتس
�ال ��ي األعم��ركائها ف��ا أو ش��ة أو موظفيه��أن المتقدم��رية بش��ات الس��ن المعلوم��اح ع��ى اإلفص��ب عل��ر. ويترت�للغي
�ك ��ب ذل��ة بموج��ة للمتقدم��رار متاح��وق أو أض��ة حق��اس بأي��دون مس��ا ب��ح عنه��ف المفص��ة الموظ��اء خدم�إنه

�اح. �اإلفص

تضارب المصالح ك. 
�رتها ��رته أو أس��ح الخاصة بأس��ف، أو المصال��خصية للموظ��ح الش��ارض المصال��ا تتع��ح عندم��ارب المصال��أ تض�ينش
�ي ��ه ف��ام بواجبات��ى القي��ف عل��درة الموظ��ى ق��ر عل��ن أن تؤث��ث يمك��ة بحي��ح المتقدم��ع مصال��ة م��ة طريق�بأي

�اد.��اف وحي��ة وإنص��ركة بموضوعي�الش

�اع ��وء أوض��ة دون نش��ة، والحيلول��ة الداخلي��ة الرقاب��ز آلي��ا، وتعزي��ة مصالحه��ة حماي��ة المتقدم��ن سياس�وم
�ب ��ة وحس��ات الداخلي��ة والسياس��ذه السياس��ب ه��اع بموج��ذه األوض��ع ه��ل م��ح والتعام��ارب المصال��مح بتض�تس

�وص.��ذا الخص��ق به��ة التطبي��ح واجب��ة واللوائ��ات األنظم�مقتضي

�ورد ��ا ن��ح، إال أنن��ارب المصال��ة لتض��اع المحتمل��ف كل األوض��ى وص��عى إل��ة ال تس��ذه السياس��ن أن ه��ي حي�وف
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9 سياس��ة الس��لوك المهن��ي والقي��م األخالقية

�ك:��ى ذل��ة عل��ض األمثل��ي بع��ا يل�فيم
الحصول على قروض أو ضمانات لاللتزام بسبب وظيفة شخص ما.  •

االشتراك في أي عمل منافس إال إذا صرحت له الشركة بذلك.  •
�ة أو ��ركة القائم��ات الش��ي عالق��ة ف��ر مالئم��ورة غي��ل بص��ن أن يتداخ��اط يمك��ل أو نش��ي أي عم��راط ف�االنخ  •

�ث.��رف ثال��ع ط��ة م�المحتمل
قبول الرشاوى أو االكراميات أو أية دفعات أخرى غير الئقة مقابل خدمات تتعلق بأداء أعمال الشركة.  •

�وال ��ي األح��ركة، ف��ع الش��ون  م��ات يتعامل��خاص أو كيان��ن أش��ة م��ل هدي��رة يقب��راد األس��د أف��ل أح��ول أو جع�قب  •
�ول الهدية ��ل أن يؤدي قب��ف أو عندما يحتم��ات الموظ��ى تصرف��ر عل��رض التأثي��ة لغ��م الهدي��ون تقدي��ي يك�الت

�ح.��ارب المصال��ر تض��ن مظاه��ر م��وء مظه��ى نش��و إل��ى أي نح�عل

�ي أو ��ارب فعل��ى أي تض��ؤدي إل��ي ت��اع الت��ب األوض��ف تجن��ى الموظ��ب عل��اله، يج��ا ورد أع��اس بم�ودون المس
�ؤول ��ور لمس��ى الف��ح عل��ة وأن يفص��ح المتقدم��ة ومصال��ه الخاص��ن مصالح��ارب بي��ر للتض��ل أو مظه�محتم

�ي:��ا يل��ك م��ي ذل��ا ف��ح، بم��ي المصال��ارب ف��ة للتض��ة حال��ن أي��ركة ع��زام بالش�اإللت
وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقد أو أعمال ُيدخل فيها من أجل منفعة الشركة.  •

االرتباط بأية أعمال تنافس الشركة أو أي من أنشطتها.  •
العلم بوجود تضارب بين مصالح أي موظف مع مصالح الشركة.  •

�راء ��اذ إج��ى اتخ��ؤدي إل��د ي��ح ق��ي المصال��ل ف��ي أو محتم��ارب فعل��ن أي تض��الغ ع��اح أو اإلب��دم اإلفص��ي ع��اق ف�اإلخف
�ف.��ة الموظ��اء خدم��مل إنه��ي يش�تأديب

الخصوصية/ حماية البيانات ل. 
�ؤولية ��خصية بمس��ات الش��ع المعلوم��ل م��راد والتعام��ة األف��ة خصوصي��رام وحماي��ة  باحت��زم المتقدم�تلت
�ح ��اب المصال��الء وأصح��ن والعم��ات الموظفي��ع معلوم��ل م��ا نتعام��ا أنن��ق. كم��ة التطبي��ة واجب��ا لألنظم�وفق

�رية.��ة والس��ات العناي��ى درج��ة بأقص��رى المعني��راف األخ�واألط

�دم ��ات وع��رية المعلوم��رام س��ون باحت��خصية ملزم��ات ش��ى بيان��ول إل��ة الوص��م إمكاني��ن لديه��ون الذي�الموظف
�راض ��ي األغ��ط ف��ات فق��ذه البيان��تخدام ه��م اس��ب عليه��رى، ويج��راف أخ��ن أو أي أط��ن اآلخري��اءها للموظفي�إفش

�ركة.��روعة للش�المش

�ف أو ��ذا الموق��ل ه��ى مث��ًا عل��ح مطلع��ريتها أو أصب��ك س��ات أو انته��تخدام البيان��ف اس��اء أي موظ��ال أس��ي ح�وف
�ر ��رفه المباش��الغ مش��ه إب��ب علي��ه يتوج��ر، فإن��رض للخط��د تع��خصية ق��ات ش��ى بيان��وي عل��ًا يحت��م أن نظام�عل

�ور. ��ى الف��ركة عل��ي الش��زام ف��ؤول اإللت�ومس

6.  حماية أصولنا
االستخدام السليم ألصول الشركة أ. 

�ول ��مل أص��ودة. وتش��راض المقص��ي األغ��تخدامها ف��ركة واس��ول الش��ة أص��ن حماي��ة الموظفي��ى كاف��ب عل�يج
�ات �والملف �ات �والمركب �ة �النقال �زة �واألجه �ف �والهوات �ر �الكمبيوت �زة �وأجه �دات �والمع �ي �المبان �ة �المتقدم
�ة ��ى الملكي��ة إل��رى، إضاف��آت األخ��ى اإلدارة والمنش��ع ومبن��ة بالمصن��دادات الخاص��زون واإلم��تندات والمخ�والمس

�رية.��ات الس��ة والمعلوم�الفكري
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ب. الملكية الفكرية
�ه ��ة. وعلي��تمرارية المتقدم��تقبلي واس��و المس��ان النم��ة لضم��ل الهام��ن العوام��ات م��كارات والنجاح��ر االبت�تعتب
�د ��ف. وتع��ى كل موظ��ب عل��ي واج��تخدام ه��وء االس��دان وس��رقة أوالفق��ن الس��ة م��ا الفكري��ة ملكيتن��إن حماي�ف
�ا ��د أصولن��ا أح��ا باعتباره��ب حمايته��ي تج��ا وبالتال��ا وهويتن��ن عملياتن��ا م��زءًا هام��ة ج��ة للمتقدم��ة الفكري�الملكي
�رار ��ات التجارية، واألس��ر، والعالم��وق التأليف والنش��ة حق��ة للمتقدم��ة الفكري��ة الملكي��مل محفظ��ة. وتش�القيم
�ن ��ى الموظفي��راع. وعل��راءات االخت��م، وب��وق التصمي��كار، وحق��ة، واألف��رة الفني��عارات، والخب��ة، والش�التجاري
�ة ��ى الحماي��ول عل��رض الحص��ينات لغ��رات أو تحس��ال أو تطوي��ات أو أعم��ة اختراع��ن أي��ور ع��ى الف��اح عل�اإلفص

�أنها.��ة بش�النظامي

�ة أو ��ة للمتقدم��ة فكري��ة ملكي��اركة أي��ن أو مش��اح ع��دم اإلفص��ات ع��ي كل األوق��ن ف��ى الموظفي��ب عل�يج
�م ��ب آداء واجباته��ن يتطل��ك الذي��تثناء أولئ��ة باس��ارج المتقدم��ل أو خ��د داخ��ع أي أح��ال م��ي األعم��ركائها ف�لش

�ات.��ك المعلوم��ة تل��ة معرف�الوظيفي

�ن ��ة الموظفي��ى كاف��ب عل��ا يج��ا. كم��اح عنه��دم اإلفص��ث وع��رف الثال��ة للط��ة الفكري��رام الملكي��ب احت�ويج
�ة.��ل بالمتقدم��م العم��د تركه��ى بع��رية حت��ات الس��ركة والمعلوم��كات الش��ة ممتل�حماي

�ليم ��تخدام الس��أن االس��ئلة بش��ة أس��ك أي��ا إذا كان لدي��ال م��ي ح��ركة ف��زام بالش��ؤول اإللت��ارة مس��ن استش�ويتعي
�ركة.��ة للش��ة الفكري��ة الملكي�وحماي

تداول الشخص المطلع ج. 
�ا ��ح عنه��ر مفص��ة غي��ات جوهري��ى معلوم��ول إل��ك الوص��ون بإمكان��د يك��ركة، ق��ي الش��ًا ف��ك موظف�بوصف
�ة أو ��ا المحتمل��ركائها أو صفقاته��ا أو ش��طة أعماله��ة أو أنش��أن المتقدم��ور بش��دى الجمه��ة ل��ر معلوم�وغي

�ة». ��ر المعلن��ات غي��ا «المعلوم��ح عنه��ر المفص��ة غي��ات الجوهري��ذه المعلوم��مى ه��تثماراتها. وتس�اس

�م ��الل عمله��ن خ��ا م��ي علموه��ة الت��ر المعلن��ات غي��اركة المعلوم��تخدام ومش��ن اس��ى الموظفي��ًا عل��ر بتات�يحظ
�تخدام ��ق. إن اس��ة التطبي��ح واجب��ة واللوائ��ب األنظم��ة بموج��ات للعام��ذه المعلوم��ن ه��اح ع��ن اإلفص��ى حي�إل
�وا ��ل أن يقوم��ن يحتم��ا آلخري��خصية أو توفيره��ة ش��ا مالي��ق مزاي��ة لتحقي��ر المعلن��ات غي��اركة المعلوم�أو مش
�ة ��ذه السياس��الًال به��د إخ��ات يع��ذه المعلوم��اس ه��ى أس��رى عل��ركات أخ��ة أو ش��هم المتقدم��ع أس��راء أو بي�بش

�عودي.��ام الس��ب النظ��روع بموج��ر مش��ًال غي��ة وعم��ة للمتقدم��ات الداخلي�وبالسياس

�ركة ��أن الش��ات بش��ة معلوم��ر، أي��ال ال الحص��بيل المث��ى س��ة، عل��ر المعلن��ات غي��مل المعلوم��ام، تش��كل ع�وبش
�تثمرون ��ا المس��ح أن يعتبره��ن الراج��ي م��ا، والت��ا أو عمالئه��ال أو مورديه��ي األعم��ركائها ف��اهميها أو ش�أو مس

�ي:��ا يل��ر، م��ال ال الحص��بيل المث��ى س��ة، عل��ر المعلن��ات غي��مل المعلوم��ة. وتش��ات هام��ون معلوم�المحتمل
أية معلومات بشأن عمليات الدمج أو االستحواذ.  •

التطورات الجوهرية المتعلقة بالشركة.  •
التوقعات أو األرباح المالية.  •

االستثمارات المحتملة أو محل التقييم.  •
أي ضرر كبير أو عطل فني أو مشاكل ميكانيكية تؤثر على أصول الشركة.  •

أي تغيير كبير في إدارة الشركة.  •
أي تطور بشأن العقود التي يجري التفاوض بشأنها أو المبرمة.  •

أي تطور بشأن أية دعاوى أو إجراءات تقاضي.  •
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Code of Professional Conduct & Ethical Values

7.  الهدايا والهبات
�ل ��ات العم��ة عالق��تخدم لتقوي��ي تس��ادة الت��الت المعت��ن المجام��ه م��الت الترفي��ات وحف��ا والخدم��ر الهداي�تعتب
�دم ��ل أو يق��ف أن يقب��وز للموظ��ه ال يج��ر أن��ال. غي��ي األعم��ركائها ف��ن ش��ركة بي��دة للش��معة الجي��ز الس�وتعزي
�ر، ��د يؤث��ه ق��دو أن��رة، أو يب��ر مباش��رة أو غي��ورة مباش��ر بص��ك أن يؤث��أن ذل��ن ش��ات إذا كان م��ا والهب��ذه الهداي�ه

�رارات.��اذ الق��ي اتخ��اده ف��ف وحي��ة الموظ��ى موضوعي�عل
�ي ��روف الت��كان والظ��ار الم��ي االعتب��ذ ف��ع األخ��ه م��ة أوالترفي��ة أوالهب��ة أوالخدم��م الهدي��م تقيي��ب أن يت�ويج

�ق.��ة التطبي��وة واجب��ة الرش��ة مكافح��الال بأنظم��كل إخ��ب أال تش��ا يج��ا أنه��ا، كم��دم فيه�تق
�عودي) أو ��ال س��ن ٣٠٠ ري��ل ع��ة (تق��ة رمزي��ه بقيم��ات والترفي��ات والهب��ا والخدم��ل الهداي��ف أن يقب��وز للموظ�ويج
�رفه ��ور لمش��ى الف��ك عل��ن ذل��اح ع��ه اإلفص��ب علي��ن يج��زام، ولك��ئول اإللت��الغ مس��ة إلب��ة دون الحاج��ة رمزي�مجامل
�ي ��ابهها الت��ا ش��ا وم��ن الهداي��ورًا ع��ى ف��ؤول األعل��رف أو المس��الغ المش��ب إب��ى. ويج��ؤوله األعل��ر أو مس�المباش
�ي ��زام ف��ؤول اإللت��الغ مس��ًا إب��ث وأيض��رف ثال��ن أي ط��ا م��م تلقيه��ر يت��عودي أو أكث��ال س��ا ٣٠٠ ري��غ قيمته�تبل
�ا ��ة هداي��ول أي��دم قب��ب ع��ه يج��ر أن��م. غي��راء المالئ��اذ اإلج��ى اتخ��ف إل��ه الموظ��ه توجي��ب علي��ذي يتوج��ركة ال�الش

�راء.��ات الش��ات/ كبون��ا بطاق��د أو هداي��ل النق��ة مث�مالي
�ات ��ه عالق��رف ل��ة ألي ط��ة هدي��م أي��ل تقدي��ركة قب��ة إدارة الش��ى موافق��ول عل��ف الحص��ى الموظ��ب عل�ويج
�دى ��دة ل��ات المعتم��ات والممارس��ن السياس��ًا م��ك متوافق��ة إال إذا كان ذل��ع المتقدم��ة م��ة أو محتمل��ل قائم�عم

�ركة.�الش

٨.  اإلبالغ الفوري عن المخاوف بشأن اإللتزام
�أن ��ه بش��ح أو توجي��ى توضي��ة إل��وا بحاج��ا كان��ركة كلم��ي الش��زام ف��ؤول اإللت��ال بمس��ن االتص��ى الموظفي�عل  •

�زام.��ة باإللت��ات المتعلق�الموضوع
�ة أو ��ار لهوي��دون اعتب��ة وب��ن ني��دون، بحس��لوك يعتق��أي س��زام ب��ؤول اإللت��الغ مس��ون باب��زم الموظف�يلت  •
�وف ��ة. وس��ذه السياس��ق أو ه��ة التطبي��ة واجب��الًال باألنظم��كل إخ��ه يش��ه، أن��تبه ب��ف المش��ب المخال�منص
�م) ��ق المالئ��م والتحقي��ع التقيي��جم م��ا ينس��رية (بم��ة س��ات بطريق��ذه المعلوم��ع ه��ة م��ل المتقدم�تتعام
�الغ.��ذا الب��ل ه��دم مث��خص يق��د أي ش��ة ض��ة أو انتقامي��ال عقابي��ة أفع��وع أي��دم وق��ان ع��عى لضم��وف تس�وس
�د ��ركة أو بالبري��ي الش��زام ف��ؤول اإللت��ى مس��ري إل��روف س��ي مظ��زام ف��ات اإللت��دم موضوع��ك أن تق��وز ل�يج  •

compliance@advancedpetrochem.com �وان: �العن �ى �إل �ي �اإللكترون
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