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 المادة األولى: 

 :مرجعیةال

ن م 86مادة حكام ال" إعماالً ألهرفى للخدمات الغذائیة لشركةسياسة السلوك المهني والقيم األخالقية تم إعداد 

تاریخ ( و2017-16-8) رقمالقرار ة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب الئح

الدارة سياسة للسلوك المهنى والقيم یضع مجلس ا  -والتى تنص على م 31/2/2017هـ الموافق 16/5/1438

 .  -االخالقية فى الشركة 

 

 :  المالك

  التنفيذیة.اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة و

 :ألهدافا

  لغذائية.ا لخدماتلالمعایير المهنية واألخالقية المتبعة ببيئة العمل بشركة هرفى ب یفالتعر تهدف السياسة إلى

 

 المادة الثانیة: سیاسة السلوك المهني: 

الوالء ونایة الع أقصىذل بعضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة وموظفي الشركة ب یلتزم كل (أ

لوك ياسة السمع س من خالل العمل على القواعد واالنظمة وإتباعها والتعامل معها بما یتوافق تجاه الشركة

لمصالح اعلى  لحة الشركةمص وتقدیم ،تطویرهاومصالح الشركة  الحفاظ على، وكل ما من شأنه المهنى

 . الشخصية
 

صلحة ة الشركة وممصلح ققبما یح ملتزكما انه ی الشركة،یمثل عضو مجلس اإلدارة المساهمين فى  (ب

 حسب.وليس مصلحة المجموعة التى انتخبته ف اآلخرین،حاب المصالح صحقوق أً یراعى المساهمين و
 

 ح.التنفيذیة بجميع السياسات واالنظمة واللوائ أو اإلدارةدارة إلإلتزام أعضاء مجلس ا (ج

 

ى يق أفى تحق عدم إستغالل كال من أعضاء مجلس االدارة أو أعضاء االدارة التنفيذیة مناصبهم (د

 مصالح شخصية لنفسه أو لآلخرین.

 

نما فقط فى إستعمال أصول وموارد الشركة فى أغراض خاصة وتحقيق منافع شخصية ویحظر إ (ه

 تحقيق أهداف الشركة من خالل االستخدام اآلمثل لتلك الموارد.

 

 عند الإیة نفيذدارة التإلفصاح عن المعلومات الداخلية من خالل أعضاء مجلس االدارة أو اإلاعدم  (و

 الحاجة فيما تقضى مصلحة العمل.

 

لزم تفقا لما ووكذلك یتم اإلفصاح عنها  العمل ومتطلبات لحاجةوفقاً  الداخليةیكون عرض المعلومات  (ز

 . به االنظمة

 لتي تمثلامهني قواعد السلوك الاإلدارة التنفيذیة العمل على التحسين المستمر لعلى مجلس اإلدارة و (ح

مع أفضل  حاجات الشركة ویتفق یحققءات الداخلية بما اواإلجر السياساتوغيرها من  ،الشركةقيم 

 الممارسات. 
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 : قواعد سلوك العمل: الثالثةالمادة 

 

 : قواعد السلوك المهنيأ( 

رمة مع دیة المبلتعاقااإللتزام بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة وكافة البنود خالص وإمانة وأب العمل -

لعمل خطط ا والموردین ویشمل ذلك التعليمات واإلرشادات الموضحة من رؤساء العمل لتنفيذالعمالء 

 واالتفاقات ودعم مصالح الشركة في كل المواقف. 

 

ل األمواومع المعلومات و ،األسهمنصاف وتقدیر مع العمالء والزمالء وحملة إو زاهةالتعامل بن -

 واألدوات والتسهيالت المقدمة من الشركة. 

 

ت مع تعامالاإلیجابية في كافة البث الروح اإللتزام بالزي الرسمي والئق ولحفاظ على المظهر اال -

 وحسن التعامل.  االلتزام بالسلوكالزمالء والعمالء والموردین بصورة تعكس 

 

تتعارض مع المصالح العامة للشركة  والتى شخصيةالمصالح الالعمل لتحقيق  ينیحظر على الموظف -

عند القيام الموظف العمل لصالح أي طرف آخر سواء بأجر او بدون أجر ویقتضي  كما یحظر على

 . نوب عنهللشركة أو من ی من اإلدارة التنفيذیة المتمثلة فى الرئيس التنفيذىموافقة  بذلك

 

قة أو و السرأرتكاب أعمال الغش القيام بأعمال مخالفة من خالل إ على جميع العاملين بالشركة یحظر -

 الُمتعمد. التدليس 

 

لموردین ين وااإللتزام بعدم قبول أو طلب أو تقدیم هدایا أو رشاوي في مختلف التعامالت مع البائع -

  ذلك.والعمالء وما إلى ذلك ٕوٕابالغ المدیر المباشر في حال حصول 

 

 

 : قواعد السلوك األخالقي ب( 

ألي  و التنابزأركاء وتجنب السباب العمالء والش ،الموردین ،العملفيهم زمالء  بما :اآلخرین رامإحت -

 سبب كان وتجنب الوقوع في أي مشادة مع اآلخرین تحت أي ظرف. 

 

نسياتهم زل عن جزمالء العمل والعمالء بمع راممعتقدات الدینية وٕاحتلوا :التقالیدو العادات رامإحت -

 دیاناتهم أو عقائدهم. 

 

 ي موادت وأاروالمسكرات كحوليات والمخدتناول أو حيازة الیحظر تعاطي أو  :تاالكحول والمخدر -

عد اطيها ویبب تعستؤثر على الحالة العقلية والبدنية للموظف أثناء العمل أو في سكن الشركة أیاً كان 

  الموظف.منة وقوانين الدولة التي یعمل بها آلذلك إنتهاكاً لممارسات العمل ا
 

 

ة محظورالل اللفظ أو المالمسة أو النظریحظر التحرش الجنسي من أي نوع، ویشم :الجنسيالتحرش  -

 ً الدولة  ع قيممأو توجيه اإلساءة بأي شكل لآلخرین والممارسات الجنسية الشاذة التي تتعارض  نظاما

  .القانونالتي یعمل بها الموظف ویعاقب عليها 
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 إستخدام وحمایة أصول الشركة: ج( 

 

 هاين وأبرزیعد من أهم أولویات جميع العامل ركةالحفاظ على موارد وأصول الش إن واألصول:الموارد  

، هاسة أنشطتومماراألعمال النظامية  راضألغ إستخدام موارد وأصول الشركة إال یتم الوالتى تقتضى أن 

مثل ام األیشمل ذلك اإلستخدالذى یجب أن و ،بذلكصرح لهم الم الموظفينمن خالل  إالبذلك وال یسمح 

 المطلوبة.القتصادیة والعائدات یحقق المنافع ا للموارد بما

شهيریة أو تية یحظر التعامل مع أي مواد أو رسائل سياسية أو عنصریة أو عدائ سالت اإللكترونیة:راالم -

 ،إلنترنتاعبر  قد یتم تداولها عن طریق البرید اإللكتروني أو الدخول عليها ه ذلكأو إباحية أو ماشاب

في  مستخدمةيع رسائل اإلتصال اإللكتروني على الحاسبات الوفحص جمراقبة في م الشركة تحتفظ بحقهاو

 العمل في الشركة، في أي وقت وبدون سابق إنذار. 

 

ا الموظفون مسؤولون عن كل السجالت التي یتم فيها رصد أصول الشركة ومدیونياته السجالت: -

تزام مع اإلل یتوافق وینبغي أن یتم اإلحتفاظ بسجالت الشركة لفترة كافية من الوقت بما والعائدات والنفقات

   .بالمتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التعاقدیة

 

 Softwareة حمایة برامج الشركبتكنولوجيا المعلومات الموظفين بإدارة  یلتزم :حمایة برامج الشركة -

 ،ركةالشطة ختلفة وما تتضمنه من بيانات ومعلومات مرتبطة بأنشالمستخدمة بحميع قطاعات الشركة الم

 بما یحمى تلك المعلومات والبيانات ویحافظ عليها وعلى سریتها.

 

النشر و النسخحقوق  رامإن سياسة العمل في الشركة تقوم على إحت :االنشطة التسویقیة والدعائیة -

رویج تية وحظر والدعائ المواد التسویقيةستخدام إتعلق بی ظيمية فيماءات التنارواإللتزام بكل القوانين واإلج

  اطها.نشعلى  لحاق الضرر بسمعة كال من الشركة أو العاملين بها والتأثيرإأى مواد دعائية من شأنها 

 

 

  :السریة د( 

 

فاظ على والحالمحافظة على سریة المعلومات  یقتضي والذيالتعاقدي  االلتزام سریة المعلومات: -

عقود لشخصية مثل رواتب الموظفين وسجالتهم الخاصة واذات الطبيعة ية وخاصة للمعلومات الخصوص

حصص ة والالموردین ومقدمي الخدمات والبيانات التشغيلية وأسعار وتكاليف البضائع وبيانات الربحي

ن القيام علين سئولى الموظفين الموإوما شابه إال في إطار المهام المحددة من  راخيصالسوقية وعقود الت

 . بذلك

 

مجتمع وسائل اإلعالم أو الالجهات الخارجية من خالل یقتصر تعامل الشركة مع  تمثیل الشركة:  -

  ینوب عنهم.من اإلستثماري على رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة أو 

 

 وبيع اءرش انوأعضاء اللج یحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذیين تداول األسهم:  -

ركة بناء تداول أسهم الش أي وقتفي  الموظفينكما یحظر على جميع  ،الحظر راتأسهم الشركة خالل فت

لموظفين ميع اعلى إطالعهم على معلومات داخلية تتعلق بالشركة وخطط النمو، باإلضافة إلى ذلك یلتزم ج

 ة. تري أو یبيع أسهم الشركبعدم نقل المعلومات الداخلية إلى أي شخص آخر من المحتمل أن یش
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ذا كان إلشركة اإللتزام بعدم العمل لدى أي شركات اخرى منافسة في نطاق نشاط ا :ینالعمل لدى المنافس -

ترك  اریختمن  شهر 24خالل اسرار عمله أو العمل المنوط بالعامل یسمح له بمعرفة عمالء صاحب العمل 

تج تي تنخسارة الأسباب ترك العمل وتحمل كافة التعویضات وال كانتا أی العمل،وكما هو مثبت بعقد  العمل،

  .داخل المملكة العربية السعودیة   للشركةعن العمل لدى أي منافس 

 

 

 

 حقوق الموظف:  (هـ

 اترالل فتخزات یتوقع منه من إنجا یتم تحدید مهام الموظف ومسؤولياته وما المهام:المسئولیات و -

 . رئيسه المباشر ویتم متابعة التقدم واإلنجاز بشكل دوري زمنية ومعایير محددة من قبل

 

وتكافؤ  نافسيةالت والجدارة الكفائةیتم معاملة الموظف من قبل رئيسه المباشر على أساس  :معامالتال -

شركة في ال تأدیبي للموظف یتم باألساليب المنصوص عليها إجراءالفرص للجميع ٕوٕان تطلب عمل أي 

  .العامةواآلداب  راماالحتر اطإوفي 

 

 ي موقعفمين ظروف عمل جيدة وآمنة تضمن عدم ممارسة أي تمييز بحق الموظف أیتم ت العمل:مناخ  -

 العمل أو أي خطورة كانت على صحته وحواسه. 

 

 

 : قیم الشركة: رابعةالمادة ال

یات توبتقدیم أعلى مس اإللتزاممن خالل  رارستماعمالئنا بالحرص والسعى الدائم على إرضاء  -

  .الخدمة

 

عمل على الومر التطویر المستتحسين ولل يسععمال والممارسات والألاالجودة في كل  معایيرب اإللتزام -

 . والمالئمةالمناسبة  وفير الوسائلتطویر فریق العمل وت

 

و أوظفين الم المساهمين،مثل طراف المختلفة ألمع االتعامل بنزاهة وشفافية فى جميع المعامالت  -

   النظامية.و الجهات أ أو الموردین العمالء

 

د حركة تعقي إستخدام أساليب بسيطة فى التعامل مع األفكار والمقترحات وتجنب أى أساليب من شأنها -

يق تحق ال تتالئم معینتج عنها إجراءات غير ضروریة و وسير العمل من خالل فرض أراء ومقترحات

 هداف المطلوبة.  ألا

 

ى بما م المعنوالدع فكار وتحفيزها وتقدیمألاالستقاللية من خالل التعبير عن اخلق بيئة تتمتع بالحریة و -

 یساعد فى تحقيق سياسة وأهداف الشركة.

 

فة ك كاالزمة وكذللإحترام وتقدیر مختلف الثقافات لجميع أفراد فریق العمل وتوفير العنایة ا -

 ن.االحتياجات من خالل مناخ تسوده الروابط االجتماعية بين الموظفي

 

-  
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نعمل و ،والشركةتحقيق األهداف على مستوى الفرد  من شأنه الذيز العمل الجماعي يحفدعم وت  -

  سویاً.افنا دٕوٕانجاز أه تطویركأسرة عمل واحدة في سبيل 

 

 

 ظفين(مو موردین، مثل )عمالء، جميع االطراف ذات الصلةعمل على كسب ثقة مساهمى الشركة وال  -

 .ماءباالنت والئهم وشعورهمتمر على الحفاظ على تلك الثقة وكسب وكذلك السعى الدائم والمس

 

 

 والنشر: تفعیل : الخامسةالمادة ال

تروني ها اإللكمن خالل موقعوالموظفين والجمهور  للمساهمينتقوم الشركة بنشرها و تلك السياسةیتم تطبيق 

مجلس  خالل للتعدیل من اتالسياسعلى أن تخضع تلك  ووفقاً ألي متطلبات نظامية تفرضها الجهات المنظمة

   الشأن.هذا  فيالیة متغيرات مرتبطة وفقا االدارة فى حال الحاجة الى ذلك و


