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1 

Introduction  
 املقدمة

1 

1-1 The Saudi Arabian Mining Company, or 

“Ma’aden”, believes in the values of integrity, 

care, teamwork and ownership and 

accountability. This Code of Conduct (the 

“Code”) provides a framework and the 

guidelines for carrying on the Company’s 

business ethically in accordance with those 

values and with all applicable laws and 

regulations.  

In this Code, the words ‘we’, ‘us’ and ‘our’ or 

the ‘Company’or ‘Ma’aden’ refer to  Ma’aden 

and its wholly-owned and its controlled affiliates.  

“You” and “your” means any employee of the 

Company. 

 (الشركة") شركة التعدين العربية السعودية "معادن ُتؤمن

لكية وامل ،والعنايِة ،النزاهِة :بقيمها ومبادئها املتمثلِة يف

ومنها تستسقي قواعد ، واملسؤولية، والعمل اجلماعي

لبيان اإلطار األخالقي، والدليل  قواعد"؛"الالسلوك املهين 

مع اآلخرين،  املهين ملمارسة الشركة ألعماهلا، وتعاملها

والرتمجة العملية لاللتزام بكافة القوانني والتشريعات 

 املطبقة.

2-2 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

We expect that the highest ethical standards will 

be followed in conducting our business and 

expect all staff to follow the Code and to reflect 

us positively in communities in which we 

operate. 

 

 

 تنفيذ يف األخالقية املعايري أعلى على الشركة حتافظ

 من يعمل لصاحلها التصرف  مجيع من وقعتتو. أعماهلا

وفقًا لقيم الشركة وإلطارها األخالقي. حبيث يكون 

 القيم من منظومة إطار يف العمل باسم الشركة أداء

 لتضبط املهين كالسلو حتكم اليت األخالقية واملبادئ

 على اجيابًا ينعكس ومبا ،عمالاأل أداء إيقاع حركة

  الذي نعمل فيه. اجملتمع

2-1 

1-3 In carrying out our mission, we expect our staff 

and trading partners to always strive to exercise 

good judgment, care and consideration in 

fulfilling their responsibilities.  

All business activities, practices and actions are 

governed by this set of values and rules, which 

allow us to uphold our reputation. This Code 

provides our obligations towards our employees, 

our business partners customers, and the 

surrounding community, so that these 

 موظفيها يف أداء رسالتها على الشركة تعتمد 

 املناسب، اإلجراء وذلك باختاذ وشركائها التجاريني

به  تقوم عمل كل الشركة يف وتتفانى سليم، وبأسلوب

 . أو مجاعيًا فرديًا كان سواء ومتارسه،

 مجيع تلك األعمال، واملمارسات، والتصرفات محُكوَت

مسعة  على للحفاظالقيم والقواعد املهنية؛  من جمموعة

2-3 
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responsibilities may be understood and 

addressed. This Code also outlines each of our 

oblgations towards each other.   

 جمتمعًة القواعد هذه . إْذ توضحطيبة للشركة

 وجتاه وبالعكس، املوظفني جتاه الشركة مسؤوليات

 معها، واملتعاملني وعمالئها، شركائها،: من كل

 تلك فهم بغية فيها؛ تعمل اليت اجملتمعات وجتاه

ومعاجلتها، وتشري هذه القواعد إىل  املسؤوليات

 ، والتعليمات ذات الصلة بها.السياسات، واإلجراءات

* 

For more information, see: 

Statement of the Company’s Objectives, Vision, 

Mission and Values. 

 :لالستزادة، ُيرج  الرجوع إىل

 وقيمها. وثيقة أهداف الشركة، ورؤيتها، ورسالتها،-2
* 

2 Scope 1 قواعدنطاق ال 

2-1 This Code supplements all applicable laws 

including regulations of the Kingdom of Saudi 

Arabia, the Company’s Articles of Incorporation 

and the Company’s other policies, procedures 

and directives, and does not substitute them. In 

the event of any conflict between the Code and 

applicable laws, the more stringent requirement 

will apply. 

 

لتشريعات والقوانني املعمول بها ما جاء يف ا مراعاةمع 

املمارسات م يف اململكة العربية السعودية اليت حتُك

والتصرفات والعالقات اليت تنظم التعامل بني الشركة 

والسياسات النظام األساسي ما قرره و، واآلخرين

للشركة، والئحة اإلطار التنظيمي واإلجراءت الداخلية 

 هلا، ستكمااًلا قواعدة، تأتي هذه الحلوكمة الشرك

 حملها. أن حتلَّ دوَن

1-2 

2-2 This Code applies to any person who works for 

us or any of our subsidiaries, whether wholly 

owned or for which we own a controlling 

interest, including members of the board of 

directors, board committees, board of managers, 

the Company’s executive directors, and 

individuals on secondment to us.  We will 

exercise all reasonable efforts to encourage our 

non-controlled joint ventures to adopt this Code 

or similar principles. 

  

 معادن، لصاحل يعمل شخص كللى ع القواعدطبق هذه ُت

 متتلك أو ،بالكامل هلا اململوكة الشركات من أيٍّ أو

 يف منفردين أو جمتمعني إليهم يشار) سيطرٍة نسبة فيها

أعضاء جملس  ذلك ويشمل ،"(الشركة"بـ قواعدال هذه

، وأعضاء اجمللس من املنبثقة اللجان وأعضاءاإلدارة، 

 ومجيع لتنفيذيني،اراء الشركة ومدجمالس املديرين، 

1-1 
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موظفيها، واملعارين للعمل لصاحل معادن، والذين 

  ونها لدى الغري.ثلمي أو ها،عن نيابة ونتصرفي

2-3 This Code forms an integral part of your 

employment contract or other documents.   

 

ال يتجزُأ من الوثائق اليت تربط جزءًا  قواعدهذه ال عدُُّت

لشركة باألشخاص العاملني لصاحلها سواء كانت تلك ا

  الوثائق قرارات تعيني أو عقود عمل.

1-3 

2-4 Material Contracts between the Company and 

third party will be subject to a  contractors and 

suppliers Code, which compatible with the 

principles of this Code. 

 اليت ذات القيمة اجلوهرية العقودمجيع  شركةال منّضُت

 ،ومورديها ،ومقاوليها اخلارجيني استشارييها مع تربمها

 مبا العالقة والتعامل بني الشركة واآلخرين تنظم نصوصًا

كما تبذل الشركة كل جهد  .القواعد هذه مع يتفق

 معقول للتأكد من أن تعاقداتها تتماشى مع هذه القواعد. 

ول أو مستشار خيضعان يف أداء عملها لزم كل مقاُي

بالنيابة عن الشركة لذات االلتزامات الواردة يف هذه 

القواعد، كما ويلتزم أي طرف ثالث يعمل بالنيابة عن 

 الشركة أو ميثلها لدى الغري بهذه القواعد.

1-4 

يف احلاالت اليت ال متلك فيها الشركة نسبة سيطرة يف   

شاريع املشرتكة، تعمل أي شركة أخرى، أو يف أي من امل

الشركة بكل جهٍد معقول على أن تتبنى تلك الشركات 

 أو املشاريع املشرتكة هذه القواعد أو مبادئ مماثلة هلا.

1-5 

2-5 Additionally, you are encouraged to follow any 

other code of conduct or code of professional 

ethics that might be imposed on you by virtue of 

your  membership in a professional organization 

or other body. 

يلتزم كل خماطب بتطبيق هذه القواعد بالتمسك بها، 

مهنية أخرى قد ُتفرض  وأخالقيات سلوكوبأيِّ قواعد 

عليه حبكم انتمائه ألحد املنظمات املهنية أو جهات 

  .أخرى

1-6 



 

Code of Conduct 

 

واعد السلوك املهينق  

 

Code of Conduct املهين السلوك قواعد  

Issuing  Date 29/03/1436H 20/01/2015 G 02/20/0205م هـ02/20/0406  صدارتاريخ اال   

Issue number First (7 - 60)             رقم اإلصدار األول 

 

2-6 You  will be bound by the Code commencing 

from the date you begin working with the 

Company.   The Code applies during vacations of 

any kind, during work duties within or outside 

the Kingdom, and during training and study. 

 

 يبدأ التزام من يعمل لصاحل معادن بقواعد السلوك املهين

من تاريخ االلتحاق بالشركة سواء عرب التعاقد، أو 

مبباشرة العمل أو التكليف أو التعيني، وحتى تاريخ انتهاء 

تلك العالقة. وال حتول اإلجازات بأنواعها، أو مهام العمل 

خارج اململكة أو داخلها، أو بعثات التدريب والدراسة، من 

 االلتزام بهذه القواعد أثناء تلك الفرتة.

1-7 

2-7 The Company aspires to work with any company 

or institution which has a code of conduct or 

similar stipulations that is compatible with the 

principles underlying the Code. 

َتَتّطلع الشركة للعمل مع أي شركة أو منشأة تتماثل 

 ومبادئها. قواعد سلوكها املهين مع قواعدها

1-8 

* For more information, see: 

 Corporate Governance Framework 

 

 :لالستزادة، ُيرج  الرجوع إىل

 الئحة اإلطار التنظيمي حلوكمة الشركة.-2

* 

3 Workplace  

 
 3 بيئة ومكان العمل

* This Chapter discusses conduct in the workplace, 

the responsibilities of the Company’s employees 

and management, and health and safety. 

 

يتحدث هذا الفصل عن بيئة ومكان العمل من خالل 

الوظيفية امللقاة  تعامل الشركة الوظيفي، وااللتزامات

واإلدارة  من يتوىل اإلشراف على عاتق املوظفني، والتزامات

 صحةوال بالبيئة اخلاصة يف الشركة، واملمارسات

 والسالمة.

* 

3-1 Our relations with  you 

We do our best to ensure a healthy working 

environment.  In order to achieve this, we set out 

below the areas of our responsibility: 

 

 

 الوظيفي: الشركة تعامل 

بيئَة عمل ِصحية -انطالقًا من قيمها- الشركةتوفر 

وطبيعة العمل املطلوب أداءه. ويف سبيل حتقيق ذلك  تتالءم

 تلتزم الشركة باآلتي:

3-2 

A Your Rights 

We are committed to providing fair employment 

opportunities and compliance with the applicable 

laws regarding fair employment practices and 

 أداء احلقوق:

تتعهد الشركة بأداء احلقوق الوظيفية والتعاقدية جتاه 

 أ
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non-discrimination. 

 

We recognise talent and reward our employees 

with fair compensation and pay at least the legal 

minimum wage.  

 

We have specified maximum working hours. We 

provide our employees with suitable health care 

and other benefits set out in our policies. We 

respect the rights of our employees.  

 

We promote the development and best use of the 

talents of our employees.  

 

We encourage you to present any grievances or 

complaints in good faith, without prejudice to 

your rights of employment, or without fear of 

future discrimination, retaliation, or reprisal. 

 

اآلخرين وفقًا للعقود املربمة، وملا متليه قوانني العمل 

 وضمان ،عادل تقديم تعويض :وتشريعاته، ومن ذلك

 باحلد االلتزامو ،لألجور قانونيال األدنى احلد تطبيق

 يف عليه منصوٌص هو حسبما العمل اعاتلس األقصى

، وتقديم الرعاية الطبية، وامليزات التطبيق واجبة األنظمة

األخرى املتفق واملنصوص عليها يف أنظمة الشركة 

وسياساتها. وتكفل الشركة عدم املساس بفرص املوظف 

وحقوقه، ومتنع ما من شأنه عرقلة أداء عمله وواجباته 

 غري بطريقة لعملهه أداءله على أو مح التدخلالوظيفية أو 

 .ةقانوني

 اجلهات إىل االلتجاء يف وظفامل حبق اإلخالل عدم معو

 إدارة إىل يتظلم أن له حيق املختصة القضائية أو اإلدارية

 أو تصرف أي من الشركة؛ وفقًا إلجرءات التظلم فيها

 تقديم من املوظف ارّضُي دون أن ،حقه يف يتخذ إجراء

 ن عواقب مستقبيلية.أو خشية م تظلمه

B Fairness 

We respect our employees’ rights and endeavour 

to treat all employees fairly.  

 

We do not unlawfully discriminate between race, 

colour, gender, religion, age or physical 

disability. The Company has and continues to 

develop criteria for making appointments and 

promotions and for rewarding performance. We 

seek to provide development opportunities and 

job training. You will enjoy, without 

discrimination, rights and privileges, according 

to our policies and procedures. 

 ة:املساوا

تعمل الشركة على توفري فرص وظيفية بناًء على معايري 

موضوعية مبنية على املؤهالت العلمية، واخلربات 

 وفقًاالوظيفية، واجلدارات مبا يتالءم وطبيعة الوظيفة، 

 العاملة تنّوع القوى يراعي ومبا بها، املعمول لألنظمة

التمييز  وال تركن يف عالقتها باملوظفني إىل .بالشركة

لعرق، أو اللون، أو اجلنس، أو الدين، أو اجلنسية، نهم لبي

أو املنطقة، أو السن، أو احلالة االجتماعية، أو اإلعاقة 

 ب
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اجلسدية باملخالفة لالتفاقيات املوقعة مع املوظفني. كما   

وحترص الشركة كذلك على وضع معايري موضوعية 

للتعيني، والرتقية، والعالوة الوظيفية، ومكافأة األداء، 

وفرص التطوير والتدريب الوظيفي. ويتمتع منسوبي 

الشركة دون أدنى تفرقة بذات احلقوق وامليزات وفقًا 

 ألنظمة الشركة وسياساتها.

C Respect 

We respect all our employees, regardless of their 

position. We require you  to act sensitively and 

be culturally aware. We do not allow any act or 

failure to act that would insult or demean any of 

our employees. We do not accept any form of 

discrimination, harassment, bullying,  which may 

include: spreading rumours, slander, defamation 

or insults; misuse of personal information; 

reprisals; mockery or ridicule of another’s 

conduct, physical appearance or affiliation; or 

involvement in any action that would lead to 

behavior that is coercive, arbitrary, threatening, 

abusive, harmful, intimidating or hostile or any 

behavior that would cause embarassement.  

 

 االحرتام:

يستحق كل من يعمل لدى الشركة القدر الالزم من 

االحرتام واملعاملة الكرمية، بغض النظر عن درجته 

يطٍة الوظيفية. وتدعو الشركة منسوبيها إىل التصرف حب

فالتصرفات واملمارسات اليت قد تكون مقبولة يف  ،وحذٍر

رة مقبولة لدى اجلميع. بعض الثقافات، ال تكون بالضرو

من شأنه إهانة أو  عمل أو امتناع عن عمل لذا حيظر أيَّ

منسوبي الشركة، أو تعريض  أي من تقليل شأن

، أو مضايقتهم. ويدخل يف لالنتقاص أو مسعتهم كرامتهم

نشر األكاذيب، ذلك على سبيل املثال ال احلصر: 

ش واإلشاعات املغرضة، النميمة، القذف، السباب، التحر

اجلنسي، االستهزاء، انتهاك احلرية واملعلومات 

التندر أو السخرية وكيات االنتقامية، ولوالسالشخصية، 

أو أو التعليق على اآلخرين سلوكيًا أو جسديًا أو انتماًء، 

 أو تعسفي أو سلوك قسرياالخنراط يف أي عمل يؤدي إىل 

 أو ترهييب أو عدائي. مؤذي أو استغاللي أو تهديدي
 

 ج
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D Privacy 

We respect the privacy of our employees. We are 

not concerned about any activity that is outside 

of the work place, provided that such activity 

does not affect our interests, impair your work 

performance, or threaten our reputation. We 

maintain only the employee personnel and 

medical records necessary for our business, legal 

or contractual requirements. Access to those 

records is limited to those with a need to know or 

official agencies (including as specifically 

required by the Ministry of Interior and Ministry 

of Labor).  At all times we endeavour to keep 

personal information private and confidential 

including exchanging personal information 

through our email network. 

 مراعاة اخلصوصية:

يعمل لصاحلها،  شخٍص كّل شركة خصوصيَةال حترتُم

ن تصرفاٍت خارَج إطار العمل ليس من وَتعُد ما يقوم به م

 مامل تؤثر هذه التصرفات على مصاحل  ،ااهتمامه

 مسعتها.، أو تهدد اهلاعمأالشركة، أو تضعف أداء 

وتسعى الشركة للحصول على املعلومات الشخصية ملن 

يعمل لصاحلها من خالل وسائل مشروعة، وتستخدمها 

سمح للغري ، وال تالقانونية املتطلبات ميعجب لاللتزام

االطالع عليها إال مبعرفة الشخص املعين، أو حسبما متليه 

 طبيعة العمل، أو اجلهات الرمسية.

ح املوظفون باالحتفاظ ببياناتهم ومستنداتهم نَصوُي

 هاوسائطحميط أعمال الشركة أو ًا عن الشخصية بعيد

 الشركة خطوطأو تداوهلا عرب استخدام االلكرتونية 

 .سلكيةالسلكية والال

 د

E Human rights 

Our employees work for us of their own free 

will, as we do not coercively employ anyone. We 

do not use child labor or the labor of those under 

the age of 18.  We support all human rights 

recognised by Islamic Sharia and United Nations 

human rights conventions, and the conventions 

of the International Labour Organization, to the 

extent adopted by Saudi Arabia.    

 اإلنسان: حقوق

 لعملا خيتارون الذين الناس مجيع الشركة رتمحتو مكّرت 

 ال إرادتهم، ألنها مبحض وظفونامل يعمل حيث .لصاحلها

 إىل تلجأ ال والشركة. القسري العمل على أحدًا جترب

. األحداث الذين مل يتموا الثامنة عشرة أو األطفال تشغيل

كما وتؤيد الشركة كافَة حقوق اإلنسان املقررِة وفقًا 

ألحكام الشريعِة اإلسالميِة الواردِة يف اإلعالِن العاملي 

، واتفاقيات األمم املتحدة املعنية حبقوق حلقوِق اإلنساِن

نسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية يف ظل إطار اال

 هـ
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تعتمد حيث . مصادقة اململكة العربية السعودية عليها

الشركة يف احرتامها حلقوق اإلنسان بامتثاهلا التام لكافة 

القوانني والتشريعات احمللية، وكافة االتفاقيات اليت 

 صادقت عليها اململكة العربية السعودية.

3-2 Job obligations  

You are required to perform the work assigned to 

you and fulfill your obligations professionally. 

You should act ethically within and outside the 

workplace in a manner that is consistent with the 

Code.  

 

 

 االلتزامات الوظيفية: 

املوكلة  عماِلاألب أن يقوَمالشركة  يلتزم من يعمل لصاحل

يتسم باملهنية  على حنٍوالتزاماتِه جتاهها الوفاء بو إليه،

 وخارج داخل األخالقية املعايري بأرفع تحلىالعالية، وأن ي

وقواعد السلوك  يتفق الئقًا، مسلكًا يسلكوأن  العمل،

 املهين، ويف هذا الصدد يلتزم باآلتي:

3-1 

A Read and follow all of our policies and procedures:  

You must familiarise all of our policies and 

procedures relevant to your duties, understand 

your obligations and work in line with them, and 

provide any information or clarification required 

by those policies. This specifically and not 

exclusively includes: this Code, our Labor By-

Laws, the Conflict of Interest policy, 

environment, health and safety policies, and 

human resources policies. 

 

 االطالع وااللتزام بكافة سياسات الشركة وإجراءاتها:

تتيح الشركة ملوظفيها االطالع على سياساتها 

يتعني على املوظف االطالع على كافة وإجراءاتها، و

سياسات الشركة وإجراءاتها ذات الصلة بأداء عمله، 

واالفصاح عّما تتطلبه وفهم التزاماتها، والعمل مبوجبها، 

 معلومات وإيضاحات. تلك السياسات من 

ومن ذلك على وجه التحديد ال احلصر: الئحة العمل 

وك املهين، سياسة تعارض الداخلية، قواعد السل

، وسياسات والسالمة والصحة البيئةاملصاحل، وسياسات 

 املوارد البشرية.

 أ

B Perform job duties  

You should perform your job consistently with 

your responsibilities and in a trustworthy 

manner. You must do so promptly within a 

reasonable time, following best practices, in 

good faith and impartially. You are expected to 

 الوظيفية: أداء الواجبات

 ،بالثقة جدير وبشكل ،بدقٍة الوظيفية الواجبات أداء 

 ألفضل وفقًا معقولة، زمنية فرتة السرعة ضمن وجه وعلى

 ب
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behave in all circumstances with integrity, 

credibility and fairness, regardless of anyone’s 

personal qualities. You  are expected to dedicate 

time and effort to your work. You must not abuse 

your position, duties, work relationships, status 

or authority to obtain privileges or benefit for 

yourself, your family or anyone else, or to cause 

harm to others. 

Our employees are expected to dedicate their 

time to their job responsibities during official 

working hours. 

يضع َنْصب  نأو ة،ومبوضوعي وبنية حسنة املمارسات،

 يف يتصرف فوق كل اعتبار، وأن مصلحة الشركة عينيه

 وبشكل نزيهة ومبصداقية، بطريقة احلاالت كافة

 شخص، أليّْ الشخصية الصفات عن النظر بغض ،متساٍو

 عدم على واحلرص ،العمل ألداء واجلهد الوقت تكريسو

 واجباته أو صبهمن استغاللوعدم  ،اآلخرين وقت إضاعة
 أو وضعه أو أثناء عمله، يقيمها اليت عالقاته أو

تعود  أو فوائد مزايا أو مصلحة على للحصول صالحياته،

، أو إلحلاق الضرر كانت جهة أي منعليه أو لعائلته 

 باآلخرين. 
عدم استغالل أوقات العمل الرمسية ألغراٍض خارجيٍة أو 

له يف خدمة خاصٍة، وجيب أن يستغل الوقت الرمسي ك

 الشركة وحتقيق مصاحلها.

C Perform job duties personally  

Unless directed otherwise by your supervisor, you 

are expected to carry out your work without 

delegating it to another person. You are encouraged 

to be responsible to further our goals regarding the 

internal control of financial and administrative 

affairs. 

 

 

 شخصي: بشكل الوظيفية واجباتال تنفيذ

 إىل الوظيفية واجباته تنفيذ مهمة تفويض للموظف جيوز ال

 صريح بشكل بذلك مفوضًا يكن مل ما آخر، شخص

سياسات أو حسبما تقضي به  ،املباشر رئيسه من

 التزامًا واجباته بتنفيذ املوظف التزام ربيعتو .الشركة

 ، معالفردية والكفاءة املسؤولية مبدأ على بناًء ،شخصيًا

 يف شركاء املوظفني مجيع أنب واإلدراك التصرف

الداخلية  بالرقابة املتعلقة الشركة أهداف دعم مسؤولية

 هذهالتام بتحقيق  وااللتزام ،اإلداريةو املاليةعلى الشؤون 

 .األهداف

 ج
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D Perform job duties professionally  

You are expected to maintain a professional 

appearance and wear appropriate and modest 

clothing that reflects well on our reputation, 

following our  dress code  and the requirements, 

customs and traditions of the country where you 

work to the extent they are not inconsistent with 

Shari’a principles.  

You are required to report to your workplace on 

time. If you are unable to report to work for any 

reason, you must contact your supervisor before 

the start of your work period. Also, you are 

required to check with your supervisor to see if 

your department has additional call-in 

requirements. 

We encourage our employees to work as a team 

to pool together their knowledge, skills and 

experience. We encourage our employees to 

share their knowledge and keep their supervisors 

apprised of situations and issues relevant to their 

work to ensure business continuity.  

You are expected to act with professionalism and 

impartiality to create a positive working 

environment. 

 

 مهين: بشكل الوظيفية واجباتال تنفيذ

 وأن ،العاماملهين  املظهر على حيافظ أن املوظف على جيب
 حيافظ حبيث وحمتشمة، الئقة مالبسه بطريقة يرتدي

تتطلبه من ملا  اوفًق بها، يعمل اليت اجلهة ومظهر مسعة على

 والعادات والتقاليد الوظيفة ومتطلبات يتالءم ومبالباس 
 .إرشادات الزي املالئم يف العمل، وما متليه بالدولة السائدة

يف بداية  عمله مقر إىل احلضور املوظف على جيب

 مكان يف متواجدًا يكون وأن ،ةاحملدد ساعات العمل
 ه واجبات لتنفيذ؛ الرمسية العمل ساعات خالل عمله

 الفردي األداء يف االمتياز حتقيقجبٍد واجتهاٍد و يةوظيفال
  الفريق. أداء ويف

 مرؤوسيه مبساعدة االلتزام ملوظفا على جيبكما 
 معرفتهم لتطوير العامني؛ من املوظفني وغريهم وزمالئه

 تبادل زيادة وتشجيعهم على وكفاءتهم، ومهاراتهم
 رئيسه إطالع، وبينهم فيما املعرفة ونقل املعلومات،

 واملسائل املواضيع على كل ودقيق دائم وبشكل املباشر
 .العمل استمرارية لضمان عمله؛ بطبيعة العالقة ذات

 مبهنية آرائه ومشاركتهم زمالئه مع التعامل املوظف على
 أمكن؛ حيثما هلم املساعدة وتقديم وموضوعية عالية،

 احلرص، والعمل يف جمال تواجههم اليت املشكالت حلل
 يف الزمالء، للمساعدة بني اإلجيابية سلوكياتال نشر على

الثقافة  وتأصيل ملالع بيئة وحتسني العمل، بأداء االرتقاء

 .عمله جبهة السليمة املؤسسية

 د
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E Compliance with management directives 

We expect our employees to follow the guidance 

and leadership of our management. If you have a 

question or concern about any of the directives or 

tasks, please do raise them directly with your 

manager. 

We expect you to adhere to your reporting lines. 

You must show respect to your supervisors and 

colleagues and must act tactfully, wisely, 

objectively and impartially when dealing with 

your managers, following social customs and 

professional norms. 

You are expected to cooperate with other staff 

and encourage a team spirit to achieve our goals 

and mission. 

 

You must not abuse your rights as recognized in 

laws and Company policies and procedures. 

You must at all times respect your manager’s and 

colleagues’ rights to work in an environment that 

is free of harassment, violence, slander, and 

abusive or indecent utterances. 

 

 التقيد بالتوجيهات اإلدارية:

 رؤسائه، بأوامر التقيد الشركة وظفم على جيب
، وعدم دارياإل التسلسل وتعليماتهم، وفق وتوجيهاتهم

 احرتام املوظف على جيبجتاوز املدير املباشر. كما 
 وحكمٍة يتصرف بلباقٍة وأن العمل، يف وزمالئه رؤسائه

 اوفًق وذلك ،معاملتهم أثناء ،وجترٍد وحياديٍة وموضوعيٍة

 .املهنية واألعراف االجتماعية العادات ملتطلبات

 ئهرؤسا مسعة تشويه عن االمتناع املوظف على جيبكما 
 أو خطية مالحظات بإصدار مهنيًا، ا أوشخصًي وزمالئه
 بطريقة أو التصرف هلا، إثبات تقديم بدون عنهم، شفهية
 .وزمالئهم رؤسائهم ومهارة خبربة يشك الغري جتعل

التعاون مع منسوبي الشركة وتشجيع  على املوظفجيب 

العمل اجلماعي وروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف ورسالة 

 الشركة.

 املقرر، حقه استخدام عند يتعسف أالَّ املوظف على جيب
 .وإجراءاتها وسياسات الشركةللقانون  طبقًا

 حقوق األوقات مجيع يف حيرتم أن املوظف على جيب
 واملضايقة التمييز من خاٍل جٍو يف العمل وزمالئه يف رؤسائه

 .احملتشمة غري أو البذيئة واأللفاظ واللمز والعنف والتحرش

 هـ

3-3 Supervision and management obligations 

If you perform a managerial role, you are required 

to supervise staff in a professional manner.  

 اإلشراف واإلدارة: التزامات

( يلتزم 3-1باإلضافة إىل االلتزمات الوظيفية الواردة يف )

ة باالضطالع كل من يتوىل منصبًا إداريًا يف الشرك

مبسؤلياته اإلدارية وحتمل مسؤولية اإلشراف على 

3-3 
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 على حنٍواألشخاص واألعمال، وفقًا للتكليف املمنوح له 

 يتسم باملهنية العالية، ويف هذا الصدد يلتزم باآلتي:

A Leading by example  

Management is expected to lead by example 

consistent with our values, regulations and policies. 

You should follow the highest ethical standards and 

ensure adherence to a safe working environment. 

 

 :قيادة بالقدوةال

احلسنة من خالل التقيد الشخصي بقيم  بالقدوة القيادة

على حنٍو  التصرفو الشركة وبأنظمتها وسياساتها،

، وأن يكون القانونيةواإلجراءات  تطلباتاملباتباع  مسؤوٍل

يف االلتزام باملعايري األخالقية، وأمنوذجًا  به مثااًل حيتذى

 .والسالمة والصحة بالبيئة اخلاصة املمارساتبالتقيد ب

 أ

B Creating a good working environment  

Leaders should strive to create a good working 

environment by encouraging a spirit of initiative and 

innovation. They should give employees 

opportunities to provide suggestions for improving 

services or the business in an environment of mutual 

trust and understanding, and they should encourage 

open discussion of objectives. They should resolve 

issues that are of concern to them in the 

performance of their job duties by striving to find 

appropriate solutions. They are encouraged to 

communicate with employees, listen to their 

grievances and address their concerns.  

 

 :لق بيئة عمل صحيةَخ

 املبادرة روح تشجيعمن خالل  َخلْق بيئة عمل صحية 
 تقديمب للموظفني للمشاركة فرص وتوفري واالبتكار،
 العمل يف وتطوير اخلدمات، بتحسني املتعلقة االقرتاحات

 املوظفني تشجيع، واملشرتك والفهم املتبادلة الثقة من جٍو
 حلل اهلادف؛ نقاشلل املفتوحة واالتصاالت التواصل على

، هم الوظيفيةواجبات تأدية أثناء تشغلهم، اليت املسائل

 مع التواصل وتشجيع. هلا املناسبة احللول إجياد على والعمل

، يقلقهم ما مع والتعامل لتظلماتهم واالستماع املوظفني،

 والقيام ومهنية، بعدالة املساءلة مبدأ إعمالتفعيل وو

 .القصور ألوجه التصحيحية باإلجراءات

 ب

 

C 

Supporting a culture of compliance 

We support a culture of compliance by ensuring 

that all employees understand their job 

requirements and the procedures set out in our 

policies and the Code. We require our employees 

to act appropriately, monitor their adherence to 

procedures and report any improper or unethical 

  :دعم ثقافة االلتزام

 مجيعفهم  من التأكددعم ثقافة االلتزام من خالل 

العمل وإجراءاته  تطلباتمل املوظفني الذين يُشرف عليهم

لوكها املهين، وفقًا لسياسات الشركة وقواعد س

 ج
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behavior, or illegal activities. 

 

 

 

وحثهم على االضطالع بالتصرف وفقًا لذلك، واإلشراف 

على التزامهم بها، وتقيدهم الكامل مبا تنص عليه. 

واإلبالغ عن السلوكيات اخلاطئة وغري األخالقية 

 والتصرفات غري القانونية.

3-4 Environmental, health and safety practices  4-3 :والسالمة الصحةو بالبيئة اخلاصة املمارسات 

A Ma’aden’s environmental and health and safety 

(“EHS”) policy  

The safety of everyone involved in our 

operations is important to the Company. We 

believe all accidents and injuries are preventable, 

and seek to promote a culture where safety forms 

an integral part of every business decision. 

We seek to apply the highest standards of 

environmental and health and safety protection in 

all aspects of our business, including design, 

construction, operation, maintenance and 

decommissioning.  

We will endeavour to: 

 معادن يف والسالمة والصحة البيئة سياسة

-اهلل بإذن- حتول سليمة بيئة يف أعماهلا معادن ذتنّف

 األرواح، يف خسائر عنها ينتج قد حوادث أي وقوع دون

 يف تلف أو بيئية وأ صحية أضرار جسدية، إصابات

 .املمتلكات، أو تعّطل أعمال التشغيل واالنتاج

 يف املعايري أعلى تطبيق على وباستمرار الشركة تعمل

 أعماهلا مراحل مجيع يف والسالمة والصحة البيئة محاية

 وقف مراحل أثناء وحتى وصيانة وتشغيل وبناء تصميم من

 .اإلنتاج و التشغيل

 :التالي بتطبيق الشركة تلتزم ،لذلك وفقًاو

 أ

* Establish the framework for setting and 

reviewing EHS goals. 

 

 والسالمة والصحة البيئة إلدارة نظام تأسيس

 .مراجعتها و األهداف لتحديد

* 

* Conduct regular risk assessments and audits of 

our facilities to identify and mitigate EHS risks.  

 

 

 البيئة، خماطر بتقييم دوري وبشكل القيام

 ثم ومن الشركة مرافق مجيع يف والسالمة والصحة،

 .الدورية باملراجعة القيام و معاجلتها

* 

* Communicate this policy to contractors, 

suppliers and other stakeholders. 

 

 له من وكل والعاملني، واملوردين، املقاولني، تعريف

 .السياسة بهذه بالشركة مصلحة

* 

* Train employees and provide resources and tools 

to maintain job competencies. 
 * واألدوات، باملوارد وتزويدهم املوظفني، تدريب
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 .الوظيفية كفاءتهم على للحفاظ الالزمة واخلربات 

* Comply with applicable legal and regulatory 

requirements, internal standards and all other 

requirements which the Company adopts. 

 

 واملعايري والنظامية، القانونية باتباملتطل االلتزام

 .الشركة تقرها أخرى ضوابط وأي الداخلية

* 

* 

 

 

Assure safe operations of the Company’s 

facilities. 
 * .الشركة مرافق تشغيل سالمة ضمان

* 

 

 

Report all injuries or incidents sustained in the 

Company. 
 * .الشركة يف يقع حادث أو إصابة أي عن اإلبالغ

* Promote off-the-job and community EHS 

awareness.  
 والسالمة والصحة البيئة ومفاهيم بثقافة الوعي رفع

 .الشركة حدود خارج

* 

* Conserve resources and reduce waste. 

 
 * .هدرها وتقليص املصادر على احلفاظ

* Continuously improve the effectiveness of the 

company EHS management system. 
 البيئة إدارة نظام فاعلية لضمان املستمر التحسني

 .والسالمة والصحة

* 

B EHS business conduct: 

We seek to conduct our business in an 

environmentally sensitive and responsible 

manner and with regard to your health and safety 

by following the measures set out below. 

 

 والسالمة والصحة البيئة حبمايةمسؤولية االلتزام 

والسالمة مسؤولية  والصحة إنَّ االلتزام حبماية البيئة

مشرتكة يف معادن لتحقيق األهداف املنشودة؛ لذا فإنِّ 

الشركة ُتلزم من يعمل لصاحلها بالتقيد التام والدقيق 

الضرورية لتحقيق السالمة وعدم اإلضرار  باملمارسات

 بالبيئة، وذلك من خالل:

 ب

A Ensure proper understanding of EHS 

requirements for each job:  

It is important for all our employees to play a key 

role in our health, safety, security, environment 

requirements. We expect you  to understand and 

apply the health and safety and security measures 

to ensure a safe operating environment. 

 والصحة البيئةالتأكد من الفهم السليم ملتطلبات محاية 

  املهنية قبل مباشرة األعمال: والسالمة

تقتضي قواعد الشركة إملام املوظف بقواعد السالمة 

 اخلاصة والصحة البيئة ملتطلبات املهنية والدراسة الالزمة

 أ
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We require you to work with appropriate 

personal safety equipment (such as safety shoes, 

protective goggles, special worksite apparel, 

gloves, and protective and monitoring devices) 

and to follow the appropriate health and safety 

procedures. 

 

 

 بصورةوالعمل  التشغيل لضمانمبجال عمله، وذلك 

األعمال بدون استخدام أدوات  . فيحظر مباشرةمأمونة

احلماية الشخصية )كأحذية السالمة والنظارات الواقية، 

واملالبس املخصصة ملواقع العمل، والقفازات، وأجهزة 

املراقبة واحلماية(، أو تشغيل املعدات أو املركبات بدون 

اتباٍع إلجراءات سالمة التشغيل املوضحة، أو العمل يف 

 السالمة املهنية.ظروف تفتقر إىل متطلبات 

B Create a secure working environment; as per 

legal requirements to protect EHS:  

We expect you  to follow the security measures 

in place to prevent any security risks and threats 

to our employees, workplace or our facilities or 

the risk of hacking of our IT systems. 

 

The treatment, storage and disposal of hazardous 

materials and toxic waste must be dealt with in a 

careful and safe manner that is consistent with 

our policies and procedures and international 

best practice. 

 

 

We prohibit the possession of weapons in the 

workplace including company parking areas and 

any of our other facilities.  Our zero-tolerance 

policy for workplace violence applies to behavior 

on Company premises, as well as to the behavior 

of our employees engaged in our business 

anywhere in the world outside of our premises. 

 

 

 

تهيئة بيئة عمل سليمة؛ وفًقا للمتطلبات القانونية حلماية 

 :والسالمة والصحة البيئة

 راءات الالزمة لدرءفية واإلجاكال األمنية التدابريتوفري 

 خماطر على تنطوي قد اليت املشبوهة، األنشطة

أي  أو العمل رافقمأو  العاملني تستهدف أمنية داتيهدتو

تلك املخاطر اليت  أو العمل،شخص متواجد مبنشآت 

 .التقنيةوحقوقها  أصوهلا أو املعلومات تستهدف أمن

 السامة والنفايات اخلطرة املواد وختزين معاجلة

 ومبا به املعمول للقانون وفًقا حبرص منها والتخلص

 وضعتها اليت واإلجراءات سياساتال مع يتوافق

 .الشركة

 الشركة مقر داخل نوع أي من سالح أي إحضار حيظر

 سياساِت، إال وفًقا لأو غري مرخٍص ًاء كان مرخصسوا

كما حتظر الشركة إدخال أي مواد ممنوعة  .الشركِة

 .إىل مواقع العمل
 

 ب
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Drugs and Alcohol 

If you work under the influence of drugs or 

alcohol, you pose an unacceptable safety risk to 

yourself and others. Drugs may include illegal 

drugs, controlled substances or misused 

prescription medication. You are expected to 

perform your job duties free from the influence 

of any substance that could impair job 

performance.  

 

We prohibit:  

• Working under the influence of alcohol, illegal 

drugs or controlled substances on or off our 

premises. 

 

• Possessing, selling, using, transferring or 

distributing illegal drugs,controlled substances or 

prescription medication while working or on the 

premises. 

 

• Working while impaired by a lawful 

prescription medication or over-the-counter 

drugs. 

Ma’aden reserves the right to conduct drug and 

alcohol tests on its employees and the employees 

of its contractors where required by regulations 

and the Company’s policy. 

The Company prohibits smoking in all its 

buildings and facilities. At some sites smoking is 

permitted in designated smoking areas. To 

prevent exposure to passive smoking a 

designated smoking area must be clearly 

identified, sealed off from any adjacent areas and 

properly ventilated. 

The Company is equipped to provide an efficient 

response to emergencies that threaten the 

environment and health and safety, and in 

situations involving possible exposure to 

epidemics or serious infectious diseases. 

 الكحول واملؤثرات العقلية:

جيب أن يؤدي املوظف عمله بوعيٍّ كامل بعيدًا عن 

مجيع املؤثرات العقلية سواء كانت قانونية كاألدوية أو 

ملخدرات. وحيظر االحتفاظ أو غري قانونية كالكحول وا

تداول أو تعاطي الكحول أو املخدرات أو مجيع أنواع 

كما حيظر املؤثرات العقلية يف مواقع الشركة، 

ولو عرب اهلاتف أو  للشركة أثناء تأدية أعماٍلتعاطيها 

 فحوٍص إجراء حبق معادن حتتفظو الربيد االلكرتوني. 

 علىقلية واملؤثرات الع والكحول باملخدرات خاصٍة

 األنظمة به تقضي حسبما مقاوليها، وموظفي موظفيها

 .وسياسة الشركة
حتظر الشركة التدخني خارج األماكن املخصصة 

لذلك واملعزولة عن أماكن العمل بتهوية مناسبة جتنبًا 

 .السليب للتدخني خريناآل ضيلتعر

يف  للطوارئ السريعة االستجابة متطلباتالشركة  توفر

، أو واألمن السالمةو البيئة تهدداليت  ئةالطار حلاالتا

راض واألم باألوبئة لإلصابة التعرض احتماليف حاالت 

 .-ال مسح اهلل– اخلطرية املعدية
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C Monitoring and treatment of all communications 

related to the EHS accurately, and communicate 

effectively with the competent authorities: 

We welcome any complaints related to the 

environment, health, safety, and security from 

you, customers, or members of the community. 

We will seek to respond to them effectively in 

order to resolve the issues or concerns that are 

raised. 

 

Ma’aden regularly sends its reports to the 

competent authorities in accordance with 

industrial safety laws. The Company cooperates 

with the relevant authorities in the event of any 

accident that affects the health, safety, security, 

environment, or individuals at all our facilities 

and offices. 

 

We comply with the applicable industry 

standards relating to the environment and health 

and safety. You are required to report any non-

compliance otherwise you may be liable under 

the laws of Saudi Arabiaor other jurisdication in 

which we operate.  

 والصحة بالبيئة اخلاصة البالغات مجيع رصد ومعاجلة

  ، والتواصل الفعال مع اجلهات املختصة:بدقة والسالمة

 بالبيئة الشكاوى املتعلقة بالغاتتتلقى الشركة 

 أو املوظفني من الواردة واألمن، والسالمة والصحة

فعاٍل حلل تلك  تجاوب، بأو اجملتمع اناجلري أو لعمالءا

 احملتملة املشكالتب املتعلقة خاوفاملالشكاوى أو 

 . املنتجات لسالمة

 وفقًا ألنظمة األمن الصناعي، املختصة السلطات إخطار

 والسالمة الصحة تهدد حادثة وقوع حال معها والتعاون

مرافق   ميعجب ألشخاصأو ا احمليطة البيئة أو واألمن،

 الشركة.

االلتزام مبعايري البيئة والصحة على تشدد الشركة 

والسالمة، وال تقبل أي تهاون يف االلتزام بها أو 

السكوت عن اإلبالغ عنها، وتعدُّ عدم اإلبالغ عن ذلك 

تضامنًا يف املخالفة؛ ألن االلتزام بذلك مسؤولية كل 

 فرد يعمل لصاحل معادن.

 ج

* For more information, see: 

1. Environment and Health and Safety 

Policies  

2. Internal Work Regulations 

3. Conflict of Interest Policy 

4. Human Resources Policy 

5. Moonlighting Policy. 

6. Dress Code guidance. 

 :لالستزادة، ُيرج  الرجوع إىل

 .الئحة العمل الداخلية -2
 سياسة تعارض املصاحل. -1
 .سياسات املوارد البشرية -3
 .معادن يف والسالمة والصحة البيئة اتسياس -4
 األعمال اخلارجية. اسة ممارسةيس -5

 دليل إرشادات الزي املالئم يف العمل. -6

* 
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4 Ethical Business Practices 4  عمالاألممارسة  يفات املهنة أخالقي 

* This chapter discusses our expectations of you to 

make ethical business decisions and to avoid 

conflicts of interest. Bribery and corruption in 

our business dealings is completely inconsistent 

with the way in which the Company expects its 

business to be carried out.  

 

Our commitment to integrity extends to all of our 

business relationships and to all interactions with 

government officials, addressed by three main 

pillars: 

1. Preventing corruption 

2. Compliance with laws and regulations 

3. Awareness and caution when doing work for 

third parties or conducting commercial 

transactions with third parties 

 

 كلعلى  املتعني السلوك معايري هي املهنة أخالقيات

عند ممارسة أيِّ  تباعهامن يعمل لصاحل معادن فهمها وا

أعماهلم  يؤدون موقع كل ويف ،عمٍل لصاحل الشركة

 . فيه

بتكريس قيم الشركة وعلى  املهنة أخالقياتوتقوم 

 تغطيأساسية  ركائز ثالثمن خالل  النزاهة، رأسها

  ملمارسة األعمال: واملهددات خاطرامل جماالت أبرز

 .حماربة الفساد ( أ)
 والتشريعات. بالقوانني االلتزام ( ب)
 أطراف مع األعمالالتنبه عند ممارسة و اليقظة ( ج)

مع طرف  التجارية إجراء التعامالت أو أخرى

  ثالث.

* 

4-1 

 

 

 

 

Preventing Corruption 

 

We prohibit bribery and corruption in all forms, 

whether direct or indirect. 

We comply with the National Strategy for the 

Protection of Integrity and Combating 

Corruption. 

 

Corruption 

Corruption is the abuse of entrusted power or 

position for private gain.  
 

Corruption may take various forms and affects 

the intergrity of doing business. Corruption is a 

breach of law and has very serious consequences 

for the Company and any employees in such 

activities.  
 

 حماربة الفساد:
 حلماية الوطنية االسرتاتيجيةتلتزم معادن مبا ورد يف 

، وحتارب معادن كافة أنواع الفساد ومكافحة النزاهة

 خمالٍف سوٍي غري سلوكالفساد اليت تنشأ من ممارسة 

 سياسات وإجراءات الشركة. ووالتشريعات أ قواننيلل

اة ويأخذ الفساد صورًا شتى تنشأ من انتهاك مبدأ مساو

األفراِد يف التعامِل على حنٍو يؤدي إىل خرق االلتزام 

باحلياد واملوضوعية، وأن ينتج عن ذلك تعارض مع 

مصاحل الشركة على حنٍو واضٍح ومقصوٍد، وأْن يرتتَّب 

 على ذلك مصلحة سواء كانت مادية أو معنوية. 

4-2 
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Corruption types include:  :ومن أبرز معامل الفساد اآلتي  
A Misuse of Company funds and assets 

Our property and financial resources belong to 

the Company. Therefore, you must not: 

• obtain, use or divert our property or financial 

resources for your own personal use or benefit; 

• alter or destroy our property without proper 

authorisation; or 

• remove our property or use our services without 

prior management approval. 

 أموال الشركة وحقوقها: عل  االعتداء

ويشمل كل اعتداء أو إساءة الستخدام أموال الشركة  

 أو املوظف وتصرفه سواء باالختالس حيازة اليت يف

 غري صيانة أو باالنفاق أو فيها صرًفا التفريط أو التبديد

له، أو التحايل  خصصت ما املأذون فيه أو إنفاقها يف غري

السرقة يف احلصول على أموال  أو خيانة األمانة أو

 الشركة أو حقوقها بصورة مباشرة أو غري مباشرة.

 أ

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bribery and abuse of influence and power 

Bribery is offering, promising, giving or 

accepting any financial or other advantage, to 

induce the recipient or any other person to act 

improperly in the performance of their functions, 

or to reward them for acting improperly, or 

where the recipient would act improperly by 

accepting the advantage. 

 

A bribe may include: 

 Cash or gift certificates 

 Gifts, entertainment and hospitality 

 Payment of travel expenses – especially 

where there is no clear business purpose 

for the trip 

 Loans 

 Political contrubutions 

 Offers of employment 

 

The Company does not offer, promise, give, 

demand or accept any bribe, whether directly or 

indirectly, to or from: 

 

 A public official; 

 A political candidate, party or party official; 

 A community leader or other person in a 

 الرشوة واستغالل النفوذ والسلطة:

 ُيعدُّ من يعمل لصاحل معادن مرتشيًا إذا:

 عطية أو وعدًا أخذ أو بلَق أو لغريه أو لنفسه طلب( 2)

 أو وظيفته أعمال من أو االمتناع أو االخالل بعمل ألداء

 العمل هذا كان ولو وظيفته أعمال من أنه يزعم

 ذلك كان ولو منه وقع ما على ملكافأته أو، مشروعًا

 سابق. اتفاق بدون

 عن متنعا أو بعمل قام بأن وظيفته بواجبات أخل( 1) 

 أو توصية أو لرجاء نتيجة الوظيفة تلك أعمال من عمل

  .وساطة

 عطية أو وعدًا أخذ أو قبل أو لغريه أو لنفسه طلب( 3)

 حملاولة أو للحصول مزعوم أو حقيقي نفوذ ستعمالإل

 التزاٍم أو قراٍر أو أمٍر أو عمٍل على سلطة أية من احلصول

 مزية أو خدمة أو وظيفة على توريٍد اتفاق أو ترخيٍص أو

 .نوع أي من

 عطية أو وعدًا أخذ أو قبل أو لغريه أو لنفسه طلب( 4)

 ب
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position of public trust; or 

 Any other third party (including a person 

who directs or works for a private sector 

enterprise in any capacity). 

 تتعلق بالشركة. معاملة ملتابعة وظيفته بسبب

C 
Business facilitation payments 

We do not make, and will not accept, facilitation 

payments of any kind.  

Facilitation payments, also known as “back-

handers” or “grease payments”, are typically small, 

unofficial payments made to secure or expedite a 

routine or necessary action (for example by a 

government official). Without prejudice to Saudi 

anti-bribery law, or any other anti-bribery laws 

internationally, if a public official (outside Saudi 

Arabia) asks for a payments to facilitate conducting 

a business related transaction, or if  you have paid a 

facilitation payment due to duress, including 

apprehension of physical harm or confinement, you 

must report the incident and any amount that was 

paid to the Legal and Compliance Department so 

that it may review the incident and address the 

matter with the relevant authorities. 

 

If you are in doubt about the legitimacy of a 

payment that you have been requested to make, 

including facilitation payments, seek the advice 

of the Legal and Compliance Department. 

 :األعمال لتسهيل مبالغ دفع

سواء طلبها  األمور «لتسهيل» مبالٍغأيَّ  دفعحتظر معادن 

أو ال، وحتظر معادن دفع أي مبلغ   اخلدمة مقدم

 لتسريعشركاء األعمال أو موظفي الدولة  «لتحفيز»

 .تصاريح أو خدمات على حصوهلم

السعودي، أو  الرشوة مكافحةومع عدم اإلخالل بنظام 

 يفعلى من يعمل لصاحل معادن  مماثلة دوليًا، أّي قوانني

 مبالغ دفعموظف رمسي )خارج السعودية(  طلب حال

 الضغط حتت فعاًل دفعها مت ما إذا أو ،لتسيهل األعمال

 تسجيل فعلى من يعمل لصاحل معادن ،واإلكراه

إدارة االلتزام  وإخطار دفع، الذي املبلغحتديد و الواقعة،

والتواصل مع اجلهات  الواقعة دراسةل ،بالشركة فورًا

 .املعنية

 ج

D Conflicts of interest 

You are always required to  act in Ma’aden’s 

best interests.  You should avoid a conflict, or an 

appearance of a conflict, between your personal 

interests and our Company’s interests.  

 

A conflict of interest can exist if you have a 

personal interest in a decision being made where 

that decision should be made free from bias and 

in the best interests of Ma’aden. If you think that 

 تعارض املصاحل:

ممن يعمل لصاحل  لُبْطينشأ تعارض املصاحل عندما ُي

أو يقوم بتصرف  ،أو يتخذ قرارًا ،الشركة أن يبدي رأيًا

ا ملصلحة الشركة، وتكون لديه يف نفس الوقت إمَّ

مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غري مباشر بالرأي 

التصرف املطلوب منه اختاذه، بأو  ،املطلوب منه إبداؤه

 د
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you could be in a conflict of interest situation, 

you should immediately disclose all relevant 

details to your manager. 

 

 

يكون لديه التزام جتاه طرف آخر غري الشركة  أْن أو

 حاالت تنطوي . إْذيتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف

 ستعمالال وإساءٍة سرية،لل انتهاٍك على املصاحل تعارض

مع  لوالءل وزعزعٍة شخصية، كاسبمل وحتقيٍق الثقة،

 .لشركةا

 بأعماِل أن يقوَملذا يتوجب على من يعمل لصاحل معادن 

وخاٍل من  مستقٍل على حنٍووالتزاماتِه جتاهها  الشركِة

ه الشخصية، بني مصاحلها ومصاحل حمتمٍل تعارٍض أيِّ

مصلحة الشركة يف األعمال واخلدمات  َمقّدوأن ُي

 قدَر يتجنَب أنو .أخرى مصلحٍة اخلاصة بها على أيِّ

 من أيٍّ مع الشخصية مصلحته تتعارض أْن اإلمكاِن

عن أيِّ  خطيًا للشركة فصحُي أن، والشركة مصاحل

 غري أو مباشرة بصورٍة سواًء ٍةحمتمل أو ٍةفعلي "مصلحة"

أالَّ يباشَر أيَّ حالٍة تنطوي على ، ونشأت مباشرة

 اخلطيِة املوافقِة أخذ قبلعليها  يتحصل أْن ومصلحٍة، أ

  .املسبقِة

 The following are common examples of  

conflicts of interest: 

 

لتعارض  احلاالت األكثر شيوعًا ،ثل احلاالت التاليةمُت

 املصاحل:

 

 1. Other employment that negatively affects your 

job performance or interferes with your 

responsibilities. 

 من شأنه أن حيدث تعارضًا االرتباط بعمل آخر (2)

 الشركة.  مصاحل مع حمتماًل أو فعليًا

 

 2. Investment in a current or potential 

competitor, or in any of our suppliers, 

contractors, advisors or customers  where you 

could stand to personally gain as a result of the 

Company’s postion with the competitor or 

 أيٍّ مع أو حمتمٍل، أو ليٍّ،حا منافٍس مع االستثمار (1)

 استشارييها، أو مقاوليها، أو الشركِة، موردي من

 عمالئها حبيث تعود عليه مصلحة جوهرية. أو
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counterparty.   

 3. Transacting business with a party that has a 

relationship with us such that there is a direct 

interest or advantage between the employee and 

the party. 

على  الشركةب ذوي العالقة األطرافالتعامل مع  (3)

 يعمل من بني فائدٍة أو مباشرٍة مصلحٍة حنو يوجد

 مع املتعاقدة األطراف وأحد الشركة، لصاحل

 الشركة.

 

 4. Employing or supervising someone under a 

direct or indirect line of reporting who is  a 

family member or someone with whom you have 

a close relationship. Loyalty to relatives, where 

an employee has a role in decisions relating to 

contracts between the Company and a 

commercial facility that benefits one of their 

relatives. 

 لصاحل يعمل ملن يكوَن لألقارب بأن الوالء (4)

 مع الشركِة بتعاقد القرار اختاذ يف دوٌر الشركة

 له تكون أن أو له، لقريب تعود جتاريٍة منشأة

 .الشركة يف يعمل قريب على إدارية سلطة

 

 5. An interest in a business or service, such as 

membership of the board of directors or a 

committee, of one of our competitors.  

 خدمٍة، أو االرتباط تقديم أو عمٍل، يف االشرتاك (5)

بعضوية جملس إدارة أو جلنة يف منشأٍة منافسة أو 

 تنافس أعمال الشركة.

 

 6. Representing a third party before the Company 

in transactions to which we are also a party. 
 اليت مالتالتعا متثيل الغري أمام الشركة يف (6)

 فيها. طرفًا الشركة تكون

 

 7. Using company property, information or 

resources for personal benefit or the benefit of 

others. 

 استخدام أصول وممتلكات الشركة للمصلحة (7)

 الشخصية.

 

D Fraud 

Fraud is where there is personal gain, the cause 

of losses to another, or the seizure of another’s 

funds or assets through deceit, deception, 

dishonesty or intentional concealment of 

information that ought to be disclosed. 

You should never compromise honesty and 

integrity by committing fraud. You misuse 

company resources, and commit fraud, when you 

intentionally conceal, alter, falsify or omit 

 االحتيال:

 خسارة يفالتسبب  أو شخصية مكاسبيراُد به حتقيق 

 من الغريأو حقوق  أموال على االستيالء أو آخر طرف

أو  اخلداع أو الغش يشوبها وسائل استعمال خالل

التضليل أو اإلخفاء املتّعمد للبيانات الواجب اإلفصاح 

 عنها.

 د
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information for your benefit or the benefit of 

others. Fraud may be motivated by the 

opportunity to gain something of value (such as 

meeting a performance goal or obtaining a 

payment) or to avoid negative consequences 

(such as discipline). Examples of fraud include: 

• Altering performance data to appear to meet 

productivity goals. 

• Falsely reporting time worked to earn more pay 

or to avoid discipline for being late or absent 

from work. 

• Misrepresenting sales or donations of products 

to obtain unauthorised pricing for a customer. 

• To deliberately act beyond your approved 

authority and capacity (as set out in the Company 

Authority Matrix). 

• Deliberately mis-stating financial information 

in the Company’s books and records. 

 

You should also avoid the appearance of fraud. 

For example, never spend Company funds 

without proper management approval. Similarly, 

you should never enter into an agreement on our 

behalf unless you are authorised to do so. 

يأخذ االحتيال صورًا متعددة، من أبرزها: تقديم 

ت أو شهادات أو إفادات مزورة، املدفوعات حسابا

الكاذبة، املشرتيات املضللة، أو تقديم فواتري مصاريف 

سفر غري صحيحة، تغري أوامر الصرف واألذونات، 

تقديم فواتري خلدمات أو سلع تتجاوز السعر احلقيقي، 

 إنشاءالتغيري يف بيانات التأمني والتالعب يف التقارير، 

 يف تدوينها دون معامالت جراءإ ،الدفاتر خارج حسابات

 نفقات تسجيلوافية،  بصورة تبيينها دون أو الدفاتر

 على غرضها تبيني دون مالية التزامات قيد، وهمية

 االتالف، زائفة مستندات استخدام، الصحيح الوجه

 يفرضه الذي املوعد قبل احملاسبة ملستندات املتعمد

ل على ما جتاوز جدول الصالحيات أو التحاي، القانون

َنصَّ عليه، استعمال أموال الشركة وحقوقها يف غري ما 

لتجنب عرضها  إبرام عقود على دفعاتأو خصصت له، 

  ي باملوافقة عليها.على صاحب الصالحية املعِن

 

4-2 Compliance with laws and regulations 

We operate with international parties and are 

therefore we are subject to international as well 

as local laws and regulations. To ensure 

compliance, we seek to: 

 Observe all export regulations that 

govern the shipment of our products to 

the importing country, as well as 

international trade agreements that apply. 

 Be aware of dealings with countries that 

are subject to international conflicts, 

 بالقوانني والتشريعات. االلتزام

، واملطبقة السارية عليها القوانني ميعجب تلتزُم معادن

على أعماهلا وأنشطتها التجارية، سواًء كانت قوانني 

 من الدائم التأكد حملية أو دولية. وتعمل الشركة على

مالتها وجتنب ما من تعا مجيع يفها لتلك القوانني تطبيق

ها، أو تعريضها للمخالفة شاريعمب إلضرارشأنه ا

 . اجلنائية ملقاضاةا القانونية، أو

4-1 
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sanctions  or boycott.   

 Ensure that payments made to agents or 

distributors are always for services 

rendered and are reasonable incurred.  

 Ensure that taxes and duties paid are 

legitimate and do not constitute bribery. 

 

اليت تقر وتلتزم  العادلة التجاريةنشآت امل تشجع معادن

املهنة، وامللتزمة بالقوانني  أخالقياتمبعايري 

 قيم حبيث تسهم وتساعد يف تطبيق والتشريعات،

 .تهاتعامال مجيع يفمعادن 

 تنظيم على تعمل قوانني الدول من العديد يف يوجد

 أو الوطين باألمن متعلقة ألسباب الدولية التجارة

 واتفاقيات والصادرات الواردات مثل) أخرى ألسباب

 تلتزملذا فإنَّ معادن  (؛املالية والتعامالت احلرة التجارة

 ، ومن أبرز ذلك اآلتي:الدولية التجارة ضوابطب
A Fair competition and antitrust laws 

Competition law (or ‘Antitrust’ law) protects free 

trade and enterprise and prohibits behaviour that 

limits trade or that restricts fair competition. 

These laws apply to every level of business. 

They address illegal practices like price-fixing, 

market-sharing or bid-rigging conspiracies, or 

behaviours that aim to achieve or maintain 

monopoly. We do not tolerate violation of 

antitrust laws. 

We are committed to free and fair competition. 

You should: 

• Never comment on competitors’ products or 

services in an inaccurate or untruthful manner; 

• Only use legitimate means of obtaining 

competitive information;  

• Respect the confidential information and 

intellectual property rights of our competitors 

and other third parties; 

• Always comply with antitrust and competition 

laws.  

Neither you or us should seek confidential 

 قوانني محاية املنافسة العادلة ومنع االحتكار:

االحتكار  ومنع ،العادلة املنافسة محاية قواننيتؤثر 

 املختلفة الشركة وأنشطة ،التجارية األعمال مجيع على

 ، وتبدي معادن التزامًا يفوالعاملية اإلقليمية األسواق يف

 قدٍر علىبتلك القوانني  أعمال من به قومت ما مجيع

 حنو على مبستجداتها اإلملام ،اإلدارك بها من كاٍف

 املسبقة ازيةاالحرت التدابري اختاذ من الشركة ميكن

. ونظرًا لتعقيد تلك هلا إخاللأو انتهاك  أي لتفادي

 القوانني ولتأثريها على أعمال الشركة، فإنَّ الشركة 

واملختصني يف  القانونينياخلرباء  استشارة إىل سعىت

 ضمنتهم إىل قرارات تمشوروترمجة قوانني املنافسة، 

 . القوانني كااللتزام بتل

 لألسواق التحليلية والدارسات العمل تعُد معادن خطط

 النمو والتوسع وإجياد أسواق يف اسرتاتيجيتها مبا خيدم

 أ
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information about our  competitors or accept any 

confidential information about any competitor  

without express written approval from the Legal 

and Compliance Department. 

When dealing with competitors, you should 

never enter into any agreement, whether formal 

or informal, written or verbal, to set prices or 

other terms of sale, coordinate bids, allocate 

customers, sales territories, or product lines, or 

engage in any other activity that violates 

applicable antitrust or competition laws. You 

should never discuss such topics with a 

competitor, even in an informal setting such as a 

trade show or customer event. It is also important 

to avoid activities that may appear to violate 

antitrust or competition laws. For example, all 

written communications referring to our 

competitors should be business appropriate in 

tone and refrain from language that could be 

construed as encouraging anti-competitive 

behavior. 

Decisions on our pricing, production, customers 

and markets are to be made by us alone. This is 

not something you should do, without proper 

authorization from  the appropriate manager 

pursuant to an approved Authority Matrix.  

You should not discuss with competitors which 

suppliers, customers or contractors we deal with; 

or which markets we intend to sell into or on 

what terms we will deal. 

Violations of antitrust or competition laws may 

result in severe legal penalties for our company 

and criminal charges for the individuals 

involved. Competition laws are complex and 

vary by country. For guidance, you should 

consult the Legal and Compliance Department. 

 

 ومبا ال يتعارض مع متطلبات املنافسة النزيهة. جديدة،

 لقيتع فيما هابتعليمات التقيدُتلِزم معادن موظفيها ب

 على واحلصولأ املنافسني،ب واالتصال املنتجات، أسعارب

قرارات  ومعاجلة ،تنافسية طبيعة ذات معلومات

لتجمعات وا املهنية واالحتاداتواالنضمام  املشاركة

أو يف مناقشة أو اختاذ قرارات االندماج  التجارية

 واالستحواذ.

التواصل بوضوح من خالل القنوات الرمسية للشركة 

 أو احلالي التنافسي الشركة وضعملهتمني بالطالع ا

 أو حتظر الشركة مناقشة ، لذااملستقبلية اخططه

أي معلومات تتعلق  املنافسني مع تداول أو تبادل

باألسعار، والعروض واملنافسات ومناطق البيع أو التوزيع 

أو حصص السوق وشروط البيع والتوزيع وأساليبه، أو 

أو القدرة والطاقة  التكاليف أو اهلوامش الرحبية،

 االنتاجية، أو خطوط االنتاج.

 اجلهات عنسرية  معلومات وراءالشركة  سعىت لن

 أية عن السرية املعلومات هذه مثل قبلت أو ،هلا املنافسة

. كما أن أواًل موافقتها على احلصول دون أخرى، جهة

قانونية  غري وسائل استخدام إىل مطلقا معادن لن تعمد

التجسس أو كالرشوة، أو التضليل، أو ) أخالقية غري أو

 .امنافسيه عن معلومات على للحصول ؛(السرقة

 أية بوجود حتث معادن من يعمل لصاحلها يف حال علمه

بطلب املشورة  للمنافسة مضادة حمتملة ممارسات
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القانونية من الشركة، وكذلك يف حال عدم التأكد  

 ال. أم قانونية األخرى املمارسات بعض كانت إذاعّما 

B Compliance with international trade laws 

We base our decisions, business plans and 

commercial transactions on compliance with 

international trade laws to avoid the 

consequences of a violation and to safeguard our 

reputation. 

You are required to understand these obligations 

(where applicable) and to follow the regulations 

on commercial exports and exchange. You are 

required to fulfill all legal conditions for 

commercial transactions, and to ensure that all 

duties and taxes are paid. If you are unsure about 

whether a specific commercial practice is 

prohibited or subject to penalty or you have 

doubts about a commercial transaction, inform 

the Legal and Compliance Department and seek 

legal advice. 

 

 :العاملية التجارة بقوانني االلتزام

 الدول يف عاملية املطبقةال التجارة تنظيم قوانني تهدف

 حركة ضبط إىل متارس معادن أعماهلا فيها اليت

. تلك الدول حدود عرب والتقنية واخلدمات السلعانتقال 

 أنظمةواسعة تتناول: منظومة وتشمل تلك القوانني 

 بعض تصدير علىود أنظمة القيو اجلمركية،الواردت 

 التجاري التبادل حظر ، وأنظمةوالبضائع السلع

 راق،اإلغ مكافحةوأنظمة  معينة، دول على املفروضة

 التكافؤ رسومك التجارية واملعاجلات والتدابري

 ومعادلة التجاري النشاط يف التوازن حلفظ املفروضة

 .احلرة التجارة اتفاقياتة، واجلائر التجارية املمارسات

ك معادن أثر تلك القوانني على أعماهلا وأنشطتها، ُتدر

 تنظيم لضوابطخاضع  البياناتو املعلومات تبادل نوأ

الدولية؛ لذا فإنها تبين قراراتها وخطط  التجارةقوانني 

أعماهلا، وتعامالتها التجارية على التزاٍم تاٍم بها؛ لتوخي 

املخالفة واحلفاظ على مسعة  آثار وتداعيات عواقب

 ة.الشرك

ويتوجب على من يتعامل لصاحل معادن فهم طبيعة تلك 

االلتزامات، والتقيد بلوائح الشركة اليت حتدد ضوابط 

 الشروط كل التصدير والتبادل التجاري، واستيفاء

 أنَّ ضمانوالتعامل التجاري،  عند املطلوبة القانونية

 ب
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 .مدفوعة والضرائب اجلمركية الرسوم مجيع

أو  معينة، جتارية ممارسة عدم التأكد من حالة يفو

، أو ساور املوظف عقوبة تطبيق أو حظرانطوائها على 

فيتعني  شٌك بشأن الرأي املتخذ يف التعامل التجاري،

 إبالغ إدارة االلتزام وأخذ املشورة القانونية الالزمة.

4-3 Awareness and caution when doing work with 

third parties or conducting commercial 

transactions with third parties "Business 

Partners" 

 أخرى أطراف مع األعمال ممارسة عند والتنبه اليقظة

 .ثالث طرف مع التجارية التعامالت إجراء أو
4-3 

* Due diligence and caution are required when 

doing business or conducting commercial 

transactions with third parties. Ma’aden’s 

relations with third-party contractors, 

distributors, importers, agents, clients, 

merchants, industries and sub-contractors 

(known as Business Partners) must have a sound 

legal basis and an ethical approach, to conform to 

industry best practice. 

To achieve this, we have specific guidelines for 

dealing with Business Partners. 

 

من  أخرى رافأط مع التجاري ل معادنتعام إنِّ

 ،، ومصنعنيووكالء ،موردينموزعني، وومقاولني، 

يشار إليهم الحقًا بـــ"شركاء  الباطن من نيواملقاول

قانوني سليم،  أساس ينطلق من أن جيباألعمال"، 

لوب أخالقي واعي، ُيرّسخ قيم الشركة وحيقق أسو

 . واإلنصاف العدالة

إنَّ الشركة وضعت قواعد أساسية ولتحقيق ذلك ف

تنظم إطار التعامل مع شركاء األعمال، وذلك على 

 النحو اآلتي:

* 

1 Know your customer: 

It is important to understand who we are dealing 

with  (“Know Your Customer”) and to identify 

the parties involved in our transactions. 

We seek to do business with customers who 

share our values. We exercise appropriate due 

diligence on customers and counterparties to 

protect our reputation and to ensure that we 

maintain a high ethical standard. 

 

Before engaging in any commercial business, we 

 :اعرف عميلكسياسة 

واملسجلني  ،واحملتملني احلالينييلتزم شركاء األعمال 

لدى الشركة، أو الذين يطمحون للعمل مع معادن بالتقيد 

؛ السارية القواننيب، وااللتزام األخالقية املعايري أعلىب

. حيث إنِّ الشركة ال تربم املشرتك عملنا لنجاح وذلك

 يلتزمونإال مع من ية أو عقودًا ذات قيمة جوهرأعمااًل 

 .املرعية واألنظمة بالقواننيباملعايري األخالقية و
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endeavor to carry out an assessment  on our 

potential Business Partners. Where appropriate, 

we review their  practices and procedures to 

ensure that they are consistent with sound 

business ethics and applicable laws.  

 

Where appropriate, we also investigate the 

sources of a potential Business Partner’s goods 

and services. We make an assessment of any 

potential conflicts of interest and that the 

Business Partner abides by environmental and 

health and safety requirements.  As part of this 

process, for potential Business Partners in Saudi 

Arabia, we endeavour to carry out checks to 

ensure whether the potential Business Partner 

complies with Saudization requirments.   

 

يتوجب على شركاء األعمال التوقيع على قواعد السلوك 

 املهين اخلاصة باملتعاملني مع معادن، وااللتزام الكامل بها

، والتواصل مع وفقًا ملا متليه شروط التعاقد معهم

 أخفق حال يفو ات.الشركة فيما قد يتعلق بها من خمالف

 يتحمل فإنه ؛بتلك القواعد االلتزام يف الشركة مع املتعامل

 من تفرض عقوبة أي ذلك يف مبا املخالفة تلك آثار منفردًا

 الذي الضرر عن الشركة وتعويض الرقابية، اجلهات

 .أصابها

تقوم الشركة بإجراء  جتاري عمل قبل االخنراط يف أيو

 من كاء األعمال والتحققشر على للتعرف التحري الالزم

 وااللتزام القانوني ،املعايري األخالقيةب مدى التزامه

العادلة،  التجارية واتباع املمارسات باألنظمة املطبقة،

 لتأكد، واواخلدمات للسلع األخالقية وسالمة املصادر

 متطلبات وتوفر ،املصاحليف  تعارض عدم وجود من

ومتطلبات التوظيف  ،البيئة محاية ومعايري السالمة الصحة

 أو ،القصَّر توظيف عدموالقانونية األخرى كالسعودة، 

 .العمل مواقع يف املخالفني

2 Monitoring and compliance 

We expect our Business Partners to comply with 

high ethical standards and best practices. They must 

regularly conduct internal reviews, examinations 

and audits to ensure compliance while they are 

doing business with us. 

Business Partners are also responsible for informing 

employees involved in the Company’s projects, 

business or agreements of the standards and 

conditions any applicable Supplier code of conduct 

 :االلتزام و املراقبة

 عايرياملب االلتزام مسؤولية ألعمالشركاء ا يتحمل

 العمل أنشطة ومراقبة القانونية، تطلباتاملواألخالقية 

 داخلية مراجعات إجراء عليهم ويتعني بهم، اخلاصة

 ذلك.ب التزامهم لضمان دورية بصورة وتدقيقات وفحوصات

 من التأكد عن مسؤولنيشركاء األعمال  يعترب كما
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and ensure that their employees understands these 

terms. Business Partners are also responsible for 

their employees’ actions. 

Successful implementation of the Code is the joint 

responsibility of  the Company and its Business 

Partners. Therefore, Business Partners must disclose 

to us, in a timely and confidential fashion, any 

current or potential future violations or concerns, or 

actual or potential risks around the implementation 

of the Code or legal requirements that are related to 

our businesses. 

We endeavour to conduct audits and reviews on 

commercial activity that relates to our business with 

Business Partners to ensure the continued 

fulfillment of legal requirements and ethical 

standards. We take appropriate steps to detect any 

illegal practices. 

 

Our Business Partners are expected to cooperate 

with our investigations, to provide reasonable 

assistance if necessary, and to notify us of any steps 

taken to correct actual or potential violations. 

 

 أو أعماهلا أوالشركة  ريعمشا يف العاملني موظفيهم إبالغ

قواعد السلوك املهين،  واشرتاطات مبعايري اتفاقياتها

شركاء األعمال   يتحمل كما هلا،السليم  وفهمهم

  .موظفيهم وتصرفات سلوك عن املسؤولية

 مسؤولية قواعد السلوك املهين جناح تطبيق ويعد

لذا جيب عليهم  معادن وشركاء األعمال، بني مشرتكة

عن أيِّ  سريٍة وبصورٍة السرعة، وجه علىدن عامل الكشف

خمالفات أو خماوف حالية أو مستقبيلية، أو خماطر 

حقيقية أو حمتملة بشأن تطبيق تلك القواعد أو املتطلبات 

 القانونية.

ري الشركة التدقيق واملراجعة عند أداء النشاط ِجُت

، للتأكد من استمرار الوفاء التجاري مع شركاء األعمال

وتقوم الشركة  لبات القانونية واملعايري األخالقية.باملتط

 غري ممارسات أي الكتشاف املناسبة باإلجراءات

 مع التعاون شركاء األعمال من وتتوقع ،مشروعة

 املعقولة وتقديم املساعدة الشركة جتريها اليت التحقيقات

ألي  تصحيح خبطط وإبالغها .املطلوب النحو على

 .انتهاكات حالية أو حمتملة

3 Relations and communications 

Business Partners must conduct all their relations 

and communications with our officials through 

official channels with fairness, integrity and the 

highest ethical standards. They must avoid even the 

slightest appearance of unethical or non-compliant 

practices.. 

Our employees should not provide anything 

 :واالتصاالت العالقات

جيب أن جيري شركاء األعمال مجيع عالقاتهم 

واتصاالتهم مبسؤولي الشركة من خالل العالقات 

 املعايري أعلى وفق ونزيهٍة عادلٍة بصورٍةرمسية ال

 غري املمارسات مظهر حتى جتنب، واألخالقية
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whatsoever to a Business Partner with the intention 

of obtaining illegal privileges when marketing our 

products, providing services, conducting 

commercial transactions, or doing business for us. 

Business Partners must not encourage or take 

advantage of any of our current or former 

employees. They must not make them divulge or 

provide any information that is confidential or 

owned by us, or any other restricted information that 

they obtained during their time with us, with the aim 

of influencing current or expected business affairs 

with us to gain a commercial advantage. 

 

 واإلجراءات العالقات جمال يف امللتزمة غري أو األخالقية

 أو القائمة العمل بعالقات يتعلق فيما واالتصاالت

 .ملقرتحةا

 شيء أي تقديم حال بأيألي موظف يف معادن  ينبغي وال

 غري بطريقةزايا م على احلصول بغيةعمال لشركاء األ

 تقديم عند أو الشركة منتجاتتسويق  عند مشروعة

 األعمالزاولة وم ،التجارية عامالتلتا تنفيذ أو تهاخدما

 . الشركة ةصلحمل

 أي من يستفيدوا أو يشجعوا أالَّ شركاء األعمال وعلى

 جتعله طريقة بأيةمعادن  يف سابق أو حالي موظف

 للشركة مملوكة أو سرية معلومات أي ميقد أو يفشي

 عليها حصل اليت احملظورة املعلومات من ذلك غري أو

 املعامالت يف التأثري بغرض يف معادن عمله أثناء

 على للحصول معادن مع املقرتحة أو احلالية التجارية

 .جتارية ميزة

4 Gifts, privileges, hospitality and entertainment 

Gifts and entertainment given and received as a 

reward or encouragement for preferential 

treatment are not allowed. In certain 

circumstances, the giving and receiving of 

modest gifts and entertainment is perfectly 

acceptable. Nonetheless, depending on their size, 

frequency, and the circumstances in which they 

are given, they may constitute bribes, political 

payments or undue influence.  

You are prohibited from accepting any gifts 

(significant or insignificant, material or 

otherwise) given by our Business Partners to 

املقدمة من  والرتفيه الضيافةو االمتيازاتو اهلدايا 

 :شركاء األعمال

شأن اهلدايا املقدمة من متعامٍل مع الشركِة ملن يعمل  من

ه أن ُتحِدَث تعارضًا لصاحلها أو لعائلته أو لغريِه بطلب من

وحتظر الشركة على من يعمل للمصاحل فعليًا أو حمتماًل. 

، ماديًة أو زهيدةأيُّ هديٍة )مثينًة أو  لصاحلها قبول

ة متى تعارضًا فعليًا، وإخالاًل باألمانوتعد ذلك معنوية(، 

أو لالمتناِع عن عمٍل مكلٍف بِه أو يزعُم  ءدمت ألداُق
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you, your  families or others for engaging in 

activity with an actual or potential conflict of 

interest.  

The key test that must be appled is whether gifts 

or entertainment could be intended, or even be 

reasonably interpreted, as a reward or 

encouragement for a favour or preferential 

treatment. If the answer is yes, they are 

prohibited under our policy. 

 

If the gift is not otherwise prohibited, the market 

value must not exceed SAR 1,000 (one thousand 

Saudi Riyal or its equivalent) (in aggregate), and 

must not be a frequent or recurring gift. 

You are prohibited  from accepting any 

privileges (such as free hotel accommodation or 

discounts on products or services for you, your 

family or for others) due to your relationship 

with the Company, with the exception of those 

offers that are made through us to all employees 

(such as discounted club memberships). 

Hospitality or entertainment offered by a 

Business Partner to someone who works for us, 

to their family or to another may constitute a 

bribe if it is frequent, recurring, unusual or 

extravagant. This needs to be reported to the 

Legal and Compliance Department. 

 

  زة للقيمة املسموح بها.أو متجاو ذلَك،صالحيته ب

تتجاوز قيمة اهلدية  جيب أالَّالسابقة ويف غري تلك احلاالت 

، على أالَّ سعودي ألف ريال (2000) ما يعادل مبلغ السوقية

 .منتظمًةتكون متكررًة أو 

 امتيازاتحتظر الشركة على من يعمل لصاحلها قبول أي 

نتجاٍت كمنِح إقامٍة جمانيٍة بفندٍق، أو حسوماٍت على م)

 (أو خدماٍت للشخص أو لعائلته أو ملن يطلب أن تكون له

تَح للغري، وألجل عالقُة ُتمل ومت على وجٍه خمصوٍص ّدُق

 صاحب يشارك مل من يعمل لصاحل الشركة فيها، أو

وُيستثنى من ذلك العروض اليت تقدم  فيه، لالمتياِز الدعوة

 .، أو تقدم للعامةعرب الشركة ملنسوبيها

 مع متعامٍل من املقدمني والرتفيِه الضيافة، شأن منو

 بطلٍب لغريِه أو ،لعائلته أو ،لصاحلها يعمل ملن الشركِة

 ُتعدو حمتماًل، أو فعليًا للمصاحل تعارضًا ُتحِدَث أن منه

 أو ،متكرٍر حنٍو على كانت إذا فعليًا تعارضًا الضيافُة

 يهالرتف عدوُي. بالبذِخ تتسم أو معتاٍد، غري أو منتظٍم،

 عن باالستقالل مّدُق أو معتاٍد، غري كان إذا فعليًا تعارضًا

 الدعوة صاحب يشارك ومل بالشركة، الرمسية العالقة

  .فيه للرتفيِه

5 Favours 

We maintain good working relations with our 

Business Partners and want them to grow and 

flourish. However, favours could be construed as a 

bribe or a conflict of interest. Our employees should 

exercise judgment and decline favors that might not 

be extended in good faith, or that may involve 

 :اجملامالت

مع شركاء األعمال  جيدة عمل عالقاتب حتتفظ معادن

 أو اجملامالت قبولوتسعى لتنميتها وازدهارها، ويعد 

رض ِفَت أالمع مراعاة  ،النوايا حسن عن تعبرٌي تقدميها
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illegality. If you are not sure, you should ask for 

guidance from the Legal and Compliance 

Department. 

 

على الشركة أو إحراٌج  التزاماتتلك اجملامالت 

كما يتحلى من يعمل لصاحل معادن  ،ملوظفيها

 بنية تقدم ال قداليت  اجملامالت باحلكمة يف رفض

قانونية،  خماطر ألي شبهة أو اليت تنطوي على حسنة،

عليه أن ف صحتها، من متأكدًااملوظف  كني مل وإذا

 .من إدارة االلتزام املشورة طلبي

6 Travel expenses 

The offering of gifts and hospitality including 

travel-related expenses for government officials or 

Business Partners creates special concerns.  You 

must not pay for business or non-business travel and 

hospitality for any government official or Business 

Partners. 

 

We will pay for your business travel expenses that 

you have incurred in accordance with our Human 

Resources policy unless stated otherwise under the 

terms of your employment contract. 

 

If a project requires a specific installation or a visit 

to a plant, a Business Partner must pay for the travel 

expenses of its own employees. A Business Partner  

may bear our employees’ expense if part of their 

agreement with us is to train our employees.   

 

 

 : سفرال مصروفات حتمل

شركاِء األعمال لشركة  دعوَة الظروفيف حال اقتضت 

 لزيارة أو عمل، مناسبةمعادن أو بالعكس حلضور 

 وما املعدات، بعض تركيب امنظ على للتعرف أو مصنع،

فليتزم كل طرف بتحمل مصاريف سفره،  ذلك، إىل

وتطبق معادن سياسات املوادر البشرية يف حتمل 

 يف اتفاق هناك كان إذا إال ،موظفيها سفر مصروفات

 على التدريب مثل التعاقد، بنود ضمن الشأن هذا

 السفر مصروفات تكون وعندئٍذ. معني منتج استخدام

ويف حال اقتضت احلاجة حتمل معادن . االتفاق من جزءًا

مصاريف أحد شركاء األعمال فتضع الشركة ضوابط 

على حنٍو يدفع  سفرال تكلفة حتملحلاالت  إرشادية

ويتوافق مع أخالقيات املهنة، وسياسة تعارض  الشكوك،

 املصاحل.

6 

7 Charitable contributions and event sponsorship 

You must also be aware of the potential for 

charitable contributions, commercial agency 

arrangements and events to be used as a cover for 

bribery. 

  :املناسبات ورعاية اخلريية املساهمات

تلتزم معادن باليقظة واحلذر عند تلقي أي أموال من 

وتتحلى  خريية، تربعاتشركاء األعمال على سبيل 
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We exercise diligence and caution when 

receiving any funds or goods or services from 

Business Partners related to charitable donations 

or event sponsorships. Any donations or 

sponsorships are to be made in the name of the 

Company and not in the name of an individual. 

We do not accept any donations or sponsorships 

during a bid process.  

، وجيب أن تقدم مناسبة رعايةأو  التربعيف قبول  احلكمةب

باسم الشركة دون تسميتها ألحد املوظفني، وأال يكون 

، وجتري إدارة االلتزام ذلك أثناء فرتة تقديم عطاء

 .قبوهلا علىبالشركة املراجعة والتدقيق الالزم 

8 Money laundering 

Money laundering is the process by which 

persons or groups try to conceal or disguise the 

true origin of funds obtained illegally. The aim is 

to make it seem as though they are from a legal 

source, to legitimize funds derived from criminal 

or illegal activities. 

You should always ensure that you are 

conducting business with reputable customers, 

for legitimate business purposes, with legitimate 

funds.  

If you suspect your customer or supplier is 

engaged in an illegal activity, report it to the 

Legal and Compliance Department. We comply 

with all laws that prohibit money laundering or 

financing for illegal or illegitimate purposes.  

You should check for “red flags” such as 

requests from a potential customer or supplier for 

cash payments or other unusual payment terms. 

If you suspect money laundering activities, 

inform us and report it to the Legal and 

Compliance Department.  

 

If there are suspicions that it is related to money 

laundering or funding terrorism, terrorist activity 

or terrorist organisations, we are under an 

obligaton to notify the Financial Crime Unit at 

the Ministry of the Interior. 

  :غسيل األموال

 فيه الشروع أو فعل أي ارتكاب :يراد بغسيل األموال

 أموال حقيقة أصل متويه أو إخفاء ورائه من يقصد

 كأنها تبدو وجعلها لقانونا أو للشرع خالفًا مكتسبة

 املتأتية األموال على املشروعية إلضفاء ؛املصدر مشروعة

 قانونية.ال غري أو اإلجرامية األنشطة من

ي معادن محايَة أعماهلا وتعامالتها مع طرف آخر  وِلُت

 وإجراءات اساتسي وجودعنايًة واحتياطًا من خالل 

 عاماًل يعتربوالذي  ،"عميلك اعرف" مبدأعملية تكرس 

 تواجه قد اليت للمخاطر فعالة إدارة ضمانل أساسيًا؛

 بصفة تحققالشركة من التعامل مع اآلخرين، حبيث ت

 رمسية، وثائق إىل استنادًا املتعاملني هوية من مستمرة

 إجراء عند أو العمالء هؤالء مع التعامل بداية عند وذلك

أو غري مباشرة، كما  مباشرة بصفة معهم تعاقد أي

اخلاصة بالتعامل  واملعلومات والسجالت الوثائقحتتفظ ب

 مع اآلخرين وفقًا لسياسة حفظ املستندات بالشركة.

 عملية إجراء على كافية ودالئل مؤشرات توافر عندو
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 تثري عملية أو طبيعية غري أو ضخمة أو معقدة وصفقة

 هلا أن أو منها والغرض ماهيتها حول بهاتوالش الشكوك

 األعمال أو اإلرهاب بتمويل أو األموال ليبغس عالقة

 أن ، فإن على الشركةاإلرهابية املنظمات أو اإلرهابية

 بوزارة الداخلية. املالية التحريات وحدة إبالغب تبادر

9 Payment terms for invoices 

Our accounts payable policy specifies terms for the 

payment of invoices. It has specific and clear criteria 

for assessing the value of commissions consistent 

with laws relating to zakat, taxes and so forth. 

Payments should be made at the legally specified 

place and time, by cheque or bank transfer and not 

in cash. Payments are made after a review of the 

terms of payment and receivables and when the 

terms of the contract and relevant documents have 

been fulfilled. We reserve the right to make any 

relevant deductions from an invoice. 

To ensure parties to agreements deliver goods or 

services, we allow regular commissions or service 

fees made to customers or distributors to be made to 

other individuals or bank accounts in foreign 

countries, if: (1) the payment is not an illegitimate 

addition to the regular sum, (2) the payment is 

approved in writing by Ma’aden and the party 

entitled to the commission or fee, (3) the payment is 

made to the same party that is owed the amount or 

to a wholly owned subsidiary and (4) the payment 

does not breach any law or contractual terms. 

We will not knowingly participate in any illegal tax 

avoidance schemes. 

 املستحقات املالية: سداد ضوابط

 املستحقات سداد ضوابط الشركة سياسةحتدد 

 اليت العموالت قيمة لتقدير حمددة معايريو ،املالية

لقوانني على حنٍو يتماشى مع ا ووضوٍح دقٍةب ستدفعها

ومراعاة  ،وحنو ذلك الضرائبذات الصلة كالزكاة أو 

تكون املدفوعات مؤداًة على حنٍو قانونيٍّ مكانًا  أن

وأن  ،نقدًا وليس مصريف حتويل أو شيك مبوجبوزمانًا 

 السداد شروطيكون ذلك بعد االطالع على 

التعاقد، والوثائق ذات  شروط ومستحقاته، واستيفاء

عادن حبقها يف إجراء احلسومات الصلة، مع احتفاظ م

 املتعلقة بالشروط اجلزائية.

 عموالتهم حتويل املوزعون أو العمالء يف حال طلب

 أو آخرين أشخاص إىل اخلدمات رسوم أو العادية

 تسمح، فإنَّ معادن أخرى دول يف مصرفية حسابات

( 2: )التاليةبعد استيفاء الضوابط  التحويالت هذه مبثل

 حقيقية غري إضافة عن ناجتة املدفوعة الغاملب تكون أالَّ

 ًامصدق الدفع يكون أن( 1) ،العادية املبالغ أسعار على

 أو للعمولة املالك والشخص معادن بواسطة خطيًا به
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 متلك اليت اجلهة نفس إىل الدفع يتم أنو( 3) ،الرسوم

( 4) ،عامة بصورة مملوكة تابعة جهة إىل أو املبالغ تلك

، قوانني يِّمعاد أل خمالفة إىل املبالغ تلك دفع يؤدي أال

 أو اشرتاطات يف العقد.
* For more information, see: 

1. Conflict of Interest Policy. 

2. External Business Practices Policy. 

 

 :لالستزادة، ُيرج  الرجوع إىل

 تعارض املصاحل. سياسة-2

 سياسة ممارسة األعمال اخلارجية.-1

* 

5 Safeguarding Information And Property 5 محاية املعلومات واملمتلكات 

* This chapter discusses the requirements relating to 

safeguarding the Company’s information and 

property, the terms of use for information and 

property, handling of business and communications 

records, and preventing the circulation of internal 

information on the financial markets. 

 معادن يتحدث هذا الفصل عن األساس القانوني مللكية

واألصول بالشركة، والتزامات من يعمل  للمعلومات

واملمتلكات،  املعلومات محاية لصاحل الشركة يف

واملمتلكات،  والتعامل مع  تاملعلوما  استخدام وضوابط

 الداخلية املعلومات واالتصاالت، ومحاية األعمال سجالت

 املالية. السوق يف التداول من

* 

5-1 Ma’aden’s information and assets 

Our property includes financial, tangible and 

intangible assets, such as buildings, equipment, 

financial assets, data, technical information, 

software, patents and other intellectual property 

rights. 

 :ومات واألصوللملكية معادن للمع

 غريو املادية،و املالية، األصول معادن ممتلكات تشمل

 املالية، واألرصدة واملعدات، املباني، تتضمن اليت اديةامل

 املعلوماتية، والربامج ،يةالتقن واملعلومات ،والبيانات

 .الفكرية امللكيةحقوق  من وغريها اإلخرتاع وبراءات

5-2 

5-2 Protecting assets and information  

Ma’aden provides its staff with adequate 

equipment and information to compete the tasks 

entrusted to them, where they should take into 

consideration the following:  

 :واملمتلكات املعلومات التزامات محاية

توفر شركة معادن ملنسوبيها املمتلكات واملعلومات 

الكافية لتسهيل قيامهم مبهامهم وأعماهلم املوكولة هلم، 

 وجيب على من يعمل لصاحل معان االلتزام باآلتي:

5-1 

A Intellectual property includes our trademarks, الشركة املتاحة االستخدام األمثل  تلكاتاستخدام مم  أ
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logo, copyrights and trade secrets. Our 

intellectual property is an invaluable asset that 

must be protected at all times. We expect you to 

use our intellectual property carefully. You 

should never allow a third party to use our 

trademarks or other intellectual property without 

proper authorisation. Our intellectual property 

also includes employees’ work product.  

 

Our intellectual property and trademarks should 

never be associated in any way with degrading, 

defamatory or otherwise offensive manner.  

We expect you to use our property, in a sound 

and responsible manner, to further our objectives 

and to facilitate our business. You must 

safeguard our rights and property and protect 

them from misuse, damage, loss, theft, 

misappropriation and vandalism. Tangible and 

intangible assets belonging to others must 

likewise be respected. We expect you to 

safeguard our property or information, in 

compliance with our policies. Failure to protect 

property or information may lead to disciplinary 

measures, including dismissal from the 

Company. 

؛ لتحقيق أهداف الشركة، ومسؤول مناسب بشكلو

وتسيري أعماهلا، مع احملافظة على حقوقها وممتلكاتها 

 االستعمال، وسوء والضياع، التبديد، من اأصوهل محايةو

 ذلكك جيبكما . واالنتهاك واالختالس والسرقة،

. اآلخرون ميتلكها اليت مادية والغري املادية األصول احرتام

ال تبدي معادن أي تسامح يف التهاون حبفظ اململتكات أو 

 يؤدي وقداملعلومات أو انتهاكها أو خمالفة سياساتها، 

 املعايري أو حبماية املمتلكات واملعلومات االلتزام عدم

 قد تأديبية راءاتإج إختاذ إىل الشأن بهذا املتعلقة األخرى

 .العمل نم الفصل عنها ينتج

B You should refrain from using our property for 

personal or non-work-related purposes, and must 

not use the name “Ma’aden,” or any affiliate 

company name, its logo, its facilities or its 

relationships for any non-work-related 

advantage. 

وممتلكاتها  االمتناع عن استخدام أي من موجودات معادن

لألغراض الشخصية أو اليت ال تتعلق  املادية أو املعنوية

بالعمل، وعدم استعمال اسم معادن أو شعارها أو مرافقها 

 أو عالقاتها ألّي منفعة ال تتعلق بالعمل.

 ب

C You are expected to take all necessary preventive 

and precautionary measures to ensure the safety 

of our electronic systems and protect them from 

damage, alteration, infiltration, illegal or 

unethical use, and use by unauthorized persons. 

You should follow our policies and directives on 

اختاذ مجيع اإلجراءات الوقائية واالحتياطات الالزمة 

لضمان سالمة أنظمة معادن االلكرتونية ومحايتها من 

التلف والتعديل واالخرتاق، أو استخدامها بشكل غري 

قانوني أو خمالف لألخالق، أو متكني شخص غري 

 ج
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this matter. عاة سياسات وتوجيهات معادن يف امصرح له من ذلك، ومر

 ذا اخلصوص.ه

D You must not move any of our property, 

documents or records away from our workplaces 

or worksites unless explicitly authorized to do so.  

عدم نقل أي من ممتلكات الشركة أو وثائقها أو 

سجالتها أو مستنداتها خارج مقر الشركة ومواقع عملها 

 قة واضحة من صاحب الصالحية.إال مبواف

 د

E You should always take reasonable and 

necessary precautions to protect our intellectual 

property and any confidential information 

relating to us to which you have access. You 

must not disclose any confidential business 

information to anyone outside the Company, 

even to members of your own family, unless the 

disclosure is properly authorised and in 

connection with a clearly defined, legitimate 

business need. Within our company and between 

your colleagues, you must only share 

confidential information on a need-to-know 

basis. 

 

احملافظة على حقوق النشر وامللكية الفكرية، واملوارد 

املقدمة كاستخدام الربجميات، والبيانات، ونظم 

املعلومات، واملواد املكتوبة، والدورات التعليمية وبرامج 

التدريب، وعدم نسخها أو توزيعها دون احلصول على 

 ة من الشركة. موافقة خطي

 هـ

F You must safeguard our confidential 

information. This information includes, but is not 

limited to: trade secrets; industrial designs and 

blueprints; processes; capabilities; innovations; 

patents; product specifications; tools; 

computations; graphs; equations; research; 

undisclosed services and products; sales data; 

client lists; confidential product price 

information; confidential client information; 

undisclosed financial information; important 

projects, including proposed acquisitions and 

divestments; and confidential information 

entrusted to us by external parties. 

 

 معلومات محايةيتعني على من يعمل لصاحل معادن 

على سبيل املثال  تشتمل املعلومات وهذه. السرية الشركة

 والرسومات التصميمات ،التجارية ألسرارا :ال احلصر

 ،املنتج مواصفات ،بتكاراال ،االخرتاع ةءبرا، اهلندسية

 ،املعادالت ،البيانية الرسومات، احلسابات، األدوات

 بيانات ،عنها املعلن غري واملنتجات اخلدمات ،األحباث

 املنتجات أسعار معلومات ،العمالء قوائم ،املبيعات

 املعلومات ،بالعميل اخلاصة السرية املعلومات ،السرية

 ذلك يف مبا همة،امل املشروعات ،عنها املعلن غري املالية

 و
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 السرية املعلومات، املقرتحة والتنازل االستحواذ عمليات

 .حلفظها إىل الشركة خارجية أطراف بها عهد اليت

H You must ensure that confidentiality agreements 

have been signed with external parties before 

confidential information is shared. 

If you are requested to provide confidential 

information of the Company or request 

confidential information from a third party, it is 

important that both parties understand and accept 

conditions under which the information may be 

received under a written confidentiality 

agreement (also called a non-disclosure 

agreement). The confidentiality agreement must 

be approved by our Legal and Compliance 

Department. 

 اتفاقيات وجود ضمانيتعني على من يعمل لصاحل معادن 

 مشاركة قبل اخلارجية األطراف مع السرية على لحفاظل

 .األطراف تلك مع السرية اتاملعلوم

 ز

I If a document contains confidential information, 

you must ensure that it is marked appropriately. 
 املستندات تمييزيقوم من يعمل لصاحل معادن ب

 باملعلومات يتعلق فيما املسؤولية إخالء إشعارات/بتحذيرات

 .السرية

 ح

J We expect you to clear your workplace when you 

leave the office; place papers and other business-

related materials in a secure location; ensure that 

confidential or internal information is not kept in 

a place where others can see it; safeguard 

electronic information; periodically change your 

passwords in line with our instructions; and take 

appropriate precautions when sending and 

receiving information electronically, or by 

phone, fax or any other method, to prevent 

unauthorized access. 

طات الالزمة ملنع على من يعمل لصاحل معادن اختاذ االحتيا

 تسرب املعلومات السرية أو الداخلية، ويشمل ذلك إخالء

 للمكتب همغادرت عندباملوظف  اخلاصة العمل مساحة

، آمن مكان يف العمل مواد من وغريها األوراق وتأمني

والتأكد من حفظ وعدم عرض املعلومات السرية أو 

الداخلية بشكل ظاهر يف مكان ميكن لآلخرين 

ليه، واختاذ مجيع االحتياطات الالزمة حلفظ االطالع ع

املعلومات االلكرتونية، والتغيري الدوري لكلمة املرور 

وفقًا لتعليمات الشركة، واختاذ االحتياطات املناسبة عند 

إرسال املعلومات واستقباهلا من خالل احلاسب اآللي أو 

 ط
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اهلاتف أو الفاكس أو أي وسائط أخرى محايًة من اطالع 

 رح له بذلك.غري املص

K  You are expected to safeguard confidential 

information in line with our IT security sytems 

and policies, including using separate servers, 

where appropriate. 

يلتزم من يعمل لصاحل معادن بعدم تداول املعلومات السرية 

أو خارجها إال حسبما تقتضيه أو الداخلية من داخل معادن 

حاجة العمل، والتأكد من تطبيق سياسات وإجراءات 

الرتتيبات الواقية من تسرب املعلومات وااللتزام بها، 

والتوثق من فصل املهام ومنع  تداخلها، واحملافظة على 

سرية املعلومات بتقنني آلية تداوهلا بني األشخاص 

صلحة العمل، واإلدارات حبسب احلاجة ومبا تقتضيه م

 البيانات على احلصول عملية وتنظيم حصرويتعني 

 .إليها والدخول الشخصية

 ي

L 

 

 

 

 

You  must respect privacy and must only 

disclose, use, duplicate, transmit or delete 

information on colleagues or others as required 

by your job. 

 

On termination of your relationship with us for 

any reason whatsoever, you must not disclose 

confidential or internal information or use it for 

any purpose whatsoever. You must not make any 

attempt to influence or inquire about such 

information, whether in your official capacity or 

otherwise. You must not make statements to the 

media regarding us for a period of two years 

from the last day of working for us. 

 مبادئ احرتاممن يعمل لصاحل معادن  على جيب

 الكشف وعدم ،البيانات وسرية املعلومات خصوصية

 يف إال إزالتها، أو نقلها أو نسخها أو استخدامها أو عنها

 الوظيفية. لواجباته ممارسته سياق

كما يلتزم من يعمل لصاحل معادن بعد انتهاء العالقة معها 

أليِّ سبب كان بعدم االفصاح بأي شكل من األشكال 

عن املعلومات السرية أو الداخلية، أو استعماهلا أليِّ غرٍض 

ار عنها كان، أو القيام بأيِّ حماوالٍت للتأثري أو االستفس

حتى وإْن كانت حتت مسؤوليته الرمسية أو غري ذلك، أو 

التعامل مع وسائل اإلعالم أو احلديث باسم الشركة، 

 وذلك ملدة سنتني من تاريخ انتهاء العمل لدى الشركة.

 ك

N You are obliged to understand and comply with 

laws and regulations on privacy and 
 ل املتعلقة واألنظمة بالقواننييتعني فهم االلتزام مبتطلبات 
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confidentiality, as well as regulations on personal 

data and information in any country where data 

or information is collected, handled or used. 

 

 ضوابطو املعلومات وسرية اخلصوصية على باحملافظة

 اليت بالدولة الشخصية واملعلومات اخلاصة البيانات تنظيم

 ومعاجلتها واملعلومات البيانات تلك مجع فيها يتم

واالطالع وااللتزام بسياسات وتوجيهات  واستخدامها؛

 الشركة يف هذا اخلصوص.

5-3 Using Email, Internet and Information Systems 

 

You must use our email and internet accounts 

responsibly and protect the security of our 

information systems. Information systems include, 

for example, email, mobile, smart devices, 

telephone, fax, internet and network access. You 

must not engage in inappropriate use of our 

electronic resources, which includes (but not limited 

to) the following:  

 downloading material which is illegal, 

offensive, harassing or violent; 

 using software (or applications) to be used, 

copied or distributed in breach of 

confidentiality or copyright obligations; 

 deleting electronic records/emails which 

may be required in evidence in a legal 

proceeding or regulatory investigation; and 

 intentionally introducing a computer virus. 

 engaging in political or religious issues that 

does not related to our business 

 asking others to engage in private business 

or other investments 

 

 

It is generally not our practice to monitor our 

employees’ use of our IT systems. However, we 

reserve the right to monitor, record, disclose, audit, 

and delete without prior notice the nature and 

content of your activity using our email, phone, 

voicemail, internet and other systems, including to 

 :واملمتلكات املعلومات ضوابط استخدام 

ختضع ضوابط استخدام املعلومات لكافة األنظمة 

والتشريعات املطبقة ومنها نظام مكافحة جرائم 

 احلاسب أجهزة استخدام ةالشرك متنعاملعلوماتية. و

 الربيد ونظام واإلنرتنت، اهلاتف، ومعدات وخطوط اآللي،

 أو اآلخر، جتاهأو انتقامية  عدوانية بأساليب اإللكرتوني،

، أو لنقل مواد أو تبادل املوظفني مبعنويات تضر بطرق

رسائل غري الئقة احملتوى أو خمالفة للذوق العام واألخالق، 

من أجهزة الشركة أو باستخدام  سواء كان عرب أي جهاٍز

 خدمة االتصال أو الطيف الرتددي اليت توفرها.

 اآلخرين لدعوة الشركة ممتلكات استخدام جيوز وال

 يف اخلوض أو جتارية، تضامنية مشاريع يف للمشاركة

أو  بالعمل تتعلق ال مسائل أي أو سياسية أو دينية قضايا

 .ختدم مصاحله

املخزنة املعلومات والبيانات وحيق للشركة االطالع على 

على كافة الوسائط االلكرتونية العائدة ملكيتها 

أو اليت تستخدم الطيف الرتددي أو اخلطوط  للشركة

السلكية والالسلكية للشركة، كما حيق للشركة 
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the extent permitted by law. 

 
االطالع على املستندات والبيانات املتوفرة يف أماكن 

 العمل وحميط أعماهلا.

5-4 Business records and communications 

You should maintain business records in a system 

that allows us to retrieve the records quickly and 

efficiently.  Business records include any document, 

or communication in paper or electronic form that is 

maintained in the course of business. This covers a 

wide variety of information, such as: payroll data, 

financial records, legal agreements, invoices, 

purchase orders and business plans. 

 

The business records that you work with must be 

maintained, retained and destroyed in accordance 

with all legal and regulatory recordkeeping 

requirements. You should: 

 

• Comply with our records management policies for 

all documents, files, electronic records and emails; 

• Follow any instructions with respect to record 

retention.  

 

You should consult the Legal and Compliance 

Department if you have specific questions about the 

retention period of a document.  

Failure to maintain business records in 

accordance with this policy, could lead to 

financial and accounting violations and could 

expose us to legal issues. 

 :واالتصاالت األعمال سجالت

 وكمال نزاهة عن مسئوٌل من يعمل لصاحل معادن كل إنَّ

 بإنشائها،يقوم  اليت واالتصاالت األعمال سجالت ودقة

 . الشركة لكهاتمت واليت

 مالية انتهاكات إىل ذلك يف الفشل يؤدي أن وميكن

 ائلةللمس الشركة تعريض إىلإضافة  وحماسبية

 ويف هذ الصدد يتعني مراعاة اآلتي:، القانونية

5-4 

A Our records and information are evidence of its 

commercial activity. They may be necessary 

evidence for legal, judicial, taxation or 

accounting purposes, and are important  evidence 

of our commercial activities   . 

 “Records” includes, for example, contracts, 

audit reports, emails, financial data, product 

specifications, policies and procedures, 

 من نشاط على أدلًةالشركة  معلوماتو سجالت تعدُّ

أو  قانونية راضألغ مطلوب ودليل التجارية، األنشطة

 أهميٍة ذِي كدليٍل أو حماسبية أو ضريبية، أو ،قضائية

 .الشركة لذاكرة أو التجارية لألنشطة بالنسبة

 وليس ماهيتها حتدد اليت هي السجالت حمتويات إنَّ

 أ
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databases, meeting minutes and resolutions. 

 
على سبيل  السجالت وتشمل. حيددها الذى هو الشكل

الربيد االلكرتوني،  التدقيق، وتقارير العقود،املثال: 

 وسياسات املنتجات، ومواصفات املالية، علوماتوامل

 وحماضر وقاعدة بياناتها، ،وإجراءاتها الشركة

 .، وقراراتهااإلجتماعات

B Information and data records are among the most 

important and valuable parts of our property, and 

they must be managed appropriately according to 

the our standards and directives for record 

keeping. We should be able to retrieve 

information rapidly and dispose of it 

appropriately at the end of the archive period. 

The illegal disposal or alteration of records is 

prohibited. We control the storage of sensitive 

and confidential information and other 

information belonging to us. We keep our 

information on secure servers, with backup 

copies available. 

 املمتلكات أهم منوالبيانات  املعلومات سجالت تعد

 اطبًق املناسب بالشكل إدارتها وجيب ،للشركة مةالقّي

 إدارةتعليمات طريقة ب املتعلقة والتوجيهات عايريللم

 من الشركة كنّمُي يف الشركة، على حنٍو السجالت

 يعتمد سريع بشكل السجالت من املعلومات اسرتجاع

 تنتهي عندما، والتخلص منها بالشكل املناسب عليه

 أو السجالت منبها، والجيوز التخلص  االحتفاظ فرتة

ويتعني على الشركة ضبط ، قانوني غري بشكل لهايتبد

 ملكيتها تعود اليت أو احلساسة املعلومات ختزينإجراءات 

 ختزيٍن وحداِت وأ حمميٍة ملفاٍت يف السرية أو للشركة

  توفر نسخًا احتياطيًة. مؤمَّنة

 ب

C All of our records must accurately reflect all our 

activities. No document may be falsified. All 

financial transactions for an account must be 

recorded and managed within the correct 

accounting period. All public communications, 

including reports sent to government agencies, 

must be complete, true, accurate, submitted on 

time and comprehensible. 

 بدقة تعكس ةكالشر سجالت مجيع أن من دتأكال

 يف التزوير عن التام االمتناع، وتعامالتها مجيع ونزاهة

  احلساب يف املالية املعامالت مجيع تسجيل، ومستند أي

 أنَّ من د. والتأكالصحيحة احملاسبية والفرتة واإلدارة

 املرسلة التقارير ذلك يف مبا العامة، االتصاالت مجيع

 ،ودقيقٌة وصادقٌة، ،ملٌةكا احلكومية، جلهاتا إىل

 .احملتوى ومفهومة مواعيدها، يف ةومقدٌم

 ج
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D Mistakes in business records must be corrected 

promptly.  If you are not confident of the 

accuracy of the information, you must inform 

your line manager.  

 الفوري اإلفصاحو ،األخطاءعدم الرتاخي يف تصحيح 

 املعلومات دقة من واثٍق غرَي املوظف كان إذا اعّم

 أيِّ عن اإلبالغو ،الشركة سجالت أحد يف املوجودة

 مسؤولي إىل معادن سجالت بدقة تتعلق شكوٍك

لإلبالغ  مناسبة أخرى قناة أية عرب أو ،الشركة املعنيني

 عن املخالفات.

 د

5-5 Insider Information - Protecting internal information 

from the stock market 

As a listed company, we have to ensure that there 

is no ‘insider trading’ of our securities. This is in 

compliance with the rules of the Capital Markets 

Authority.  You would violate the law if you 

trade stock on “inside information” or internal 

information. The following applies to the way we 

deal with potential issues regarding insider 

trading:     

(a) What is an “insider”?  Any person who 

obtains, through family, business or 

contractual relationship, inside 

information (an “insider”) is prohibited 

from directly or indirectly trading in the 

security related to such information, or to 

disclose such information to another 

person with the expectation that such 

person will trade in such security.  

 

(b) What is “inside information”?  

“Insider information” means information 

obtained by the insider and which is not 

available to the general public, has not 

been disclosed, and such information is 

of the type that a normal person would 

realize that in view of the nature and 

content of this information, its release 

and availability would have a material 

 محاية املعلومات الداخلية من التداول يف السوق املالية:

 فرصةجيب على كل من يعمل لصاحل معادن وتتاح له 

)وهي املعلومة  خاصةداخلية  معلومات على االطالع

 يعلن املتعلقة بورقة مالية، وليست متاحة للجمهور، ومل

سعر وقيمة الورقة  على جوهري بشكلعنها، وتؤثر 

املالية للشركة( أاّل يفشيها للغري، أو يتداول يف السوق 

املالية السعودية بناًء عليها، أو يوصي أحدًا بالتداول بناء 

 حمفظة عليها، أو يُبث الشائعات بشأنها، أو أن يدير

 تلك على بناًء تلك الورقة املالية سهمأ فيها استثمارية

ولو حلساب الغري، وهذا احلظر يشمل كل من  املعلومة

 الوظائفيعمل لصاحل معادن. كما يتعني على من يشغل 

 التداول وعضوية جملس اإلدارة االمتناع عن القيادية

 ربع كل تسبق اليتاحملددة، و احلظر أوقات يف مطلقًا

 .مالي

 ويراِع من يعمل لصاحل معادن وال ميلك أيَّ معلومة

أو عضوية  القيادية الوظائفداخليٍة، وليس من شاغلي 

يف السوق املالية أحكام  هتداولجملس اإلدارة، أثناء 
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effect on the price or value of a security 

related to such information, and the 

insider knows that such information is 

not generally available and that, if it 

were available, it would have a material 

effect on the price or value of such 

security.  

 

(c) What is prohibited?  No person may 

purchase or sell a security based on 

information obtained from an insider 

while knowing that such person, by 

disclosing such insider information 

related to the security, has violated 

paragraph (b) of the above. 

You should not disclose inside information to 

anyone outside our company, including family 

members and friends, or procure a portfolio, or 

encoruge someone to do so 

You should not transact in our securities or the 

securities of another company involved with us 

while you have inside information  about us or 

that company. This can equally apply to other 

companies with whom we have joint ventures.  

This prohibition on trading applies to all 

transactions in our securities, including 

purchasing or selling our securities (or exercising 

options). In addition, you are not permitted to 

engage in activities that are designed to hedge or 

offset any decrease in the market value of  

Ma’aden’s stock (including purchasing financial 

instruments related to our securities).  

نظام السوق املالية ولوائحة التنفيذية، أو أي قوانني 

 أخرى معمول بها حتكم تلك الورقة املالية. 

* For more information, see: 

1. Human Resources Policy  

 :ستزادة، ُيرج  الرجوع إىللال

 دليل سياسات املوارد البشرية.-2

 

 

* 
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6 The Government, Local Communities and the 

Media  
 6 التعامل مع احلكومة واجملتمعات احمللية واالعالم

* This chapter discusses our responsibilities for 

communicating with third parties, media 

statements, stock market disclosures, dealing 

with government agencies, representing us 

before third parties and its social responsibility. 

 مع التواصل يف الشركة مسؤوليةعن  يتحدث هذا الفصل

املالية،   السوق يف اإلعالمي، واالفصاح الغري، والتصريح

الشركة أمام  احلكومية، ومتثيل تاجلها مع والتعامل

االجتماعية، وأركان تلك  معادن الغري، ومسئولية

 االجتماعي. معادن املسئولية، وضوابط سياسة أداء

* 

6-1 External Communications 

We will communicate openly and transparently 

with all our stakeholders within the bounds of 

commercial confidentiality. 

We will protect confidential information from 

improper disclosure and any authorised 

communication of confidential information 

should be limited to individuals who need it to 

carry out their work. 

Our communications are expressions of our 

strategy, identity and values. You must ensure 

the accuracy of any information released. You 

must ensure that all communications are 

conducted appropriately in line with procedures, 

policies, established standards and directives. 

Communications conducted in an inappropriate, 

untruthful or indifferent manner pose a grave risk 

to the our reputation and its compliance with the 

Code and standards, and they may expose us to 

legal liability. 

 مسؤولية الشركة يف التواصل مع الغري:

معادن  هاب تقوم اليتتعكس االتصاالت والعالقات 

اسرتاتيجية وهوية الشركة وقيمها ممثلة بلغة اخلطاب 

اليت تعرب عن معادن، لذا جيب على من يعمل لصاحل 

دقة املعلومات املأذون  من تأكدمعادن توخي احلذر وال

االتصاالت  مجيعتكون  أنله بالتصريح فيها، و

وفقًا لإلجراءات  ،مناسبة بطريقةوالعالقات قد متت 

 التوجيهاتو ملعايريعتمدة؛ وذلك باتباع اوالسياسات امل

 القيام يتم اليت االتصاالت تؤدي أن ميكن املنظمة. إْذ

 بإهمال، أو صحيحة، غري أو مناسبة، غري بصفة بها

 والتزاماتها الشركة مسعة على جسيمة خماطرىل إ

 للمسؤولية ُتعرضها أن وميكن واملعايري، بالقواعد

 .القانونية

6-2 

6-2 Media announcements 

Media announcements are the sole responsibility 

of those with written authorization. You are 

prohibited from making statements to the media 

on our behalf, or to present our policy and 

information without our written consent, in line 

 التصريح اإلعالمي:

يقتصر التصريح اإلعالمي على األشخاص واإلدارات 

إعالمي اإلدالء بتصريح  املصرح هلا خطيًا بذلك. وحيظر

، أو تقديم عرض بسياسة الشركة نيابًة عن الشركة
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with approved policies and procedures. 

You are forbidden from communicating with 

investors in the Company without permission 

from the Company and without the involvement 

of the competent department. 

If you are contacted and asked to discuss 

company business with any members of the 

press, investors or market analysts, you must not 

provide any information. Instead, you should 

politely advise the outside party that you are not 

authorised to discuss the subject, and refer them 

to the spokespeople designated in our Public 

Relations department. 

We must always be aware that we are all 

representatives of the Company  and that 

whatever we do and say in public represents us. 

When using social media (including, for example 

only, Facebook, Instagram, Twitter, blogs, 

forums, wikis), whether outside of or at work or 

in connection with your work, you should never 

post photos (or selfies), images, videos or audio 

clips of our plants, facilities; never use the 

Ma’aden logo, trademarks or copyrighted 

materials; never represent or leave the impression 

that the views you express are the views of the 

Company. Using Ma’aden’s account in Social 

Media is subject to the “Social Media guidance 

rules”.     

اخلطية بدون أخذ موافقة الشركة  أو معلومات عنها

 على ذلك؛ وفقًا لإلجراءات والسياسات املعتمدة.

 بالنيابة به القيام مت شفهي أو مكتوب اتصاٍل أيُّ ُيعترب 

ى من عل مينعلذا  ،علنيًا إفصاحًا معادن شركة عن

 وسائل مع واالتصال التعامل يعمل لصاحل معادن

 بدونللحديث عن الشركة أو نيابة عنها  اإلعالم

 بدون، أو التواصل مع املستثمرين يف الشركة ترخيص

 .اإلدارات املعنية الشركة وخارج إطار عمل من ترخيص

وسائل التواصل حسابات معادن يف وخيضع التعامل مع 

عد التعامل مع وسائل التواصل قوا"االجتماعي لوثيقة 

 يف خمتلفاليت تنظم ضوابط املشاركة  "االجتماعي

شبكات التواصل االجتماعي واملنتديات واجملموعات 

 ."مثل ويكيبيديا" سوعات الرقميةووامل

6-3 Stock market disclosures 

We are obliged to provide the public with 

accurate, fair and representative information of 

its commercial and financial activities, and to 

report any material development events 

promptly, following the regulations of the 

Capital Market Authority. 

The Company presents an annual report of its 

business, achievements and financial status, and 

 االفصاح يف السوق املالية:

دقيقة  معلومات تلتزم الشركة أمام اجلمهور بتقديم

 التجارية عملياتها حولوواضحة وكافية وغري مضللة 

، واإلبالغ بال تأخري عن األحداث اجلوهرية، ليةواملا

 لوائحه التنفيذية.ووفقًا لنظام السوق املالية 

كما وتقدم الشركة تقرير سنويًا مفصاًل ألعمال 
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it welcomes inquiries from investors. It responds 

to their questions through the Investor Relations 

Department.  

حب ّرالشركة وإجنازاتها ووضعها املالي، وُت

باستفسارات املستثمرين وجتيب على أسئلتهم من خالل 

 ن.التواصل مع إدارة عالقات املستثمري

6-4 Dealing with government agencies 

When dealing with government officials, you 

must demonstrate the highest level of conduct 

and judgment in line with the Code. You are 

expected to comply with all relevant laws, 

regulations and regulatory controls, and must be 

aware of these before embarking on any business 

negotiations with any government agency or 

official. Relevant laws and regulations include 

those on the distribution and disclosure of 

confidential documents and information; the 

purchase and sale of goods and services in the 

relevant country; anti-bribery; and hiring, 

recruiting or enlisting the services of any current 

or former government official. 

We do not make political contributions in cash or 

in-kind anywhere in the world and donot 

participate directly in the activities of political 

parties. 

Subject to applicable laws and our Moonlighting 

Policy, you may participate as individuals in 

political processes provided it is made clear that 

in doing so you  are not representing us.  

 :احلكومية هاتاجل مع التعامل

جيب على من يعمل لصاحل معادن عند التعامل مع 

 السلوك درجات بأرفع تحلىي أناحلكومة مسؤولي 

يلتزم  وأن هين،امل السلوك لقواعد وفقًا واحلكمة

املطبقة  التنظيمية والضوابط واألنظمة القوانني جبميع

 بها املعمول التنظيمية يف هذا الشأن، وأن يعي اللوائح

 حكومية جهة أي مع عمل مفاوضات أي يفبدء ال قبل

 نشر، مبا يف ذلك األنظمة اخلاصة برمسي مسئول أو

، وبشراء وبيع وإفشائها السرية واملعلومات الوثائق

 مكافحة وأنظمة من الدولة، واخلدمات املنتجات

 أي استقطاب أو توظيفوقواعد وتعليمات  الرشوة،

 لىع احلصول أو سابق أو حالي حكومي مسئول

 .خدماته

نشاط أي يف أو االخنراط تتجنب معادن الدخول 

سياسي داخليًا ودوليًا، وال تقدم أي مساهمات لذلك 

 مشاركةختضع سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة. و

ملوقفهم  سياسيةال من يعمل لصاحل معادن اجملتمعية أو

شكل من األشكال  بأيّْوال متثل معادن الشخصي، 

سياسة ممارسة املشاركات ل هذه ضوابط وتراَع

ومن تلك املمارسات على سبيل املثال  األعمال اخلارجية.
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ال احلصر: قبول عضوية اجملالس البلدية، أو اإلدالء 

باالنتخابات أو املشاركة يف احلوار الوطين، أو 

 أو املنظماتاالنضمام ملؤسسات اجملتمع املدني، أو 

 احلكومية( غري املؤسسات

6-5 Representing the Company 

For certain government authorities, only 

authorized employees are authorized to represent 

the Company.  

When conducting personal business outside the 

workplace (as a member of a board of directors, 

in a professional practice, when taking part in 

seminars or public media meetings, when 

participating in social or charitable activities or 

when participating in domestic and international 

organizations or institutions), you may express 

opinions only in your personal capacity and not 

on our behalf. You may not use anything 

belonging to us such as our official documents or 

publications, information, email system, building 

or equipment. Additionally, you must not use 

work addresses or job titles.  

 متثيل الشركة:

ألشخاص يقتصر متثيل الشركة أمام الغري على ا

بذلك من خالل التنسيق كتابيًا واإلدارات املصرح هلا 

 مع اجلهات املختصة يف التواصل داخل الشركة.

وجيب على من يعمل لصاحل معادن أثناء ممارسته 

ألعماٍل شخصيٍة خارج نطاق العمل )كعضوية جملس 

 الندوات يف املشاركةإدارة، أو ممارسة مهنية، أو 

 املناشط يف املشاركة، ميةواإلعال العامة واحملافل

 واهليئات املنظمات يف االشرتاك، واخلريية االجتماعية

، أو التعبري والتفاعل مع وسائل والدولية احمللية

 آراء عنفيها  التعبري يكون أن( التواصل االجتماعي

 أوراق استعمال دون من ،شخصيٍة بصفٍةو الشخص

 هلا نيااللكرتو الربيد أو وحمرراتها الرمسية الشركة

 عدمو .الوظيفية مسمى أو العمل عنوان إىل اإلشارة أو

 مثل وأدوات مزايا من بالشركة يتعلق ما استغالل

 والتجهيزات واملباني واملعلومات الوظيفي املنصب

 .وحنوها

6-5 

6-6 Ma’aden’s social responsibility: 

Our approach to social responsibility is reflected 

in the following ten principles: 

 :االجتماعيةمعادن  مسئولية

تماعية للشركات يتلخص التزام معادن باملسئولية االج
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1. We conduct and protect our business 

ethically with sound governance 

systems. 

2. We endeavor to support basic human 

rights. 

3. We respect cultures, customs and values 

in our relations with employees and other 

stakeholders. 

4. We have risk management strategies 

based on accurate data and deep-rooted 

knowledge. 

5. We continually strive in our operational 

performance to improve health and 

safety. 

6. We continually strive to improve our 

environmental performance. 

7. We preserve biodiversity and take an 

integrated approach to land-use planning. 

8. We facilitate and promote responsible 

conduct in the design and use of our 

products, as well as their re-use and 

recycling, and the disposal of waste. 

9. We contribute to the social, economic 

and institutional development of the 

surrounding community. 

10. We implement effective and transparent 

business arrangements with our partners. 

We communicate with them and prepare 

reports that can be independently 

verified. 

 

 :تيةيف املبادئ العشرة اآل

ننفذ أعمالنا وحنافظ عليها بأخالقية وأنظمة  .2

 .سليمة للحوكمة

ندعم حقوق اإلنسان األساسية، وحنرتم الثقافات  .1

والعادات والقيم يف تعامالتنا مع املوظفني وغريهم 

 .ممن يتأثرون بنشاطاتنا

 ندعم حقوق اإلنسان األساسية، وحنرتم الثقافات .3

والعادات والقيم يف تعامالتنا مع املوظفني وغريهم 

 .ممن يتأثرون بنشاطاتنا

ننفذ اسرتاتيجيات إدارة املخاطر املبنية على  .4

 .البيانات الصحيحة والعلم الراسخ

نسعى يف أدائنا التشغيلي إىل التحسني املستمر  .5

 .الذي حيافظ على الصحة والسالمة

 .البيئي نسعى إىل التحسني املستمر يف أدائنا .6

نسهم يف احلفاظ على التنوع األحيائي والنهج  .7

 .املتكامل يف ختطيط استخدامات األراضي

نسهل ونشجع السلوك املسؤول يف تصميم منتجاتنا  .8

واستخدامها وإعادة استخدامها وتدويرها 

 .والتخلص من النفايات الناجتة عنها

نسهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية  .9

 .مجتمعات اليت نعمل فيهاواملؤسساتية لل

ننفذ ترتيبات فعالة وشفافة للعمل مع شركائنا   .20

واالتصال بهم وإعداد تقارير ميكن التحقق منها 

 .باستقاللية

6-7 Ma’aden’s social responsibility pillars 

Our commitment to social responsibility has four 

pillars: ethics, the environment, commitment to 

the community and commitment to our 

 :االجتماعيةمعادن  مسئولية أركان

معادن باملسؤولية االجتماعية مبين على منهج  إن التزام
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employees. حنو  تزاملاال، البيئة، األخالقيات :أركاٍن ذو أربعِة

 .تزام حنو موظفينالاالات احمليطة بأعمالنا، اجملتمع

6-8 Ma’aden’s social performance policy 

We strive to avoid any adverse social and 

community effects, and follow international best 

practices.  

We seek to continuously apply the highest social 

performance standards in all aspects of our 

business, including design, construction, 

operation, maintenance and decommissioning.  

We will endeavor to: 

  

 :معادن االجتماعيأداء 

أعماهلا بأسلوب يضمن جتنب إحداث أي  معادنتنفذ 

أثر سليب على اجملتمعات احمليطة بأعماهلا واملساهمة 

أمكن يف توفري الفرص التنموية مبا يتوافق مع  ما متى

سياسة معادن وفقا ملا متليه  ؛املعايري الدولية أفضل

 .لألداء االجتماعي

تعمل الشركة وباستمرار على تطبيق أعلى معايري و

األداء االجتماعي يف مجيع مراحل أعماهلا من تصميم 

وبناء وتشغيل وصيانة وحتى أثناء مراحل وقف التشغيل 

 :تيلذلك تلتزم الشركة بتطبيق اآل ووفقًا .واإلنتاج

6-8 

1 Engage with all stakeholders internally and 

externally in a fair, transparent and inclusive 

manner. 

بطريقة عادلة  وخارجيًا إشراك أصحاب املصلحة داخليًا

 وشفافة وشاملة.

2 

2 Contribute to the social and economic 

development of surrounding communities and 

support community-based initiatives that meet 

our community investment standard and its 

sustainable growth strategy. 

املساهمة يف التنمية اجملتمعية واالقتصادية للمجتمعات 

ايري احمليطة ودعم املبادرات احمللية املتوافقة مع مع

واسرتاتيجية التنمية  ،الشركة لالستثمار االجتماعي

 املستدامة.

1 

3 Apply the tenets of this policy and to the 

implementation of our community management 

system, while providing the necessary resources 

for it. 

االلتزام بتنفيذ هذه السياسة والنظام اإلداري لألداء 

 د الالزمة لذلك.االجتماعي وتوفري املوار

3 

4 Report on its social performance to internal and 

external stakeholders. 

 

شاركة تقارير األداء االجتماعي  مع أصحاب م

 .وخارجيًا املصلحة داخليًا

4 

5 Continuously improve the effectiveness of its  التطوير املستمر لضمان كفاءة النظام اإلداري لألداء 5 
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Social Performance Management System. .االجتماعي 

* For more information, see: 

1. Moonlighting Policy 

2. Social Responsibility Policy 

3. Ma’aden’s Social Performance Policy 

4. Human Resources Policy. 

5- Social Media guidance roles.  

 :ُيرج  الرجوع إىل لالستزادة،

 سياسة ممارسة األعمال اخلارجية.-2

 .سياسة املسؤولية االجتماعية -1

 سياسة معادن لألداء االجتماعي.-3

 دليل سياسات املوارد البشرية.-4

 قواعد التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي. -5

* 

7 Monitoring and Compliance 7 الرقابة وااللتزام 

* This chapter discusses the role of the Internal 

Audit Department, the role of the Risk 

Department, the role of the Compliance 

Department, compliance as a shared 

responsibility, personal standards of compliance, 

whistle-blowing and annual disclosures of 

professional conduct. 

إدارة املراجعة كل من دور يتحدث هذا الفصل عن 

االلتزام ، وأن إدارة االلتزامو، إدارة املخاطر، والداخلية

، املعيار الشخصي لاللتزام، ومسؤولية مشرتكة

اإلفصاح السنوي عن ، واإلبالغ عن املخالفاتوسياسة 

 .السلوك املهين

* 

7-1 The role of the Internal Audit Department 

The Internal Audit Department follows and 

documents our activities. It identifies risks and 

controls and determines whether the controls are 

effective in addressing the risks. The Internal 

Audit Department also decides how we should 

implement policies and controls, which 

determine our capacity to evaluate the strengths 

and weaknesses of important processes. It assists 

us in evaluating internal monitoring and risk 

management.  

 :الداخلية املراجعةإدارة دور 

 ثيقوتو فهم يقوم على الداخلية املراجعة إدارةدور  إن

والتأكد من مدى تطبيق  بالشركة العمليات

السياسات والضوابط بالشركة، والتأكد من مدى 

فعالية هذه الضوابط وقدرتها على احلد من املخاطر 

الناجتة عن أعمال الشركة. كما تقوم ادارة املراجعة 

الداخلية مبساعدة الشركة على تقييم مستوى الرقابة 

   اطر.الداخلية وممارسات إدارة املخ

7-2 

7-2 The role of the Risk Management Department 

Our Risk Management Department closely 

supervises and monitors risks and the 

effectiveness of our strategies. It tests the 

effectiveness of our risk management and 

 إدارة املخاطر:دور 

 واملراقبة اإلشراف الشركةب خاطرامل إدارةتتوىل 

لرصد خماطر الشركة، وفاعلية اسرتاتيجيتها  الدقيقة
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planning, and evaluates quality control systems, 

which help to identify corrective measures. 

Quality control, performance measurement and 

other tools for continuous development are used 

as an oversight and control in normal operations, 

as these are more effective than focusing on 

discovering problems after they occur. 

وخطط مواجهتها،  املخاطر معاجلة يةلعاف واختبار

 حتديد يف تساعد اليت الرقابية النظم جودة قياسو

 تأكيد إن. املستمر لتطويرل التصحيحية اإلجراءات

 األخرى املستمر التطوير وأدوات األداء وقياس اجلودة

 خالل ورقابية إشرافية كعملية تستخدم أن شأنها من

 أكرب فعالية هلا سيكون حيث االعتيادية، العمليات

 .حدوثها بعد املشاكل اكتشاف على الرتكيز من

7-3 The role of the Compliance Department 

Our Compliance function (which is part of the 

Legal and Compliance department) assists senior 

management in continually identifying, 

evaluating, controlling, overseeing and 

monitoring compliance risks. The Compliance 

function proposes proper controls and corrective 

actions when it discovers points of weakness 

during its reviews to achieve effective 

compliance with the law. 

The Compliance Department monitors ethical 

conduct. Annually, it manages a process 

designed to deal with conflicts of interest and 

investigates problematic practices. It proposes 

corrective measures to management and 

cooperates with each of our departments in 

reinforcing and protecting the our values. 

 إدارة االلتزام:دور 

 يف العليا اإلدارة تساعدبالشركة  االلتزام وظيفة إن

 بشكل والرقابة واإلشراف حكموالت وتقييم تعريف

 االلتزام إدارة توصيلذا . االلتزام خماطر على مستمر

 التصحيحية واألفعال ،الكافية الرقابية بالضوابط

 املراجعة أعمال خالل للضعف مواطن جتد حيثما

 ؛ لتحقيق التزام فعال باألنظمة والقوانني.بها اخلاصة

ت وتشرف إدارة االلتزام على مراقبة السلوكيا

األخالقية، ومراجعة اجلوانب املتصلة بها، والتأكد 

السنوي من تعارض املصاحل، وتقصي املمارسات 

اخلاطئة، والتوصية لإلدارة باإلجراءات التصحيحية، 

والتعاون مع إدارات الشركة لتعزيز قيم الشركة 

 ومحايتها.

7-3 

7-4 Compliance as a joint responsibility 

Compliance with the Code is a collective 

responsibility, and no one may leave to others 

their responsibility for reporting violations or 

failing to protect our values, since failure to 

 :االلتزام مسؤولية مشرتكة

م بقواعد السوك املهين مسؤولية تضامنية ُيعدُّ االلتزا

لكل من يعمل لصاحل معادن، وال جيوز السكوت عن 
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report a violation contributes to the violation.  اإلبالغ عن املخالفة اتكااًل على الغري، أو تهاونًا يف

محاية قيم الشركة، إْذ يعد الساكت عن االبالغ 

 خمالفًا ومشاركًا للمخالف.

7-5 Personal standards of compliance 

You must demonstrate compliance with the Code 

in all decisions and actions made on our behalf. 

If you have doubts about a particular action, you 

should ask youself the following questions, 

which will guide you to the correct decision: 

 

 املعيار الشخصي لاللتزام:

على من يعمل لصاحل معادن أن يظهر التزامًا بقواعد جيب 

السلوك املهين يف مجيع قراراته وأعماله نيابة عن 

  الشركة.

؛ فإن بشأن سلوك ما شكوٌكت املوظف وإذا ساور

 إىل قرار صائب: هقد ترشد التاليِة األسئلة

7-5 

* Could this situation affect a decision or action I 

might undertake for the Company? 

 

 أو تصرٍف قراٍر احلالة أن تؤثر على أيِّ ههل ميكن هلذ

  اختذه لصاحل الشركة ؟

* 

* Could this situation adversely affect my 

colleagues’ impression of me? 

 

على انطباع زمالء  احلالة أن تؤثر سلبًا ههل ميكن هلذ

  العمل عين؟

* 

* Could this situation adversely affect the 

impression the Company’s stakeholders (clients, 

shareholders, suppliers, etc.) have of it? 

 

على انطباع  احلالة أن تؤثر سلبًا ههل ميكن هلذ

 )العمالء، املساهمني، املوردين...( متعاملي الشركة

 حوهلا؟

* 

* What would happen if news of this situation were 

published in the press? 

 

ماذا لو نشرت إحدى وسائل اإلعالم خربًا عن هذه 

 احلالة؟

* 

* If you are unsure, you should discuss the 

situation with your manager or contact the 

Compliance Department to obtain the necessary 

advice. 

 

يف احلاالت غري  ،، أو عدم يقنٍيٌكإذا كان لديك ش

أن يتصل على الشخص  يتعنُيف املنصوص عليها،

 مبسؤول االلتزام لتقديم املشورة الالزمة.

* 

7-6 Whistle-blowing 

We have a whistle-blower policy. We encourage 

you  to speak up and tell us if you  see any issues 

 اإلبالغ عن املخالفات: 

 عن اإلبالغتشجع معادن كل من يعمل لصاحلها على 
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or concerns about unethical or illegal conduct or 

any breach of the Code to your manager the 

Company’s Compliance Department.  Our 

Compliance Dpeartment can be contacted 

directly, through the Compliance page on the our 

intranet sites, or through the email address, 

telephone number or fax number set up for such 

reports. 

If you have a concern regarding compliance with 

the Code, you  are required to cooperate with us 

by providing as accurate and complete 

information as possible in the circumstances.  

The Compliance Department will ensure that all 

concerns about violations of the Code are 

appropriately investigated. If you report any 

matter. we expect you to do so  in good faith.  

We will not tolerate retaliation of any kind 

directed against anyone who in good faith reports 

a violation of the Code or properly raises a legal 

or ethical concern. 

 

Failure to report a concern can contribute to the 

offense, as compliance is the responsibility of 

each employee. 

 

بسلوكيات غري أخالقية أو  تعلقةم خماوفأي 

من  أو أي أنشطة مشبوهة سلوكيات خمالفة للقوانني

خالل تبنيها سياسة "اإلبالغ عن املخالفات"، عرب قنوات 

التواصل املتاحة مع مسؤولي االلتزام بالشركة، وذلك 

من خالل التواصل املباشر مع مسؤولي االلتزام 

قع الشركة بالشركة، أو عرب صفحة االلتزام على مو

 بواسطة الربيد االلكرتوني، أوعرب االلكرتوني، أو 

 فاكس املخصصني لتلقي البالغات.لاهلاتف، أو ا

مع الشركة باإلداء مبعلومات  التعاونعلى املبلغ و 

 والتحريات التحقيقاتصحيحة ترشد الشركة إلجراء 

 باإلخالل املتعلقة املخاوف أو املخالفات خبصوص

هين، ومراعاة استصحاب حسن النية بقواعد السلوك امل

االلتزام، وعدم  بعدم املتعلقة الشكوك مجيع إثارةيف 

 توجيه االتهام بال تثبت.

عن املخالفات القانونية أو ويأتي تشجيع معادن باإلبالغ 

النزاهة امللقى على ب هامن التزام السلوكيات اخلاطئة

عاتق من يعمل لصاحلها، حبيث ال تقبل الشركة أي 

، املخالفاتالسكوت عن تعمد أو  ون يف االلتزامتها

؛ ألن مع املخالفعدم اإلبالغ عن ذلك تضامنًا  دَُّعوُت

يعمل  منكل على  فرديةااللتزام بذلك مسؤولية 

 لصاحل معادن.

بذل معادن كل جهد معقول حلماية املعلومة املبلغ وت

ي السرية التامة واحلماية املعقولة أل عنها، وتوفري
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غ حبسن نية عن وجود خمالفة قانونية أو شخص يبل

   إبالغه.ضرر ينتج عن أخالقية ضد أي 

7-7 Annual disclosure  

You are required to file an annual declaration 

setting out the extent of your compliance with 

the Code, in addition to a declaration of conflicts 

of interest. 

 اإلفصاح السنوي عن السلوك املهين:

يتعني على مجيع موظفي معادن تقديم إقرار سنوي 

يوضح مدى التزامهم بقواعد السلوك املهين، جبانب 

 اإلقرار املوضح يف سياسة تعارض املصاحل.

7-7 

* For more information, see: 

1. Whistleblowing Policy. 

2. Regulatory Framework for Corporate 

Governance. 

3. Conflict of Interest Policy. 

4. Human Resources Policy 

 :لالستزادة، ُيرج  الرجوع إىل

 سياسة اإلبالغ عن املخالفات.-2

 اإلطار العام حلوكمة الشركة.-1

 سياسة تعارض املصاحل.-3

 دليل سياسات املوارد البشرية.-4

* 

8 Violations of the Code 8  املهين خمالفة قواعد السلوك 

8-1 This Code is an integral part of the terms of 

employment. Any breach of its provisions and 

the obligations within it are a violation of the 

Code and is subject to our discliplinary 

procedures.  

 

 اليت لوثائقا من يتجزأ الجزءًا  ُتعد قواعدهذه ال حيث إنِّ

 فإن لصاحلها، العاملني باألشخاص الشركة تربط

 املخالف تعرض بها الواردة وااللتزامات أحكامها خمالفَة

، بعد الصلة ذات والوثائق األنظمة يف الواردة للجزاءات

 .استيفاء إجراءات التحقق من ثبوت املخالفة

8-2 

8-2 Failure to comply with this Code may result in 

you incurring penalties imposed by regulatory 

agencies and the payment of compensation to us 

for any harm we may have sustained. We are 

entitled to pursue disciplinary measures against 

you in line with our work regulations, and we are 

entitled to pursue measures to remedy the 

violation. 

 

 بأحكام االلتزام يفمن يعمل لصاحل معادن  أخفق حال يف

 يف مبا املخالفة تلك آثار منفردًا يتحمل فإنه ؛قواعدهذه ال

 وتعويض الرقابية، اجلهات من تفرض عقوبة أي ذلك

 تقوموحيق للشركة أن  .أصابها الذي الضرر عن الشركة

 العمل ألنظمة وفقًااملوظف املخالف  على تأديبية بإجراءات

ه هلذ املصححة اإلجراءات اختاذ يف احلقُّ وهلا بالشركة،

 املخالفة.
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8-3 If you fail to file the annual declaration on 

Company-approved forms, you will be 

suspended from performing any work for us and  

may  be subject to an investigation.  

 

التزامه  عنمن يعمل لصاحل معادن  ختلف حال يف

السنوي بقواعد السلوك املهين وفقًا لنماذج باإلفصاح 

الشركة املعتمدة، فإنه ُيجَّنب عن مباشرة أيّْ عمٍل من 

أعمال الشركة، وحيال للتحقيق إذا أصرَّ على عدم 

 اإلفصاح.

8-3 

* For more information, see: 

1. Internal Work Regulations 

2. Conflict of Interest Policy 

3. Human Resources Policy 

 

 :لالستزادة، ُيرج  الرجوع إىل

 الئحة العمل التنظيمية.-2

 سياسة تعارض املصاحل. -1

 دليل سياسات املوارد البشرية.-3

* 

9 Approval and Implementation 

 
 9  االعتماد والنفاذ

9-1 This Code was issued by a resolution of the 

board of directors at its eighth meeting, on 

29/03/1436H, corresponding to 20th December 

2014 G, in line with Article 8 of the Regulatory 

Framework for Corporate Governance. 

This Code will come into effect on 01/06/2015, 

and any subsequent amendment to it will become 

effective on the date of the amendment. 

بقرار جملس اإلدارة يف اجتماعه  قواعدُأصدرت هذه ال

م؛ 10/02/1025املوافق هـ 19/03/2436بتاريخ  ولاأل

( الثامنة من الئحة "اإلطار التنظيمي 8وفقًا للمادة )

 من ابتداًء القواعد بهذه العمل ُيعتمدوحلوكمة الشركة". 

 ابتداًءويسري العمل بأي تعديل الحق هلا ، م02/06/1025

 تاريخ ذلك التعديل. من

9-2 

9-2 The Code is reviewed periodically by 

Management to determine whether revisions may 

be required due to changes in the law or 

regulations, or changes in our business or the 

business environment.  

The Board of Directors are required to approve 

any significant changes to our Code.  

The Company’s Compliance Department shall 

prepare explanatory forms and training programs 

for this Code, and will bring them to the chief 

executive officer for approval. 

 وحتديثها ،القواعد هذه مراجعةإدارة الشركة  تتوىل

أيِّ  عتمادبا اإلدارة جملس إىلوالرفع  ذلك، لزم متى

  .عليهاتعديٍل يطرُأ 
وتعد إدارة االلتزام بالشركة النماذج واإليضاحات 

لتدريبية والرفع للرئيس الالزمة لتلك القواعد، والربامج ا

 التنفيذي العتمادها.

9-1 

9-3 This Code replaces parts B and C of 

“Professional Ethics” from the “Conflict of 
( أخالقيات املهنة " ب و ج حمل "اجلزء ) قواعدحتُل هذه ال 9-3 
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Interest and Professional Ethics Guide” and 

Chapter 15 from the “Employees’ Guide”. Any 

provisions of any Company document that 

conflict with this Code is hereby nullified. 

صل من "إرشادات تعارض املصاحل وأخالقيات املهنة"، والف

من "دليل املوظفني"، وتلغي ما ( اخلامس عشر 25)

يتعارض معها من أحكام يف أي وثيقٍة صادرة من 

 الشركة.

9-4 This Code is issued in Arabic and translated into 

English. If a difference between the two texts is 

discovered, the Arabic text will take precedence. 

 باللغة العربية وترمجت إىل قواعدُأصدرت هذه ال

االجنليزية، ويف حال االختالف بني النسختني فإن 

 ربية هي اليت تسود.النسخة الع

9-4 

9-5 To obtain the most recent copy of this Code, 

please refer to the our internal website. 
 ىرج، ُيقواعدالللحصول على أحدِث نسخٍة من هذه 

 موقع الشبكة الداخلية للشركة. الرجوع إىل
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