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 رسالة املهندس أمين بن حسن الناصر

 من اإلنجازات الرائدةتفخر أرامكو السعودية بأن لها منذ 
ا

 حافًل
ا

هذه اإلنجازات متأصلة، وهلل الحمد، في . تأسيسها سجًل

وصًلبة منت عليها، وفي قوة التي ائت   موارد الهيدروكربونيةلمهنية وتفاني موظفيها املتمّيزين، وكذلك في الحجم الهائل ل

 عن الجهود الدؤوبة التي بذلتها ال 
ا

للوصول إلى ما  جيال السابقة من موظفي الشركةأنظمة الشركة وإجراءاتها، فضًل

 نحظى به من حاضٍر متمّيز.

ويعد السلوك الخًلقي ملوظفي الشركة ونزاهة دوائرها وأعمالها أحد أهم املقومات الرئيسة التي يرتكز عليها نجاح املاض ي 

 
 
ا  بشكلهنية ظهر كوادرها املواملستقبل، إذ ال يمكن لي شركة أن تتبوأ مكانة رائدة ما لم ت ا أخًلقيا

ا
ادائم سلوك  رفيعا

ا بق  
ا وثيقا مها الساس.  ولهذا السبب، وضعت الشركة أعلى معايير السلوك الشخص ي واملنهي ملوظفيها ولكل من ي  والتزاما

 تتعامل معهم.

 كافة أنواع الصعوبة تحديدمن ز به أعمالنا، فإنه التنوع الهائل الذي تتميّ وحجم  ةتسارعواملوفي إطار بيئة عملنا املعقدة 

مثيرة للشكوك التي قد تكون الحساسة أو بما فيها املواقف السلوك املناسب الذي ينبغي اتباعه في جميع املواقف 

 العالية والتساؤالت. وعليه، فإن قواعد سلوكيات العمل في الشركة تحدد بوضوح املعايير 
 
أنفسنا وشركاءنا بها لزم التي ن

لقواعد واملعايير مناسبة لًلسترشاد بها في مختلف الظروف، للحفاظ على نزاهتنا كأفراد وكقطاعات في العمل، وهذه ا

 عمل تشكل منظومة أرامكو السعودية.

قواعد سلوكيات العمل  قراءة واستيعاب وهنا أود التأكيد على جميع اإلخوة والخوات من املوظفين واملوظفات بضرورة

ا بالوفاء بأعلى املعايير الخًلقية التي حددناها لنفسنا،  ،تطلب المر ذلكوتطبيقها والرجوع إليها متى  ا تاما وأن نلتزم التزاما

ونجاح الشركة في الحاضر واملستقبل يرتكز  نجاحنا املشتركإن وأن يتحمل كل فرد منا مسؤولية االلتزام بهذه القواعد. 

 ق  تمسكنا بعلى 
 ز، وال شك أن النظرة لنااملواطنة والنزاهة والسًلمة والتميّ و  املسؤوليةاستشعار املتمثلة في  الشركة مي 

ا هي محصلة   قرارات التي نتخذها في عملنا اليومي واملعايير التي نلتزم بها في سعينا لتحقيق أهداف الشركة.الجميعا

 حسن الناصربن أمين 

 الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين
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 فهرس املحتوى 

 1 .......................................................................رسالة املهندس أمين بن حسن الناصر

 4 ............................................................................................. قيمنا

 5 ............................................................................................ مقدمة

 5 ................................................................................ قواعدنا، سلوكياتنا

 6 ........................................................................................ التزامنا بالنزاهة

 6 ................................................................. عندما يكون اإلجراء الصحيح غير واضح

 7 ................................................................................... أسمعنا صوتك

 7 ..................................................................................... عدم االنتقام

 7 ............................................................................... مسؤولياتنا كموظفين

 7 ......................................................................... للمديرينمسؤوليات إضافية 

 8 ............................................................................ التزامنا بالسالمة وحماية البيئة

 8 ................................................................................... السًلمة والبيئة

 9 .............................................................................. ا البعضالتزامنا تجاه بعضن

 9 ......................................................................................... االحترام

 9 ............................................................................. الخصوصية الشخصية

 10 ............................................................................ التزامنا تجاه السوق العاملية

 10 ......................................................................... املنافسة ومكافحة االحتكار

 10 .......................................................................... مكافحة الرشوة والفساد

ات ووسائل الترفيه: ب  ج   10 .................................................................... الهدايا والو 

 10 ............................................................................ مكافحة غسيل الموال

 10 .................................................................... التداول بناءا على معلومات داخلية

 11 .................................................................... االمتثال لألنظمة التجارية الدولية

 12 ......................................................................... املساهمين والشركةالتزامنا تجاه 

 12 ......................................................................... سجًلت وإفصاحات دقيقة

 12 ............................................................................... استخدام الصول 

 12 ................................................................................ املعلومات السرية

 12 ..............................................................................االتصاالت الخارجية

 12 .................................................................... علومات والتشغيلنظم تقنيات امل

 13 ................................................................................. تعارض املصالح
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 14 .................................................................... التزامنا تجاه املجتمعات التي نعمل فيها

 14 ................................................................................ االلتزام بالنظمة

 14 ................................................................................. حقوق اإلنسان

 14 ................................................................................. العمال الخيرية

 15 ...................................................................................... االستفسارات؟

 

 

  



4 
 

  

 قواعد سلوكيات العمل في أرامكو السعودية

Saudi Aramco: Company General Use 

 

  

 قيمنا

 ا املؤسسية في جميع الوقات.نبتجسيد قيم ون لتزمم نحن

واملسؤولية ز والسًلمة ا املتمثلة في النزاهة والتميّ نقوم به يرتكز على قيمنكل ما ، و شركة وموظفين ومواطنينكا، نا عن غير نز هو ما يميّ  ناسلوك
راعي مدى توافق نا نا. وحينما تنشأ الحاجة التخاذ أي قرار، فإننا في تنفيذ أعمالنهي أساس قواعد سلوكيات العمل ومنهج نافقيم ،واملواطنة

 كل خيار مع هذه القيم.
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 مقدمة

 قواعدنا، سلوكياتنا

ا ما يشار إليهم في هذه القواعد بضمير املتكلم املنفصل "نحن" أو  أرامكو السعودية طبق قواعد سلوكيات العمل على جميع موظفينت )وغالبا
 ،الخاضعة لسيطرتها )"الشركة"(تلك والشركات التابعة لها و  أعضاء مجلس إدارتها وموظفي مقاوليهانا" أو املخاطب "أنتم"( و ـاملتصل "

د تصرف نيابة عنها التقيّ يمع الشركة أو  ، ونتوقع من كل من يتعاملوتحدد هذه القواعد املعايير الساس للسلوكيات النظامية والخًلقية
 بهذه املبادئ والعمل بموجبها.

يتمثل الغرض من قواعد سلوكيات العمل في مساعدتنا على الوفاء بااللتزامات الخًلقية التي قطعناها على أنفسنا تجاه بعضنا البعض، و 
ا بأن هذه القواعد ال وأنفسنا، عل صالح،امل صحابوتجاه شركتنا، وأ ، كل حالة أخًلقية أو نظامية محتملة. تتناول ، وال يمكنها أن تتناول ما

 يمكنكم االسترشاد بها في تلك الحاالت.
ا

 ومن ثم، توفر الشركة سياسات وإجراءات أخرى عديدة أكثر تفصيًل

ا على فعل الصواب واالسترشاد بهذه القواعد وقيم الش ركة لحماية أنفسكم وشركتكم، فإن انتهاك هذه القواعد وإذ نهيب بكم الحرص دوما
 ية.ظامتعرضكم أو تعرض الشركة للمساءلة النوقد ، بل الخدمةقد يؤدي إلى عواقب سلبية، قد تصل إلى إنھاء 

ا، فحينما نتصرف بطريقة ن رموقة في جميع االضطًلع بدور فاعل في تعزيز سمعتنا امل يصبح بمقدورناة، يمسؤولبية وأخًلقية و ظاموأخيرا
 أنحاء العالم.

  



6 
 

  

 قواعد سلوكيات العمل في أرامكو السعودية

Saudi Aramco: Company General Use 

 

  

 التزامنا بالنزاهة

ا للمعايير النظامية.نوبمزاولة أعمال أخًلقية، بصورة بالتصرف ون لتزمم نحن  ا وفقا

 عندما يكون اإلجراء الصحيح غير واضح

ا ملساعدتك على تقييم نوعليه،  ليست جميع القرارات املتعلقة بالعمل واضحة.  موجزا
ا

القرارات الصعبة أو القرارات ذات قدم أدناه دليًل
 الصحيح.   ختيارالصلة بالجوانب الخًلقية، وإرشادك إلى اال 

وإذا وجدت نفسك في موقف يكون فيه اإلجراء الصحيح غير واضح، فاطرح على نفسك السئلة الواردة أدناه، وإذا لم تكن اإلجابة على أي 
 .هاتف املخصصإلى رئيسك املباشر أو أي مدير آخر أو بادر باالتصال على خط المنها بـ "نعم" واضحة وصريحة، عندها توقف وتحدث 
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 أسمعنا صوتك

عما يواجهونه من مشاكل وما ينتابهم من  واتحدثيمرئياتهم و  وناشاركي في أن نا،كل مكون من مكونات أعمال في الفرادعتمد على نحن ن
ون بدور مهم في الحفاظ قومالذين يعبرون عن مخاوفهم مباشرة ي فالفراد. في ممارستهاومراعاة النزاهة  ناتحسين أعمال مخاوف، من أجل

 لألنظمة أو السياسات أو قواعد سلوكيات العمل. الخًلقية. وحري بك اإلبًلغ عن أي انتهاكات مشتبه بها سواءا  ناعلى بيئة عمل

ا من الشركة على إرساء ثقافة تتسم بالوضوح والصراحة، فإ طرح السئلة أن تنها تقدم العديد من القنوات التي يمكنك من خًللها وتشجيعا
 :كصوت تسمعناو 

 رئيسك املباشر أو مديرك 
 أي عضو آخر من أعضاء اإلدارة 
 شؤون املوظفين 
 تزاماالل 
 املراجعة الداخلية 
 أخًلقيات العمل 
 أمن الشركة 
 هاتف املخصصخط ال 

 عدم االنتقام

 بصورة عادلة. سألة املعنيةبمعالجة امل ون لتزمأو إلسماعنا صوتك، نحن م لإلبًلغتي تستخدمها بغض النظر عن قناة التواصل ال

 االنتقام أو التمييز ضد أي شخص بسبب إبًلغه عن مخاوف حقيقية أو تقديمه املساعدة في أي تحقيق. لافعلن تتهاون الشركة مع أ

ا متنوعة، منها التهديد أو التخوي رأو الت   أو التحرش ف أو املضايقةقد يأخذ االنتقام صورا مُّ أو اإلهانة أو تغيير مسؤوليات العمل وظروفه  ن 
 ال انتقاميةفعفي أ هتبين تورطوستطبق بحق أي شخص يبصورة سلبية، أو إثارة مشكًلت ضد شخص بصورة كيدية أو بسوء نية. 

 إجراءات تأديبية تصل إلى الفصل من العمل بالشركة.

عن هذه املشكلة عبر  سماعنا صوتكعلى االقدرة لطرح مشكلة أو مخاوف معينة وبعدم  ال انتقامية كرد فعٍل عفإذا شعرت بتعرضك ل 
 .هاتف املخصصقنوات اإلبًلغ الخرى، فيرجى االتصال بخط ال

 مسؤولياتنا كموظفين

 :مسؤول عما يلي  مناكل  

 قراءة قواعد سلوكيات العمل وفهمها والعمل بموجبها 
  د بهاوالتقيّ علينا طبقة نوالسياسات املمعرفة النظمة 
 طرح السئلة في حالة عدم التأكد من اإلجراء الصحيح الذي يتعين القيام به 
 ا

ا
 قواعدلل اإلبًلغ عن الحاالت التي تشكل انتهاك

  لقواعد أو النظمة أو اللوائحلالتعاون في أي تحقيق في انتهاكات محتملة 

 مسؤوليات إضافية للمديرين

 مثل في:تتمسؤوليات إضافية  واملديرينعلى الرؤساء 

 هاوقواعدأرامكو في التحلي بقيم  أن تكونوا قدوة يحتذى بها 
   ر  والسياسات واإلجراءات املنطبقة على مهام عملهم ،قواعدالهذه و  نا،ن فهمهم لقيماضملم كق  التواصل مع أعضاء ف 
  من املبلغين نتقاماال  مع عدمومعالجتها  ،لقواعدلانتهاكات محتملة املتعلقة باالستماع للمخاوف 
  ا  ق  ر  شخص ي وإلزام أعضاء ف  الااللتزام  قيماللقواعد و لالعمل بمسؤولية التصرف وفقا
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 التزامنا بالسًلمة وحماية البيئة

 عمل فيها.نا بصورة آمنة وبحماية بيئة املجتمعات التي نبتنفيذ أعمال ون لتزمم نحن

 السًلمة والبيئة

للمحافظة على  جاهدينسعى ، ونعمل فيهانبحماية البيئة وتعزيز معايير السًلمة في املجتمعات التي ، و بتوفير بيئة عمل آمنة ون لتزممنحن 
 ا.نشطتناملوارد الطبيعية والحد من اآلثار البيئية الناجمة عن أ

 بدورك في الحفاظ على سًلمة الجميع: لقيامول

  والبيئة والجاهزية في حاالت الطوارئ املنطبقة عليك وعلى مهام عملكاتبع كافة معايير السًلمة 
  لسًلمةلتوقف عن أداء عملك أو امنع غيرك من أداء عملهم إذا وجدت أي تهديد مباشر 

  ا عن أي مشكلة ا محتملة تتعلق بالصحة أو السًلمة أو البيئة رئيسك املباشر أو أي أشخاص آخرين معينين لهذ أو فعليةأبلغ فورا
ا أن ثمة شخص آخر قد بادر قبلك باإلبًلغ ،الغرض في مقر عملك  وال تفترض أبدا
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 التزامنا تجاه بعضنا البعض

 .تعامل معهمنبتوفير بيئة عمل قائمة على االحترام لجميع املوظفين وكل من  ون لتزمم نحن

 االحترام

 للمحافظة على بيئة عمل يسودها االحترام:، و تعامل معهم باحترامنمن و ا نموظفيجميع بمعاملة  ون لتزمنحن م

 عامل اآلخرين بطريقة تحفظ كرامتهم 
  ٍمن صور التمييز ال تنخرط في أي 
  والتحرش ضايقةاملتجنب 

o  
 
رال تت مَّ  أو تتصرف بطريقة عدائية أو مروعة ن 

o مهما كانت طبيعتها وال تتسامح معها وتحرش ال تنخرط في أي مضايقة 
o   مقبولٍة  أمور غيرواملزاح غير الًلئق واإلهانات  واعلم أن الرسائل املسيئة ،أثناء تواصلك معهم ادائما  مشاعر اآلخرينراع 

ا  بتاتا

 الخصوصية الشخصية

 :أن دعمهم. ودورك هونمعهم ومن  من نتعامل، و لديهاومن سبق لهم العمل  الشركة، لدىمن يعملون  كلحترم خصوصية ن

 دعمهمنأو  متعامل معهنحمي البيانات الشخصية الخاصة بزمًلئك املوظفين وغيرهم ممن ت 
 متعلق غمسوّ  لديك يكون  وعندما ،لغراض وضرورات العمل املشروعةوتستخدمها إال البيانات الشخصية على  حصلأال ت 

 ملعرفتها بالعمل

 نطبقة عليكاملسياسات وإجراءات الخصوصية كافة تبع ت  
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 التزامنا تجاه السوق العاملية

 ا.نزاول فيها أعمالنالنظمة في جميع الماكن التي ب دلتقيّ با ون لتزمم نحن

 املنافسة ومكافحة االحتكار

ا أن تعليك ويجب  .هذه النظمة معدة لتعزيز املنافسة الشريفةباعتبار  انلتزم بكافة أنظمة حماية املنافسة املنطبقة علين  تبع النظمةدائما
ا القيام بما يلي ما لم تسمح لك الشركة بذلك:  املعمول بها وسياسات الشركة وإجراءاتها، ويحظر عليك مطلقا

 ا لعمًلء أو ت حددت إبرام أي اتفاقية رسمية أو غير رسمية مع املنافسين  معينة توزيعات أو عمًلء أو مناطق خصصأسعارا
 ى التعامل أو رفض التعامل مع شركة معينة كشريك تجاري االتفاق مع املنافسين، بشكل رسمي أو غير رسمي، عل 

 مكافحة الرشوة والفساد

قرارات تستند إلى معايير موضوعية، ولتجنب انتهاك النظمة التي  نالضمان اتخاذو ها. ب قبلنوال  غير املشروعةوالت م  دفع الرشاوى أو الع  نال 
 :، اتبع اآلتيتحظر الرشوة والفساد

  ا  بأي شكل من الشكال غير مشروعةوالت م  أو ع   رشاوي ال تعرض وال تقدم مطلقا
  اب وال تقبل غير مشروعةوالت م  أو ع   رشاوي ال تطلب أي  ها مطلقا
  ا على وجه التحديد عند التعامل مع املسؤولين الحكوميين، بما في ذلك موظفي . وأي ش يء ذي لدول ملوكة املشركات الكن حذرا

يعتبر رشوة، وليس فقط املبالغ النقدية أو الهدايا باهظة الثمن.  فعلى سبيل املثال، قد يشكل تقديم مساهمات  قيمة يمكن أن
ا للنظام في ظل ظروف معينة

ا
 إلى جمعيات خيرية مفضلة لدى مسؤولين حكوميين أو توظيف أقاربهم انتهاك

  بموجب جميع السياسات املوافقات الضرورية لًلستعانة بهم استيفاء جميع  إال بعد ينوبون عن الشركةال تستعن بالوكًلء ومن
اال يجوز لخارجية للقيام بما  ةال تستعن بجهو واإلجراءات املعمول بها في الشركة.   لشركة القيام به بنفسها نظاما

 غير مشروعةولة م  رشوة أو ع  أو عرض لعن أي طلب  أبلغ 
  ّالشركةد بجميع السياسات واإلجراءات املعمول بها في تقي 

ات ووسائل الترفيه: ب  ج   الهدايا والو 

ل ضا، لكن ال تعر  نمارس فيها أعمالنالعالم التي  أنحاءاملألوفة في العديد من ف راعات ووسائل الترفيه من ال ب  ج  الهدايا والو   م أو تقب   أو تقد 
 :إذا هدية أو وجبة أو وسيلة من وسائل الترفيه إال

  عتادفي مناسبة كانت مقدمة أو  ،غرض تجاري مشروع لهاكان  فيها تقديم الهدايا ي 
 كانت نظامية ومعقولة القيمة ومتسقة مع املمارسات املتعارف عليها في قطاع العمال 
 ا هاعن فصاحلموظف أو الشركة حال اإل ل اجا احر كانت ال تسبب إ  علنا
 ا بها بموجب سياسات  الحال متلقيها، حسبنحها أو ما، وسياسات وإجراءات جهة عمل ناوإجراءات ناكان مسموحا
 وأال ينظر لها على أنها كذلك مقبولة،غير  أي أموال أخرى أو  غير مشروعةعمولة دفع الرشوة أو  يتقديمها هنية كن لم ت 

 مكافحة غسيل الموال

 اكإخفاء مكاسب نشاط إجرامي، أو جعلها تبدو كما لو أنها هو ل الموال يل الموال. وغسيلتزم بالنظمة التي تحظر غسنحن ن
 
ت بطريقة سبت

 ل الموال:يمشروعة. وللمساعدة في مكافحة غس

 شركائنا ونظرائنا في قطاع العمالكن على معرفة ب 
  ّد بجميع السياسات واإلجراءات املعمول بها في الشركةتقي 
   

ّ
ا مشبوهة معامًلتغ عن أي بل  فورا

 على معلومات داخليةالتداول بناءا 

ا،على معلومات "جوهرية" غير  تداول السهم والوراق املالية الخرى بناءا  تحظر مختلفةهناك أنظمة   "جوهرية" تعنيو معروفة علنا
مة ومهمة في اتخاذ القرارات بشأن شراء أو بيع أو االحتفاظ ب . ولحماية خرى سهم أو أي ورقة مالية أاملعلومات التي يعتبرها املستثمرون قّي 

 ك والشركة:نفس  
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  أسهم الشركة أو سنداتها أو أي استثمارات مالية أخرى إذا كانت بحوزتك معلومات جوهرية عن الشركة غير  تشتري أو تبيعال
ا من معروفة   جمهور املستثمرينعلنا

  سندات أو استثمارات مالية أخرى في أي شركات أخرى إذا كانت بحوزتك معلومات جوهرية عن أي أو  اأسهما  تشتري أو تبيعال
ا تلك الشركات بسبب عملك في الشركة وكانت تلك املعلومات غير معروفة   لجمهور املستثمرينعلنا

 ال تقدم معلومات جوهرية غير معلنة للغير، بما في ذلك الصدقاء والقارب 

 تجارية الدوليةاالمتثال لألنظمة ال

لتزم بكافة ضوابط التصدير والعقوبات االقتصادية ونحن ن، ةألنظمة التجاريلجميع املنتجات والتقنيات والبرامج واملعلومات تخضع 
 :تك أنمسؤوليف، تزام بتلك النظمة والضوابطعلى االل تناوالجمارك وأنظمة مكافحة املقاطعة. وملساعد

 على كافة بدقة، وأنها قد حصلت  وتقييمها ووضع ملصقات عليهاقد تم تصنيفها لصادرات جميع الواردات وامن أن تأكد ت
 املوافقات الًلزمة

 عامل معهاتطبق على الدول والطراف التي تنالتجارة التي ت ضوابطم أنظمة فه  ت 

  ّباالمتثال لألنظمة التجارية املعنية ناوإجراءات تناد بسياستقي  
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 والشركةالتزامنا تجاه املساهمين 

 .نحن ملتزمون بتحمل مسؤولية حماية أصولنا

 سجًلت وإفصاحات دقيقة

ا. ويجب أن تكون ، تناطلب أساس إلدارة شركتلعمال ماسجًلت  دقة اإلفصاحات املالية املستندة إلى تلك السجًلت صحيحة وكاملة دائما
 :يتوجب عليكبغض النظر عن منصبك، و 

 مدها صحيحة ودقيقة ومكتملة، بما في ذلك سجًلت السًلمة والوقت والنفقات واملوارد أن تكون السجًلت التي تعدها أو تعت
 أنواع سجًلت العمال الخرى نوع من البشرية، وكل 

 ل   ،جميع الموال واملعامًلت والصول بدقة أن تسّج 
 
 ط أي أموال أو أصول من السجًلت لي سبب من السبابسق  وإياك أن ت

 ا أن البريد عتبر سجًلت أعمال، لذا تجنب يمكن أن تمن وسائل االتصاالت اإللكترونية الخرى  ذلك اإللكتروني وغير تذكر دائما
ا إذا قرأها شخص من خارج الشركة ا أو ضررا  املبالغة واللغة التي قد تسبب حرجا

 ا منها وتخلص واحمها بها واحتفظ السجًلت أنش ئ   عملك وإجراءات لسياسات وفقا

 استخدام الصول 

ا مسؤولون عن استخدام أصول الشركة بصورة صحيحة وسليمة. وتشمل الصول نح املرافق واملعدات والدوات واملركبات  ن جميعا
 :ناواملستلزمات واملوارد واملعلومات. ولحماية أصول

 املالية واملادية والصول الخرى نا اتبع اإلجراءات املعمول بها لضمان حماية أصول 
  ببيعها أو التبرع بها أو استخدامها دون الحصول على التصريح لآلخرين ملصلحة شخصية، وال تسمح نا أصولأو تستخدم ال تأخذ

 الًلزم

 املعلومات السرية

 :تك أنمسؤوليفوللحفاظ على املعلومات السرية، ، السرية نامعلوماتيتعين حماية 

 وبيانات مالية، عنهاغير معلن أي خطط السرية، بما في ذلك حقوق امللكية واملعلومات ف على النواع العديدة ملعلومات رَّ تع  ت ،
 تركيبات، ومعلومات املوظفين والشخاص اآلخرين وشركاء العمالال، و اإلجراءاتالحتياطيات، و اوتقديرات 

 الًلزم، وعدم إطًلع أي شخص داخل  على التصريحدون الحصول كة ذه املعلومات خارج نطاق الشر هعن  ءاشاإلف تتجنب
 لدى ذلك الشخص ضرورة مشروعة تقتض ي ذلكتكن شركة عليها ما لم ال

 الحذر أثناء مناقشة أعمال الشركة في أي مكان عام ىتوخَّ ت 
على شبكة اإلنترنت أو وسائل التواصل  اتكر و نشمنصية أو ال كاإللكتروني الخارجي أو رسائل كعبر بريد كأن رسائلمن تأكد ت

 لومات سرية.كشف أي معتوال  ةاالجتماعي مًلئم
 

 االتصاالت الخارجية

مع وسائل اإلعًلم والطراف  والتواصلمستندات للجهات العامة  عند تقديمكامل ودقيق وفي الوقت املناسب بشكل فصاح اإل ب ون لتزمنحن م
 :كل مّنا مسؤول عنالخارجية. و 

 رسل  على سرية وسًلمة معلومات الشركة ةفظاحامل
 
نشر املعلومات السرية السرية، وأال ت

 
من خًلل قنوات وسائل التواصل أو ت

 االجتماعي
 قد  كتجنب الظهور بمظهر املتحدث باسم الشركة، ويشمل ذلك االتصاالت مع املستثمرين أو وسائل اإلعًلم، ما لم تكن اتصاالت

 امكو السعوديةإدارة العًلقات باملستثمرين أو شؤون أر  قبل على وجه التحديد من وافقة عليهاتمت امل

 نظم تقنيات املعلومات والتشغيل

 يتمثل في: احيويا  ادورا إن لك ، فيةوالتشغيل يةاملعلومات نالحماية تقنياتو ا. نالقيام بأعمال نالوال توفر التقنيات اآلمنة ملا استطع

  لألغراض املسموح بهاإال الشركة لك اإلنترانت التي توفرها أو  تستخدم أجهزة الكمبيوتر والهواتف وخدمات اإلنترنتأال 
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 ن ا في أحد مرافقها ،لشركةلك من معدات عهدت  ما في  أن تؤّم   ال سيما إذا لم تكن متواجدا
 الرسائل تفتح ال تضغط على الروابط املشبوهة أو و  نية ورسائل التصيد اإللكتروني.سيبرالهجمات الباليقظة ل ىأن تتحل

ن اإللكترونية التي قد تبدو مريبة
 
ل ملفاتيل امللفات وال حمعند ت احذرا ، وك  من مصادر غير معروفة تحّم 

 ا باإلبًلغ عن أي فقدان محتمل أو فعلي أن ت  نا سواءا كان لتقنيات غير مرخصأي وصول أو  نا،علوماتملبادر فورا
ا

 ا،أو فعليا  محتمًل
 أو معلوماتناا نأو أي انتهاك محتمل أو فعلي لنظمت

 تعارض املصالح

قد يؤدي تعارض املصالح الفعلي و تجنب املواقف التي قد تتعارض فيها مصالحهم الشخصية مع أعمال الشركة. في ا نعتمد على موظفيننحن 
أي تعارض للتعرف على  قررةعليك اتباع اإلجراءات امل يتوجب لذا، و ر ضر إلى تعريض سمعتك وسمعة الشركة لل أو املحتمل أو حتى املتصور 

 ، ومن أمثلة تعارض املصالح:إلفصاح عنهوتجنبه وا للمصالح

  مورديها أو أي من ، أو مع أو تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركةحصة شخصية في شركة تنافس أو االستحواذ على امتًلك
من  لدى أّيٍ ، أو شغل أي منصب، أو املشاركة في أي أنشطة مستشار مستقلكهاالعمل مقاوليها أو مقاوليها من الباطن أو عمًلئ  

 هاموردي الشركة أو مقاوليها أو مقاوليها من الباطن أو عمًلئ  
  شخصية لغراضاستغًلل أي من ممتلكات الشركة أو معلوماتها أو الفرص املتاحة بها 
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 التزامنا تجاه املجتمعات التي نعمل فيها

 ا.نأعمال زاول فيهانبالتحلي بمبادئ املواطنة القويمة في جميع الماكن التي  ملتزمون  نحن

 االلتزام بالنظمة

بالنظمة واللوائح املعمول بها في جميع  ون لتزمم ونحن، بالنظمةم اللتزافي ا قويمةتتجسد املسؤولية الولى في التحلي بمبادئ املواطنة ال
 على القيام بذلك، فأنت: تناملساعدو  .انزاول فيها أعمالنالماكن التي 

 واللوائح املعمول بها في مكان عملك، وسيتسبب تقاعسك عن القيام بذلك في تعرضك وتعرض النظمة بم لتزاالمسؤول  عن ا
 الشركة لتبعات سلبية

  لتلك النظمة واللوائح عن أي انتهاك فعلي أو محتمل يفور المطالب  باإلبًلغ 

 حقوق اإلنسان

لزم ،انلتزم بصحة وسًلمة موظفين
 
بجهات خارجية ، خدماتالسلع أو التوريد فيما يخص  ،ستعانةا بإظهار نفس االلتزام واال نجميع موردي ون

بذلك،  لتزامعلى اال تناالصحة والسًلمة وساعات العمل والجور وظروف العمل. وملساعدبلد املنشأ املعنية بمعايير  ،كحد أدنى ،تلبي
 :تك أنمسؤوليف

 شركة أعمالهاالسارية في البلدان التي تزاول فيها ال العمل تبع جميع أنظمة ولوائحت 
 ا  عن أي انتهاك فعلي أو محتمل تبلغ فورا

 العمال الخيرية

زاول ن تقديم املساعدات الخيرية والتعليمية واإلنسانية والعلمية وغيرها من املساعدات في املجتمعات التيفي مجال  حافٍل  تمتع بتاريٍخ ن نحن

 فيها،
ا

ملساعدة الشركة على التحلي و . املنظمات التي أخضعت للتحري والفحص الدقيقينغير أننا نقصر تبرعاتنا وشراكاتنا على  أعماال

صرَّح لك، بمبادئ املواطنة القويمة، ال تقدم مساهمات خيرية نيابة عن الشركة إال ا لبرنامج وإرشادات التبرعات املعمول بهما. حسبما ي 
 ووفقا
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 االستفسارات؟

خطة، يرجى التواصل مع إدارة االلتزام املؤسس ي  على البريد اإللكتروني التالي: إذا كانت لديك أي استفسارات بشأن هذه ال
 compliance@aramco.com   

 

ا االتصال على خط الهاتف املخصص أو على عنوان البريد اإللكتروني التاليين للتواصل مع املدقق العام في   أرامكو السعودية:ويمكنك أيضا
3333-874-13-966 + 

generalauditor.hotline@aramco.com 
 

 صادرة. إذا كنت تستخدم نسخة ورقية من هذه الوثيقة، فيرجى التحقق من أنها أحدث نسخة
 

ة" والضمائر املنفصلة "هي" و "نحن" و "هم" والضمائر املتصلة "ـها" و "ـنا" و "ـهم"، استخدمت كلمات من قبيل "الشركة" و "أرامكو السعودي
قصد بها وصف حالة أي كيان نظامي أو عًلقة مؤسسية، أو اإلشارة إلى أن أرامكو  واللقاب املختصرة، من باب التبسيط فقط وال ي 

 على ذلك، ال يجوز تفسير أي من محتويات هذه القواعد على أنها  السعودية تمارس أنشطة تجارية خارج اململكة العربية السعودية.
ا
عًلوة

 تنش ئ عقد توظيف.
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