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 واألهداف:والتعريفات المادة األولى: التمهيد 

مف الئحة حككمة  86المادة  ة جرير لمتسكيؽ" إعماالن ألحكاـشركل سياسة السمكؾ الميني كالقيـ األخالقية عدت "أ  أ( 
ىػ 16/5/1438( كتاريخ 2017-16-8الصادرة عف مجمس ىيئة السكؽ المالية بمكجب القرار رقـ ) الشركات
 ـ.13/2/2017المكافؽ 

 التالية المعاني المكضحة أماميا ما لـ يقض سياؽ النص خالؼ ذلؾ:يقصد بالكممات كالعبارات ب( 
 .شركة جرير لمتسكيؽل سياسة السمكؾ الميني كالقيـ األخالقية: السياسة

 الئحة حككمة الشركات الصادرة عف مجمس ىيئة السكؽ المالية. الئحة الحوكمة:
 شركة جرير التسكيؽ.: الشركة

 .مساىمي الشركة بمكجب أحكاـ نظاـ الشركات كنظاـ الشركة األساس جمعية تشكَّؿ مف: الجمعية العامة
 مجمس إدارة شركة جرير لمتسكيؽ.: أو "المجمس"" مجمس اإلدارة"

 .المعايير المينية كاألخالقية المتبعة ببيئة العمؿ بشركة جرير لمتسكيؽتكضيح إلى  تيدؼ السياسةج( 
 :سياسة السموك المهنيالمادة الثانية: 

عضك مف أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية كمكظفي الشركة بذؿ كاجبي العناية كالكالء تجاه  عمى كؿ (أ 
الشركة، ككؿ ما مف شأنو صكف مصالح الشركة كتنميتيا كتعظيـ قيمتيا، كتقديـ مصالحيا عمى مصمحتو 

 .الشخصية في جميع األحكاؿ
ة، كااللتزاـ بما يحقؽ مصمحة الشركة كمصمحة عمى عضك مجمس اإلدارة تمثيؿ جميع المساىميف في الشرك (ب 

 .المساىميف كمراعاة حقكؽ أصحاب المصالح اآلخريف، كليس مصمحة المجمكعة التي انتخبتو فحسب
 .عمى أعضاء مجمس اإلدارة ككبار التنفيذييف التزاـ بجميع األنظمة كالمكائح كالتعميمات ذات الصمة (ج 
لتنفيذية عدـ استغالؿ منصبو الكظيفي بيدؼ تحقيؽ مصمحة خاصة عمى عضك مجمس اإلدارة أك عضك اإلدارة ا (د 

 .بو أك بغيره
يمنع استعماؿ أصكؿ الشركة كمكاردىا إال لتحقيؽ أغراض الشركة كأىدافيا، كيمنع استغالؿ تمؾ األصكؿ أك  (ق 

 .المكارد لتحقيؽ مصالح خاصة
المعمكمات الداخمية إال عند إقتضاء  ليس لعضك مجمس اإلدارة أك اإلدارة التنفيذية أك غيرىـ اإلطالع عمى (ك 

 .مصمحة العمؿ
 .ال تقصر المعمكمات الداخمية عمى عضك بالمجمس دكف بقية األعضاء (ز 
 .يككف عرض المعمكمات الداخمية بناء عمى الحاجة المبنية عمى مصمحة العمؿ (ح 



2 | P a g e  

 

 شركة جرير للتسىيق  سلىك المهني والقيم األخالقية                                                سياسة ال

 يتـ اإلفصاح عف المعمكمات الكاجب اإلفصاح عنيا كفؽ ما تقرره األنظمة. (ط 
عمى مجمس اإلدارة مراجعة كتطكير قكاعد السمكؾ الميني التي تمثؿ قيـ الشركة، كغيرىا مف السياسات   (م 

 كاإلجراءات الداخمية بما يمبي حاجات الشركة كيتفؽ مع أفضؿ الممارسات.

 قواعد سموك العمل:: الرابعةالمادة 
 قكاعد السمكؾ الميني: (أ 

خالص في العمؿ باإللتزاـ بالسياسات كالمكائح الداخمية لمشركة ككافة البنكد التعاقدية مانة كالحرفية كاإلاإللتزاـ: األ -
لتنفيذ خطط العمؿ مف رؤساء العمؿ  المبرمة مع العمالء كالمكرديف كيشمؿ ذلؾ التعميمات كاإلرشادات المكضحة

 كاالتفاقات كدعـ مصالح الشركة في كؿ المكاقؼ.
كانصاؼ كتقدير مع العمالء كالزمالء كحممة األسيـ، كمع المعمكمات كاألمكاؿ اإلنصاؼ: التعامؿ بنزاىة  -

 كاألدكات كالتسييالت المقدمة مف الشركة.
عامالت مع الزمالء كالعمالء كالمكرديف بصكرة المظير كالتعامؿ: اإللتزاـ بالزم الرسمي كاإليجابية في كافة الت -

 تعكس االحترافية كحسف التعامؿ.
تضارب المصالح: يحظر عمى المكظؼ العمؿ لتحقيؽ مصالح شخصية تتعارض بأم صكرة مع المصالح العامة  -

لمشركة كما يحظر عمى المكظؼ العمؿ لصالح أم طرؼ آخر سكاء بأجر اك بدكف أجر كيقتضي اإلنخراط في 
 ؾ مكافقة خطية مف الدعـ اإلدارم/ الرئيس التنفيذم لمشركة أك مف ينيبو.ذل

النزاىة: يحظر عمى المكظؼ ارتكاب أعماؿ الغش أك السرقة أك التدليس الم تعمد مثؿ تزكير األكراؽ الخاصة  -
التأكيؿ  بالعقكد كمستندات االستالـ كالنفقات كالكميات كالجكدة أك تزكير المؤىالت كشيادات الخبرة، سكاء

 المتعمد لممعمكمات ك/أك سكء غستخداـ التمكيؿ المتعمد بما في ذلؾ المصركفات النثرية كالميزانيات المعتمدة.
ىدايا المجاممة: االلتزاـ بعدـ قبكؿ أك طمب أك تقديـ ىدايا أك رشاكم في مختمؼ التعامالت مع البائعيف  -

بالغ المدير الم عمى اليدية مالية كانت أك باشر في حاؿ حصكؿ ذلؾ كالتحفظ كالمكرديف كالعمالء كما إلى ذلؾ كا 
 نكعية لدل الدعـ اإلدارم/ الرئيس التنفيذم لمعمميات.

 قكاعد السمكؾ األخالقي: (ب 
إحتراـ اآلخريف: احتراـ اآلخريف بمافييـ زمالء العمؿ، المكرديف، العمالء كالشركاء كتجنب السباب أك التنابز ألم  -

 في أم مشادة بدنية مع اآلخريف تحت أم ظرؼ.سبب كاف كتجنب الكقكع 
حتراـ زمالء العمؿ كالعمالء بمعزؿ عف جنسياتيـ،  - إحتراـ العادات: إحتراـ جميع التقاليد كامعتقدات الدينية كا 

 دياناتيـ أك عقائدىـ.
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الكحكؿ كالمخدرات: يحظر تعاطي أك تناكؿ أك حيازة الكحكليات كالمخدرات كالمسكرات كأم مكاد تؤثر عمى  -
الحالة العقمية كالبدنية لممكظؼ أثناء العمؿ أك في سكف الشركة أيان كاف سبب تعاطييا كيعد ذلؾ إنتياكان 

 .مؿ بيا المكظؼ كديدف الشركةلممارسات العمؿ األمنة كقكانيف الدكلة التي يع
التحرش الجنسي: يحظر التحرش الجنسي مف أم نكع، كيشمؿ المفظ أك المالمسة أك النظر أك تكجيو اإلساءة  -

بأم شكؿ لآلخريف كالممارسات الجنسية الشاذة التي تتعارض مع قيـ الدكلة التي يعمؿ بيا المكظؼ كيعاقب 
 عمييا القانكف.

 شركة:إستخداـ كحماية أصكؿ ال (ج 
المكارد كاألصكؿ: اليتـ إستخداـ مكارد كأصكؿ الشركة إال ألغراض األعماؿ النظامية لمشركة كشركاتيا، كال  -

يسمح إال لممكظفيف المخكليف بذلؾ، كيشمؿ ذلؾ اإلستخداـ المثؿ لممكارد بما فييا تقنية المعمكمات كاستخدتـ نظاـ 
 نترنت ألغراض العمؿ فقط كفقان لمكائح الداخمية لمشركة.البريد اإللكتركني الخاص بالشركة ككؿ كصالت اإل

المراسالت اإللكتركنية: يحظر التعامؿ مع أم مكاد أك رسائؿ سياسية أك عنصرية أك عدائية أك تشييرية أك  -
إباحية أك ماشابييا قد يتـ تداكليا عف طريؽ البريد اإللكتركني أك الدخكؿ عمييا عبر اإلنترنت، الشركة تحتفظ 

يا في مراقبة كفحص جميع رسائؿ اإلتصاؿ اإللكتركني عمى الحاسبات المستخدمة في العمؿ في الشركة، في بحق
 أم كقت كبدكف سابؽ إنذار.

كالعائدات السجالت: المكظفكف مسؤكلكف عف كؿ السجالت التي يتـ فييا رصد أصكؿ الشركة كمديكنياتيا  -
دد كينبغي أف يتـ اإلحتفاظ بسجالت الشركة لفترة كافية مف كالنفقات، كذلؾ بأسمكب دقيؽ يرتبط بحيز زمني مح

الكقت بما يتكافؽ مع اإللتزاـ بالمتطمبات القانكنية أك التنظيمية أك التعاقدية، كبمكجب الممارسات المينية 
 العقالنية.

الصاـر بكؿ حقكؽ النسخ كالنشر: إف سياسة العمؿ في الشركة تقـك عمى إحتراـ حقكؽ النسخ كالنشر كاإللتزاـ  -
القكانيف كاإلجراءات التنظيمية فيمايتعمؽ باستخداـ كنسخ برامج الحاسب اآللي. لذا تحظر الشركة النسخ غير 
المرخص ألم مف برامجيا أك اإلستخداـ غير المرخص ألم برنامج عمى أم مف أجيزة الحاسب اآللي الخاصة 

 بيا.
 السرية: (د 

في بالمحافظة عمى سرية المعمكمات ذات الطبيعة الحساسة أك الشخصية اإللتزاـ التعاقدم كالشر  سرية المعمكمات: -
مثؿ ركاتب المكظفيف كسجالتيـ الخاصة كعقكد المكرديف كمقدمي الخدمات كالبيانات التشغيمية كأسعار كتكاليؼ 

لى البضائع كبيانات الربحية كالحصص السكقية كعقكد التراخيص كما شابو إال في إطار المياـ المحددة مف  كا 
 المكظفيف المخكليف بذلؾ فقط.
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يقتصر تعامؿ الشركة مع كسائؿ اإلعالـ أك المجتمع اإلستثمارم عمى رئيس مجمس اإلدارة  تمثيؿ الشركة: -
 كالرئيس التنفيذم لمشركة أك مف ينيبا.

يحظر عمى أعضاء مجمس إدارة الشركة ككبار التنفيذييف شراء كبيع أسيـ الشركة خالؿ فترات  تداكؿ األسيـ: -
قت تداكؿ أسيـ الشركة بناء عمى إطالعيـ عمى معمكمات الحظر. كما يحظر عمى جميع المكظفيف في أم ك 

داخمية تتعمؽ بالشركة كخطط النمك، باإلضافة إلى ذلؾ يمتـز جميع المكظفيف بعدـ نقؿ المعمكمات الداخمية إلى 
 أم شخص آخر مف المحتمؿ أف يشترم أك يبيع أسيـ الشركة.

اخرل منافسة مثؿ المكتبات أك معارض اإللكتركنيات  اإللتزاـ بعدـ العمؿ لدل أم شركات العمؿ لدل المنافسة: -
أك أم قطاعات منافسة في نطاؽ نشاط الشركة أك أم مف المكرديف الذيف لدييـ تعامؿ مباشر مع الشركة خالؿ 

شير مف تاريخ ترؾ العمؿ أيان كانت أسباب ترؾ العمؿ كتحمؿ كافة التعكيضات كالخسارة التي تنتج عف  24
 فس لمشركة.العمؿ لدل أم منا

 حقكؽ المكظؼ: (ق 
يتـ تحديد مياـ المكظؼ كمسؤكلياتو كمايتكقع منو مف إنجازات خالؿ فترات زمنية كمعايير محددة مف  المياـ: -

 قبؿ رئيسو المباشر كيتـ متابعة التقدـ كاإلنجاز بشكؿ دكرم.
لتنافسية كتكافؤ الفرص يتـ معاممة المكظؼ مف قبؿ رئيسو المباشر عمى أساس اإلستحقاؽ كالجدارةاالتعامؿ:  -

ف تطمب عمؿ أم إجراء تأديبي لممكظؼ يتـ باألساليب المنصكص عمييا في الشركة كفي أطر اإلحتراـ  لمجميع كا 
 كاآلداب العامة.

يتـ تاميف ظركؼ عمؿ جيدة كآمنة تضمف عدـ ممارسة أم تمييز بحؽ المكظؼ في مكقع العمؿ أك  بيئة العمؿ: -
 كاسو.أم خطكرة كانت عمى صحتو كح

 :قيم الشركة: الخامسةالمادة 
 :تجاكز تكقعات العمالء (أ 

نسعى جاىديف لتجاكز تكقعات عمالئنا بإستمرار مف خالؿ إلتزامنا المستمر بتقديـ أعمى مستكيات الخدمة إليماننا أف 
 .كأىـ أكلكياتياىذا ماي ميزنا عف غيرنا كيضعنا دائمان في مقدمة مصاؼ المنظمات التي تعتبر العمالء محكر إرتكازىا 

  :الجكدة (ب 
نمتـز بأعمى مستكيات الجكدة في كؿ مانقـك بو كنسعى لتحسيف كتطكير الخطط كالمخرجات بإستمرار، كما نعمؿ 

 .عمى تطكير فريؽ العمؿ كتبني السبؿ المناسبة لذلؾ
 :النزاىة (ج 

مساىمينا أك شركائنا أك مكردينا أك عمالئنا أك نفتخر بإلتزامنا األخالقي كالنزاىة كالشفافية في كافة تعامالتنا سكاء مع 
 .مكظفينا
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 :البساطة (د 
ستخداـ المنطؽ في التعامؿ مع األفكار كاإلقتراحات كالقرارات، كتجنب تعقي  د األمكر بكضع نرجح البساطة كا 

 .اإلجراءات غير الضركرية كذلؾ لضماف سير العمميات بشكؿ صحيح عمى نحك متزف كسمس يحقؽ األىداؼ
 

 :التكاضع كأريحية التعامؿ (ق 
قترحاتيـ كأفكارىـ بحرية كنشجعيـ عمى ذلؾ مف خالؿ تبني سياسة  نيتـ بصدؽ بمكظفينا كنتطمع لسماع آرائيـ كا 

 .تعامالتنا عمى جميع المستكيات"الباب المفتكح" في كافة 
 

 :اإلحتراـ كالتقدير (ك 
حتياجات فريؽ العمؿ كذلؾ ضمف تكجينا  نحتـر كنقدر إختالؼ الثقافات لكامؿ فريؽ العمؿ، كنعتني برفاىية كا 

 .المستمر لدعـ كتكثيؽ الركابط األسرية كاإلجتماعية بيف مكظفينا
 

 :ركح الفريؽ (ز 
في تحقيؽ األىداؼ عمى مستكل الفرد كالشركة، كنعمؿ كأسرة عمؿ كاحدة في ن حفز العمؿ الجماعي كنؤمف بأىميتو 

نجاز أىافنا سكيان   .سبيؿ تطكير كا 
 

 :الكالء (ح 
نديف بالكالء لمساىمينا كشركائنا كمكردينا كعمالئنا كمكظفينا، كنسعى بال كمؿ لتطكير كبناء ىذه القيمة بيننا لمحفاظ 

ثراء ش  عكرىـ الحقيقي باإلنتماء.عمى إلتزاميـ كثقتيـ كممكيتيـ كا 
 :والنشر : النفاذةالسادسالمادة 

، كتقـك الشركة بنشرىا لممساىميف مجمس اإلدارةنافذة )كأم تعديالت الحقة عمييا( مف تاريخ إقرارىا مف  تككف السياسة
 .كالجميكر مف خالؿ مكقعيا اإللكتركني ككفقان ألم متطمبات نظامية تفرضيا الجيات المنظمة

 

 


