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 .1امللدمة
خٔدزم طركة االخػةالة آك٠ٟد١ة " ٌٍ١ة " (“آظركة “) ثةالٓدزام ثدفجٖ َ١هة١٠ر آصٟٔك املٚٞي هاألخالُي يف
كةٌة أنٗةٓٞة ،ه٠صت ىلع كةٌة ٖٟكٍي آظركة آدِ١د ثأىلع املهة١٠ر األخالُ١ة هامل١ٚٞة يف آهْٗ ثيؼ
آٚلر ن٘ املكةن هآلرهف.
 .2الغرض
إن آيرض ٖ٘ ٝذا املصدٚد  ٟٝخظد٠د ٖهة١٠ر آصٟٔك املٚٞي هاألخالُي آدي ٚ٠جيي ىلع شٗ١م أنؾةء
ٖصٔس اإلدارة هاإلدارة آد١ٍٚذ٠ة هاملٟكٍ ٘١االٓدزام ثٞة يف كةٌة ٖٞةم نٗٔ ٕٞثيؼ آٚلر ن٘ ٖكةن
هكرهف آهْٗ.
 .3نطاق التطبيق
خٚفجَ ٝذ ٛآص١ةشة ىلع شٗ١م أنؾةء ٖصٔس اإلدارة هاإلدارة آد١ٍٚذ٠ة هشٗ١م ٖٟكٍي آظركة ثظكْ
نةم هخدٕ املٟاٌِة ىلع أ٠ة اشدزٚةءاة هاردة ثٞة ٖ٘ ُجْ را١س ٖصٔس اإلدارة .ه٠خؾم كْ ٖٟكً ٚ٠دّٞ
ٝذا امل١زةق ٓإلشراءاة آدأد٠ج١ة آٟاردة يف الاظة آصزاءاة املهدٗدة ٓٔظركة هُد خظْٗ آصزاءاة ىلع
آٍػْ ٖ٘ آهْٗ ٖم اطدٗةل خهرض ٝذا املٟكً ٓٔٗالطِة آِؾةا١ة املد١ٙة أه آصٚةا١ة أه ى١رٝة.
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 .4التعرىفات
التعرىف

املصطلح
آص١ةشة

ش١ةشة ٖهة١٠ر آصٟٔك املٚٞي هاألخالُي

آظركة

طركة االخػةالة آك٠ٟد١ة "ٌٍ١ة"

شٟٔك ٖٚٞي
ٖهة١٠ر
آظركةء آدصةرٟ٠ن

كْ شٟٔك ٠دٗةطى ٖم آص١ةشةة آخةغة ثةٓظركة هآِٟا ٘١ٙآدي خخؾم ٓٞة
املجةدئ األشةش١ة آٚةكٗة ٓٔهْٗ
شٗ١م األـراف آدي خدهةْٖ ٖهٞة آظركة يف أٙظفدٞة آدصةر٠ة

 .5معاىير السلوك املهني واألخالكي
إن آدزاٖٚة ثأىلع ٖهة١٠ر آصٟٔك املٚٞي هاألخالُي يف كْ أٌهةٓٚة هأُٟآٚة ٠صةندٙة ىلع اخخةذ آِرار آػظ١ض
هخٗزّْ ُٚٗ١ة هٖجةدءٙة األشةس ملهة١٠ر آصٟٔك املٚٞي هاألخالُي .هخجٚى ُٚٗ١ة ىلع املجةدئ آدةٓ١ة:

االطدرام

هتعيي احترانيا للهجتهع هالتيئة التي ىعهل ةها ،هالتزانيا ةالقواىيو هالتشرىعاة
يف الدهل التي ىعهل ةها ،هأن ىلتزم ةأىلع املعاىير األخالقية هاملهيية يف تعانليا
نع الغير شواء نو عهالء الشركة أه نوردىها أه شركائها التجارىيو أه الغير.
هتعيي أن ىلتزم ةوجوب أن تعكس الصجالة أصول الشركة هالتزاناتها هإىراداتها

آٚزاٝة هاألٖةٙة
املةٓ١ة

هنصارىفها ةدقة ههطوح هنع نراعاة اتخاذ كافة القراراة هااللتزاناة املالية
ةهوجب شياشة التفوىض هالتوكيالة الخطية ةالتفوىض.

هتعيي أىيا ىهتم ةتشجيع ثقافة االحترام املتتادل لألرراء املختلفألة هأىيألا ىشألجع

آدٟٚع هخكةٌؤ

ىلع ةيئة عهل نتيية ىلع اشتقطاب األفألراد ذهو الكفألاءة هالتيألو يف املهألاراة

آٍرص

املختلفة نع التزانيا ةهراعاة املصاهاة هالعدالة ةيو كافة األشخاص ةدهن تهييألز
أه تحيّز.
أىيا ىظهو توفير ةيئة عهل آنية ملوظفييا هنجتهعيا خالية نو نصتتاة الحألوادت

آػظة هآصالٖة

أه اإلصاةاة أه األنراض أه عوانل قألد تأليدو إلألإل اإلطألرار ةاإلىصألان نألو ىاحيألة
الصحة أه الصالنة العانة.
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 .6ال سياسات العامة
6.1

٠ده ٘١ىلع كْ ٌرد ٖ٘ آهةٖٔ ٘١يف آظركة خظْٗ ٖصؤهٓ١ة االٓدزام ثِٟاند آصٟك املٚٞي هاألخالُي.

ٔ٠ 6.2دزم أنؾةء ٖصٔس اإلدارة هاإلدارة آد١ٍٚذ٠ة ثةالٓدزام ثكةٌة آِٟا ٘١ٙهآدهٔٗ١ةة هخٗز ْ١شٗ١م
املصة ٘١ٗٝيف كةٌة آِراراة آدي ٠دٕ اخخةذٝة ثٗة ٠ظَِ ٖػٔظة آظركة هٖػٔظة املصة٘١ٗٝ
هٖػٔظة أغظةب املػةٓض ا٢خر ٘٠هٓ١س ٖػٔظة ٖصٟٗنة ٖظددة ٌِؿ.
 6.3ندم اشديالل أغٟل ٖٟارد آظركة ٓدظِٖ َ١ػةٓض طخػ١ة هآهْٗ ىلع اشدخدام خّٔ األغٟل
ثةٓظكْ األٖزْ ٓدظِ َ١أٝداف آظركة.
6.4

خِم ٖصؤهٓ١ة اإلثالغ ن٘ املخةٍٓةة ىلع املٟكٍ ٘١هكةٌة أغظةب املػةٓض ثال اشدزٚةء يف طةل خٕ
ٖالطلة أٖر ى١ر غظ١ض أه ى١ر آٖ٘ ،ى١ر أخالُي ،أه ٖ٘ املظدْٗ أن ٠ؤدو إٓى ؽرر .هِٟ٠م املٟكٍٟن
هأغظةب املػةٓض ثةالشدٍصةر ثظكْ ٌٟرو ن٘ اطدٗةل اٙدٞةك ٖهة١٠ر آصٟٔك املٚٞي هاألخالُي هن٘
املخةٍٓةة أه آصزاءاة آخةغة ثذّٓ.

6.5

خؤٖ٘ آظركة أن االطدرام طَ ـج١هي ٓصٗ١م األٌراد ،هأن ٖٟكٍي آظركة ٖ ٕٝػدر آِٗ١ةٓ ،ذا ٌإنّ
آدهةْٖ ثأشٟٔب  ٕٚ٠ن٘ آدظص١م هآدِد٠ر خصةٖ ٛخدًٔ األٌراد ها٢راء هآِدراة هاملٟاٝت يف آظركة
ٝي ٖ٘ املجةدئ األشةش١ة ٓٔدهةْٖ داخْ آظركة ثٗة يف ذّٓ اطدرام آراء ا٢خر.٘٠

6.6

ىلع كةٌة املٟكٍ ٘١آلٟٞر ثةمللٞر املٚٞي آالاَ يف هُح آهْٗ ٖ٘ خالل آظٍةظ ىلع املهة١٠ر
املِجٟٓة ٓإل ندٚةء ثةمللٞر آظخػي هآلٟٞر ثةٓظكْ املٚٞي املٚةشت يف شٗ١م األهُةة .ىلع شٗ١م
املدراء ٖصؤهٓ١ة آرُةثة هاملظةٌلة ىلع امللٞر آالاَ هاملٚةشت ٓٔهْٗ يف اإلداراة آدةثهة ٓ.ٕٞ
ه٠صت إثالغ ُصٕ آهالُةة آهٗةٓ١ة ثإدارة املٟارد آجظر٠ة ن٘ شٗ١م املخةٍٓةة املدهِٔة ثةمللٞر
املٚةشت يف آهْٗ.
إن خهةرض املػةٓض ٖ٘ األٖٟر آدي خٚدٙ ّٞزاٝة آظركةٓ ،ذا ٠صت ىلع شٗ١م أنؾةء ٖصٔس اإلدارة
هاإلدارة آد١ٍٚذ٠ة هٖٟكٍي آظركة االٓدزام ثص١ةشة خهةرض املػةٓض هآِٟا ٘١ٙهآدظر٠هةة ذاة
آػٔة.هخظْٗ ٖصؤهٓ١ة ُ١ةم آظركة ثأداء أنٗةٓٞة ثػٟرة أخالُ١ة ٖم شٗ١م آهٗالء هاملصة٘١ٗٝ
هاملٟرد ٘٠هاملٚةٌص ٘١هاملٚلٗ.٘١
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6.7

خٔدزم آظركة ثأداء أنٗةٓٞة ثػٟرة أخالُ١ة ٖم شٗ١م آهٗالء هاملصة ٘١ٗٝهاملٟرد ٘٠هاملٚةٌص.٘١
هخِٟم آظركة ثةخد١ةر املٚدصةة هآخدٖةة ىلع أشةس آصهر هآصٟدة هاملٍٚهة ،هثةملِةثْ خدُٟم
آظركة ٖ٘ شٗ١م نٗالاٞة اخجةع ٍٙس املهة١٠ر نٚد طراء ٖٚدصةخٞة هخدٖةخٞة ٖم ٖرانةة آظ١ةد٠ة
هاملٟؽٟن١ة ثه١داى ن٘ آدأر١راة آخةرش١ة يف شٗ١م آدهةٖالة آدصةر٠ة ،هُد ٠دٕ اشدخدام آٞدا٠ة آرٖز٠ة
هآخدٖةة هآدرٌٓ ٜ١دِ٠ٟة آهالُةة آدصةر٠ة أه آدنة٠ة هاإلنالن ،إالّ أ٠ ٜٙظلر ُجٟل أه خِد ٕ٠آٞدا٠ة
يف آظةالة آدةٓ١ة:
 ال ٠صٟز خِد ٕ٠أه ُجٟل ٝد٠ة أه خدٖة أه هشٔ١ة خرٌ ٜ١إذا كةٙح إلٓزام أه خجده إلٓزام املدِٔي ثِجٟل
أٖر ٖة أه ٗ٠ك٘ خػٟرّٝة كٗظةهٓة ٓٔدأر١ر ىلع آظكٕ آصٔ.ٕ١
٠ ظلر ىلع ٖٟكٍي آظركة خِد ٕ٠أه ُجٟل أو ٖجةٓو ِٙد٠ة أه ٖة ٠هةدٓٞة نٚدٖة ٠دهَٔ األٖر
ثٗهةٖٔة خصةر٠ة .كٗة ٠ظلر ىلع املٟكٍ ٘١خِد ٕ٠هنٟد أه ُرهض أه اشدزٗةراة ٖ٘ أو ٟٙع كةٙح
دهن االٓدزام آدةم ثص١ةشة آدٍ٠ٟؼ هٖة ٠رخجؿ ثٞة ٖ٘ ٖدفٔجةة طٍق آصصالة.
 هىلع ٖٟكٍي آظركة نٚد آدهةْٖ آدصةرو ٖم املٗزٔ ٘١أه املٟكٍ ٘١أه املصؤهٓ ٘١آظك٘١١ٖٟ
أهالى ٌٕٞ ،آِٟا ٘١ٙآصةر٠ة هكذّٓ آهةداة هآدِةٓ١د املظٔ١ة هندم نرض أه ُجٟل ٝدا٠ة خخةًٓ
آِٟا ٘١ٙآصةر٠ة أه آهةداة هآدِةٓ١د.
 ال ٠ظَ ألو ٖٟكً أه أو ٖ٘ أُةرث ٜأه ألو هك ْ١أه أو ٖ٘ أُةرث ٜنرض أه ُجٟل أه خِٔي ٝد٠ة أه
هشٔ١ة خرٌ ٖ٘ ٜ١آهٗالء أه املٟرد ٘٠إذا كةٙح:
ِٙ د٠ة أه كٟثٟٙةة ٝدا٠ة ٗ٠ك٘ اشدجدآٞة ثةِٓٚد.
 ال خدالءم ٖم األنراف آدصةر٠ة.
ٖ جةٓو يف ُٗ١دٞة (خجٔو أه خز٠د ن٘  011دٚ٠ةر ك٠ٟدي أه ٖة ٠هةدٓٞة).
ٗ٠ ك٘ خٍص١رٝة كٗكةٌأة ِٖةثْ ٖهةٖٔة خصةر٠ة أه رطٟة أه دٌهة ٖخةٍٓة ِٟٓٔا ٘١ٙآٚةٌذة ثٗة
يف ذّٓ رطٟة ٖٟكٍي آظكٖٟة.
ٗ٠ ك٘ أن خصجت إطراشةى ٓٔظركة أه خؾهً آزِة ثةٓظركة يف طةل خٕ آكظً نٞٚة.
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6.8

خ راني آظركة املٚةٌصة آظرة هآهةدٓة هاملٍدٟطة يف آهْٗ آدصةروٖٗ ،ة ٠هٚي االٓدزام ثةٓدٚةٌس
أخالُ١ةى هثٗة ٠دٗةطى ٖم آِٟا ٘١ٙآدي خدنٕ املٚةٌصة آدصةر٠ة هخظةرب االطدكةر هآدصةرة ى١ر املظرهنة.
هخِٟم آظركة ثةإلنالن هآدره٠س هآدص َ٠ٟملٚدصةخٞة هخدٖةخٞة ثأشٟٔب هاُهي هأٖ٠ ٘١دصٕ
ثةٓظٍةٌ١ة.

6.9

٠صت ىلع كْ ٖٟكً يف آظركة آدأكد ٖ٘ ندم هشٟد ث١ةٙةة ٖزهّرة أه ٖلّٔٔة نٗداى يف شصالة
آظركة أ٠ةى كةٙح غٟرخٞة (شصالة دٌدر٠ة أه إٓكدره١ٙة)ٌ ،ةٓدػ ً١ٚآخةـئ املدهٗد ٓٔٗهةٖالة آخةغة
ثةٓظصةثةة هاألُصةم أه آٍدراة املظةشج١ة خهدجر ٖخةٍٓةة ِٓٔةٟٙن هٝذا امل١زةقٓ ،ذّٓ ٠صت خدنٕ١
كةٌة املهةٖالة ثٗصدٚداة دُِ١ة ٖم ٖة ٚ٠ةشجٞة ٖ٘ خٍةغ ْ١هخصصٞٔ١ة يف آظصةثةة آػظ١ظة خالل
آٍدرة املظةشج١ة املٚةشجة.

6.16

٠ظلر ىلع أنؾةء ٖصٔس اإلدارة هاإلدارة آد١ٍٚذ٠ة هٖٟكٍي آظركة اشديالل املهٖٟٔةة آدي اـٔهٟا
نٔ ٞ١ة ثظكٕ ٖٚػج ٕٞملػٔظد ٕٞآظخػ١ة ،كٗة ٠ظلر اإلٌػةح ن٘ أ٠ة ٖهٖٟٔةة أه ث١ةٙةة ٙخع
آظركة إال يف آظةالة آدي ٠صٗض ثٞة ٓإلٌػةح أه هٌَ ٖدفٔجةة ُة١ٟٙٙة .ه٠صت ىلع شٗ١م ٖٟكٍي
هٖصؤهٓي آظركة اإلملةم هاخجةع ؽٟاثؿ أٖ٘ املهٖٟٔةة املهدٗدة يف آظركة.

6.11

إن طٗة٠ة األٌراد هآج١بة شزء ال ٠دصزأ ٖ٘ ٖجةدئ هأٝداف آظركةٌ ،ةٓج١بة ٓٞة اندجةرٝة يف شٗ١م
آخفٟاة هآِراراة آدي خدخذٝة آظركةٓ .ذّٓ٠ ،صت ىلع كْ ٖٟكً هٖصؤهل يف آظركة أن ٠ؾٗ٘
خِّ١د شٗ١م املٚدصةة هآهٗٔ١ةة ثأىلع املهة١٠ر آج١ب١ة آدي خظددٝة آِٟا ٘١ٙآظك١ٖٟة هٟٓااض آظركة
أّٗٞ٠ة أطد.

 6.12خٔدزم آظركة ثد١ٌٟر ث١بة نْٗ خةٓ١ة ٖ٘ املٟاد املظلٟرة ٓؾٗةن طٗة٠ة غظة هشالٖة هأٖ٘ ٖٟكٍٞ١ة
هكذّٓ أداء ٖٞةٖٞة آٟك١ٍ١ة هطٗة٠ة كةٌة آذ٠ ٘٠دهةٖٟٔن ٖم ٖٟاُم آظركة هٖٗدٔكةخٞة .إن خهةـي
املٟاد املظلٟرة ٠ؤرر شٔجةى ىلع اإلٙدةش١ة هاالٓدزام ثصةنةة آهْٗ هآصالٖة امل١ٚٞة .
٠ظلر اشدخدام أه خّٗٔ أه ث١م أه خٟز٠م أه إخٍةء أه  ِْٙأه خػ١ٚم املخدراة أه املظرهثةة آكظ١ٟٓة أه
آهِةُ١ر املخدّ رة آدي خِدؾي هغٍة ـج١ة أه هشةاْ خهةـي املخدراة يف ٖراٌَ خةثهة ٓٔظركة أه يف
ٖركجةة خةثهة ٓٔظركة ،شٟاء يف ِٖرّ آهْٗ أه نٚد أداء نْٗ ٠خعّ آظركة خةرج املٟاُم آدةثهة ٓٞة.
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٠دهرّ ض املٟكً آذو ٠زجح نٔ ٜ١ثأ٠ ٜٙهْٗ خظح خأر١ر آكظٟل أه املخدّراة أه أ ٜٙى١ر الاَ ٓٔهْٗ
ثصجت خهةـي املٟاد املظلٟرة إلشراءاة خأد٠ج١ة خػْ إٓى هخظْٗ آٍػْ ٖ٘ آهْٗ ثٗة ٠دٗةطى ٖم
ٖدفٔجةة آِٟا ٘١ٙاملظٔ١ة.
خظدٍق آظركة ثةٓظَ ،هٌَ آِةٟٙن ،يف خٍد١ض كةٌة املدهِٔةة آظخػ١ة يف أو هُح ٖ٘ األهُةة
داخْ ِٖرّ آهْٗ ،ثظ١ذ خظْٗ هدهن أن خِدػر ىلع املكةخت هآفةهالة هأشٞزة آكٗجٟ١خر هآص١ةراة
هآخزاٙةة هى١رٝة.
6.13

ٓٔظٍةظ ىلع شالٖة هأٖ٘ املٟكٌٍ ،٘١إ٠ ٜٙظلر طْٗ األشٔ ظة ثٗة ٌٞ١ة األشٔظة آٚةر٠ة هآذخ١رة
هاملدٍصّراة هأدهاة إطهةل آظرااَ إٓى املراٌَ آدةثهة ٓٔظركة أه يف املركجةة آدةثهة ٓٞة ،هكذّٓ ٓ٘
خدٞةهن آظركة خصة ٛآدػرٌةة آهداا١ة أه آدٞد٠د ثةٓه ًٚه٠ظْٗ ذّٓ آدٞد٠داة املدفرٌة أه ى١ر
آالاِة شٟاء كةٙح خٞد٠داة ٍٓل١ة أه ثد١ٙة أه آدخ ً٠ٟأه اإلكرا.ٛ

 6.14خظذ آظركة شٗ١م املٟكٍ ٘١ىلع اإلثالغ ن٘ آدػرٌةة آدي خخةًٓ ُٟاند آصٟٔك املٚٞي هاألخالُي
املظةر آٞ١ة يف ٝذا املصدٚد.
ثةشدفةنة شٗ١م املٟكٍ ٘١هآهٗالء هاملٟرد ٘٠هاملصة ٘١ٗٝآدٍؾْ ثٗالطلةخ ٕٞأه آدجٔ١و ن٘
آدصةهزاة دهن أدٙى خظ١ة ٖ٘ آدهرّض ٓالٙدِةم أه املؾةِ٠ة أه آزأر ،هٗ٠ك ٕٞٚيف ٍٙس آُٟح ـٔت
املظٟرة ٖ٘ ٓصٚة آددُ َ١طةل هشٟد أو ٖظةكْ طةٓ١ة أه ٖظدٗٔة.
خٕ خ١ٌٟر آٟشةاْ آدةٓ١ة ٓٔدجٔ١و هاالشدٍصةر ن٘ أو خصةهزاة خدهَّٔ ثٞذا امل١زةق هأ٠ؾةَ ثإثداء املِدرطةة
ٓدف٠ٟر ٝذا امل١زةق .
 غٚةد َ٠آظكةهى هاالُدراطةة :خدٌّٟر ٝذ ٛآػٚةد َ٠يف ٖٟاُم آظركة هِٖرّٝة آرا١صي،
هٗ٠ك٘ آظػٟل ىلع ٖخدًٔ اشدٗةراة آدجٔ١و هاالُدراطةة هاالشدٍصةراة نجر غٍظة االٙدرٙح
آداخٔ١ة ٓٔظركة.
 آجر٠د اإلٓكدرهٙي  chairman@viva.com.kwالشدالم ٖخدًٔ االُدراطةة هاالشدٍصةراة
هآجالىةة.
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هٖم ٖرانةة خػٟغ١ة هٖػةٓض شٗ١م األٌراد ،شٟف خِٟم ٓصٚة آددُ َ١ثةٓدظِ َ١يف أو شٟٔك ُد ٠ؤرر
ىلع شٗهة آظركة أه ٠خةًٓ شٟٔك آهْٗ األخالُي ،هىلع شٗ١م املٟكٍ ٘١آدهةهن ٖم أنؾةء آٔصٚة
املذكٟرة نٚد إشراء أو خظِ.َ١
 6.15ىلع ٖٟكٍي آظركة ندم آظهٟر ثأو َُٔ خصة ٛخهرّؽٓ ٕٞالٙدِةم نٚد ُ١ةٖ ٕٞثةٓدجٔ١و ن٘ خصةهزاة
أخالُ١ة أه ُة١ٟٙٙة ُةم ثٞة ا٢خرهن .هكذّٓ ٠صت ٖالطلة أن خٟش ٜ١اخٞةٖةة زااٍة هنجةراة ٖظٚ١ة -
شٟاء ثةٍٓٔق أه آكدةثة  -طٟل خّٔ املخةٍٓةة أٖٟر ٖظلٟرة ثظكْ ُةـم .هٓ٘ خدٞةهن آظركة يف
آدهةْٖ ٖم أو شٟٔك ٠ظ١ر إٓى آرىجة يف االٙدِةم أه إٓظةق األذى ثأو طخع ُةم  -ثظص٘ ١ٙة -
ثةٓدجٔ١و ن٘ خصةهزاة رةثدة أه ٖظكٟك ٌٞ١ة ٓٞذا امل١زةق .هشٟف خِٟم آظركة ثةخخةذ إشراءاة خأد٠ج١ة
ُد خػْ إٓى طد آٍػْ ٖ٘ آهْٗ ؽد أو ٖٟكً ٠كٟن ٓ ٜدهر يف أو نْٗ اٙدِةٖي.
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