
ما هي مدونة قواعد السلوك؟

 يجب أن تكون المدونة
 محددة وتتناول

 المشاكل والقضايا
 ا�خالقية التي قد

يواجهها الموظفون

 يجب وضع مدونة
 قواعد السلوك من

 قبل فريق متعدد
 التخصصات من جميع

 المستويات وا�دارات
داخل الشركة

 يجب وضع مدونة
 قواعد السلوك الفعالة
 بما يالئم قطاع ا�عمال

 والثقافة والقيم ذات
 الصلة

 يجب أن تمثل مدونة
 قواعد السلوك إطار
 عمل يمكن الرجوع

 إليه عند مواجهة قرارات
صعبة

 كما تعمل مدونة
 قواعد السلوك على
 تحسين أداء الشركة
 عند الربط بينها وبين
 ا�هداف االستراتيجية

للشركة

 تحقق مدونة قواعد
 السلوك التأثير المرجو

 منها عندما تشمل
 السياسات والتوقعات

 لجميع جوانب ووحدات
ا�عمال

 من خالل توضيح
 السلوكيات المتوقعة،

 تعمل المدونة على
 خلق ثقافة إيجابية

للشركة

 توضح مدونة قواعد
السلوك

 أخالقيات الشركة
 وموظفيها، وتضع

 أساس® للمقارنة
 المعيارية لقيم

الشركة

 مدونة قواعد
 السلوك هي عبارة

 عن مجموعة من
 القواعد التي تربط

 قيم ومبادئ الشركة
 بمعايير السلوك

المهني

 يجب التعامل مع
 مدونة قواعد السلوك

 كوثيقة حية لضمان
 تغطيتها لجميع

 جوانب سلوكيات
ا�عمال

 مدونة قواعد السلوك
 غير المحدثة سرعان ما

 تفقد أهميتها وتصبح
غير ذات قيمة

 يجب تحديث المدونة
 باستمرار بما يسمح
 بااللتزام بالتغييرات

 التنظيمية والقانونية
في بيئة ا�عمال

 يتعين على الشركة
 مراقبة تنفيذ مدونة
 قواعد السلوك من

 أجل تحديد ما إذا كانت
 سياساتها تطبق

بصورة صحيحة

 يجب تطبيق المدونة
 وتنفيذها بصورة

 متسقة على جميع
 الموظفين وا�طراف

المعنية دون استثناء

 يجب ترسيخ أهمية االلتزام
 بالسلوكيات ا�خالقية على

 أعلى مستويات الشركة،
 وا�عالن عن مدونة قواعد

              السلوك بمجرد إصدارها

 يجب توزيع مدونة قواعد
 السلوك على جميع ا�فراد

 في الشركة، ويمكن
 توزيعها كنسخة ورقية أو
 إلكترونية مثل نشرها عبر

ا�نترنت

 يجب أن تشمل المدونة
 معلومات عن كيفية ا�بالغ

 عن حاالت المخالفة
 المشتبه بها والحصول على

 توجيهات إضافية حول
تطبيق المدونة

 يعد تحديد وسيلة ل¤بالغ
 عن حاالت مخالفة مدونة

 قواعد السلوك من
 العوامل ا�ساسية

لنجاحها
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