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 مدونة السلوك الوظيفي  9 من  2 صفحة 

العتبارات المصلحة العامة وبموجب الصالحيات المخولة قانونيًا واستنادًا للنظام األساسي لشركة توزيع كهرباء محافظات 
( والمنعقدة 2020/ 05رقم)م.   هيئة المديرين( وبناًء على جلسة  2020/ 04.إرقم )ل.  اإلداريةغزة وتوصيات اجتماع اللجنة  

 التالي:  النظاماعتماد  رينهيئة المدي ت فقد قرر  2020/ 03/ 19بتاريخ  
 

 مقدمة. 
ان شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة تسعى الى تحقيق مبادئ الحكم الرشيد على اعتبار انها شركة وطنية مؤثرة في  
حياة المجتمع الفلسطيني في عموم قطاع غزة، وألنها تعمل في مجال توزيع الكهرباء في ظروف معقدة من قلة مصادر 
الكهرباء وواجب التوزيع العادل للطاقة المتوفرة، فانه يصبح لزامًا عليها العمل وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة لتعزيز  
 القيم واالخالقيات لدى مجلس ادارة الشركة وموظفيها بما ينعكس على خدمة أفضل للمشتركين والمجتمع في قطاع غزة. 

 أحكام عامة  –الفصل األول 

 ( التسمية 1ة رقم )الماد
 تسمى هذه الالئحة "مدونة السلوك الوظيفي لشركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة" ويشار إليها لالختصار "المدونة".

 ( الرسالة2المادة رقم )
 تحقيق مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة.

 ( التعريفات3المادة رقم )
: هي مجموعة من القواعد األخالقية واإلرشادية الهادفة إلى ضمان النزاهة والشفافية في عمل  ظيفيمدونة السلوك الو 

 مجلس إدارة وموظفي شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة. 
 : شركة توزيع كهرباء محافظات غزة. الشركة

 قطاع غزة.  : كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على خدمات شركة الكهرباء بمحافظات الجمهور
: توفير المعلومات الموثوقة واآلنية المتعلقة بالنشاطات واإلجراءات، وضمان وصول المستفيدين والجهات الرسمية الشفافية

 ذات العالقة والمانحين لهذه المعلومات على أن تكون معلومات كافية وواضحة وسهلة الفهم وتقدم في الموعد المحدد.
 متعلقة بالصدق واإلخالص في العمل وااللتزام بمبدأ تجنب تضارب المصالح. : مجموعة من القيم الالنزاهة



 

  
 

 مدونة السلوك الوظيفي  9 من  3 صفحة 

: وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد المؤسسة وتحمل المسؤولية من قبل المسؤولين عن قراراتهم أو  المساءلة
 عن اإلخفاق في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة.

عة من األشخاص موقع قوة أو مسؤولية أو صالحية في المؤسسة من اجل : استغالل الشخص أو مجمو تضارب المصالح
 المنفعة الشخصية، منفعة عائلته/م، أصدقائه/م، أو مؤسسات أخرى له/م عالقة بها. 

: أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو الجنس أو التمييز 
اسي يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة أي حق من حقوق موظفي الشركة ومشتركيها ويشمل ذلك العتراف االنتماء السي

بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها بما فيها تقلد مناصب أو استفادة من خدمات على قدم  
 المساواة.

ات األجيال الحاضرة دون المساس بقدرة األجيال في المستقبل  : هو االستهالك الذي بلبي احتياج االستهالك المستدام
 على تلبية احتياجاتها. 

 ( أهداف المدونة 4المادة رقم )
تهدف هذه المدونة بشكل أساسي إللمام مجلس إدارة وموظفي الشركة بالسلوك األخالقي والممارسات الفضلى إلرساء قيم  

 بيان خالل من وكذلك في الشركة، العمل سير تحكم الذاتي التي االنضباط والمساءلة وأطروأخالقيات النزاهة والشفافية  
في الخدمات المقدمة وهي تساهم   المصداقية وتعزيز الخدمات  تحسين في ودورهم ومسؤولياتهم الوظيفية حقوقهم وواجباتهم

 في تحصين المجتمع ضد الفساد وتوفير اآلليات الفعالة للحد منه. 

 ( المبادئ ومجال العمل5المادة رقم )
 إن المبادئ العامة التي تقوم عليها هذه المدونة هي: مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. .1
 االلتزام بالقوانين الفلسطينية. .2
 تسري أحكام هذه المدونة على مجلس إدارة الشركة وموظفيها، والعاملين بعقد، واالستشاريين، والمتطوعين.  .3

  



 

  
 

 مدونة السلوك الوظيفي  9 من  4 صفحة 

 دور مجلس إدارة وموظفي الشركة  –الفصل الثاني 

 ( دور مجلس إدارة الشركة 6المادة رقم )
بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار  مراجعة السياسات واللوائح الخاصة بالشركة والتأكد من أنها تتسم  .1

 وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
 المراجعة والتقييم والتقويم لجميع أنشطة الشركة ألجل تحقيق أهدافها بأفضل معدل ممكن. .2
 اتخاذ أي إجراء يلزم ألي انتهاك لمبادئها.  .3

 ( واجبات موظفي الشركة 7المادة رقم )
 هاد ونشاط، وأن يعمل بكل طاقته على تحقيق أهداف الشركة والصالح العام. القيام بوظيفته بكل اجت .1
 االلتزام بأوقات العمل الرسمي، وأية تعليمات تصدر بهذا الخصوص بما ال يتعارض مع القانون. .2
 وفق القانون.   رؤسائهااللتزام بالتسلسل اإلداري في عملية االتصال، ويعمل بحرص على تنفيذ أوامر  .3
 ل دائم لتحسين قدراته، خاصة المرتبطة بمجاالت عمل الشركة.السعي بشك .4
 تمثيل الشركة بشكل راقي وحضاري. .5
 المحافظة على نظافة المكان وحماية الممتلكات  .6
 مراعاة إخالء سطح المكتب من كافة األوراق والمعلومات ذات الخصوصية. .7

 الشركة ( الزي الخاص ووسائل السالمة والوقاية في 8المادة رقم )
 االلتزام بارتداء الزي المخصص لمهامه والبطاقة التعريفية من قبل الشركة فترة الدوام الرسمي او االضافي.  .1
 االلتزام بارتداء اللباس المالئم الذي يكفل ظهوره بمظهر الئق خالل ساعات العمل.  .2
 قاية في حال قيامه بأي مهام تتطلب ذلك.االلتزام باتباع إجراءات الوقاية والسالمة ومنها ارتداء أدوات السالمة والو  .3
 االلتزام بأي تعليمات أو أنظمة أو لوائح أو قرارات مكتوبة تتعلق بأمن وسالمة العاملين.  .4
يحظر على أي فني بالتعامل مع الشبكات إال بعد صدور أوامر العمل موثقة حسب التعليمات واألنظمة المعتمدة لبدء  .5

أن كافة إجراءات الوقاية والسالمة وارتداء الزي والعدد المالئمة والتي يجب أن توفرها  التعامل مع الشبكات بعد التأكد 
 الشركة، قد تم إتباعها من قبل الفنيين حسب المعايير القانونية المتوفرة والمعتمدة فنيًا.



 

  
 

 مدونة السلوك الوظيفي  9 من  5 صفحة 

 ( عالقة موظفي الشركة مع الجمهور والمشتركين 9المادة رقم )
 ، في كل ما يتعلق بهم. احترام خصوصية الجمهور والمشتركين .1
 التعامل بأدب ولباقة مع وبكامل الحيادية مع الجهور والمشتركين.  .2
 عدم التمييز او التفضيل بسبب واسطة أو محسوبية أو محاباة.  .3
 إنجاز المعامالت بالسرعة والدقة المطلوبة حسب معايير الجودة. .4
 اإلجابة على االستفسارات والشكاوى ضمن االختصاص فقط. .5
 لى اكتساب ثقة الجمهور.الحرص ع .6
 االمتناع عن القيام بأي عمل أو سلوك أو لفظ أو إشارة تتضمن إهانة أو تعديًا على طرف من األطراف.  .7

 ( العالقة مع الزمالء 10المادة رقم )
 التعامل باحترام ولباقة ومهنية مع زمالئهم والحفاظ على عالقات مهنية سليمة مع بعضهم البعض.  .1
الزمالء مع بعضهم البعض بمهنية وموضوعية ويقدمون لبعضهم البعض المساعدة حيثما أمكن لالرتقاء ببيئة  يتعاون  .2

 العمل.
تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفقا ألحكام القانون والتسلسل اإلداري، أما إذا كانت تلك األوامر والتعليمات  .3

 مخالفة، فعلى الموظف أن يعلم رئيسه المباشر خطيًا بذلك.مخالفة للتشريعات النافذة أو تشكل 
يلتزم الزمالء بعدم تضليل بعضهم البعض، أو إخفاء أي معلومات متعلقة بعمل الشركة بهدف التأثير على القرارات  .4

 المتخذة أو التأثير فيها. 
 يضر بمصلحة العمل.إعالم رئيسه عن أي تجاوز أو مخالفة أو صعوبات في مجال العمل، أو عن أي إجراء  .5
 االمتناع عن تداول الشائعات وإثارة البلبلة لضمان استقرار العمل في الشركة. .6

 
  



 

  
 

 مدونة السلوك الوظيفي  9 من  6 صفحة 

 النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد –الفصل الثالث 

 ( تلقي الهدايا والمضايفات11المادة رقم )
قدمت بشكل مباشر أو غير  االمتناع عن طلب أو تلقي أو قبول أي هدايا أو مضايفات من متلقي الخدمة، سواء  .1

 مباشر. 
 االلتزام بإبالغ المدير المباشر بشكل خطي بأية هدايا أو مضايفات قام بقبولها.  .2

 ( تضارب المصالح12المادة رقم )
االمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تضارب مصالح فعلي بين مصالح الموظف الشخصية وبين  .1

 يلتزم بإبالغ رئيسه المباشر بأي تضارب مصالح محتمل بشكل خطي. متطلبات عمله الوظيفية، كما 
االلتزام باإلفصاح عن درجة القرابة من الدرجة األولى أو الثانية مع أي جهة خارجية قبل المشاركة في اتخاذ القرار   .2

 أو التوصية بخصوص قرار يخص هذه الجهة. 
 عنها تضارب مصالح محتملة مع مصلحة العمل.    االلتزام باإلفصاح عن أية أعمال تجارية ومالية قد ينشأ .3

 ( مكافحة جرائم الفساد13المادة رقم )
االلتزام باإلبالغ خطيًا لجهات االختصاص داخل الشركة عن أية مخالفات لضمان تصويب الوضع وفق األنظمة   .1

 والقوانين المعتمدة. 
 االلتزام بتسهيل إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي. .2
االلتزام بتسهيل أية إجراءات رقابية أو لجان تحقيق أو شهادات قضائية داخل الشركة تتعلق بجرائم الفساد حسب  .3

 األصول.
 االلتزام بإبالغ الرئيس المباشر خطيًا عن أية ثغرات يمكن من خاللها للمتجاوزين القيام باستغاللها واإلضرار بالشركة.  .4
 اشر أو غير مباشر للحصول على مكاسب مالية أو معنوية للمصلحة الخاصة. حظر استخدام الموقع الوظيفي بشكل مب .5
 االلتزام باإلبالغ عن أي هدر أو تبديد في المال العام خطيًا للجهات المختصة. .6

  



 

  
 

 مدونة السلوك الوظيفي  9 من  7 صفحة 

 ( اإلفصاح عن البيانات والمعلومات 14المادة رقم )
المراقبة واألمن والشفافية والموافقة المتصلة بجمع  حماية خصوصية المشتركين من خالل الجمع بين المالئم من آليات   .1

 بياناتهم الشخصية واستخدامها.
 إبداء شفافية عالية فيما يتعلق باإلفصاح عن البيانات المالية واإلدارية وفقًا للسياسات والتكليفات والموافقات االدارية. .2
 طة بعمل الشركة.مساعدة الباحثين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ أنشطتهم المرتب .3
 االلتزام بعدم إجراء أية مقابلة إعالمية أو بحثية بدون الحصول على تفويض من الجهات ذات االختصاص. .4
 الحفاظ على المعلومات والتقارير ذات الخصوصية. .5

 

 الحفاظ على موارد شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة –الفصل الرابع 

 كتروني وشبكة اإلنترنت وأجهزة الموظفين ( استخدام البريد اإلل15المادة رقم )
 استخدام أسلوب مهني ومحترف في المكاتبات والمراسالت الخاصة أثناء تنفيذ المهام في الشركة. .1
 اتخاذ كافة اإلجراءات المرتبطة بحماية الحاسوب الخاص بالموظف من االختراق وتسريب المعلومات. .2
 برنامج بدون الحصول على موافقة الدائرة المختصة بالحاسوب. عدم تنزيل أي تطبيق إلكتروني أو أي  .3
 استخدام البريد اإللكتروني الخاص بالشركة ألغراض العمل فقط. .4
عدم استخدام شبكة اإلنترنت بطريقة تسيء إلى الشركة أو تعيق العمل، ويمنع نقل أو مشاهدة أو تنزيل أو تخزين   .5

 العامة. المعلومات المخلة بالنظام العام أو اآلداب 
احترام خصوصية الموظفين في أجهزة الحاسوب الخاصة بهم وحساباتهم من خالل عدم الدخول أو االطالع بشكل   .6

 مباشر أو عن بعد على الشاشات أو الملفات ألي غرض كان بدون تفويض من الموظف نفسه. 

 ( الترشيد واالستخدام األمثل للموارد المتاحة16المادة رقم )
 مال العام، وممتلكات الشركة، وعدم التفريط بها أو تبديدها. المحافظة على ال .1
االلتزام بترشيد استخدام المال العام، وموجودات الشركة، وتقديم االقتراحات التي تمنح الشركة فرصة الحفاظ على   .2

 مواردها المالية والعّينية. 
 أو المعنوية.  االلتزام بعدم استخدام ممتلكات الشركة لتحقيق مصالحهم الشخصية المادية .3



 

  
 

 مدونة السلوك الوظيفي  9 من  8 صفحة 

 عدم التعامل بسلبية ازاء أي أمر فيه ضرر للشركة او مواردها المختلفة، والمبادرة بإيجابية بوضع حلول. .4

 حماية البيئة والصحة والسالمة المهنية  –الفصل الخامس 

 ( الحفاظ على البيئة والسالمة الصحية 17المادة رقم )
 المتعلقة بالبيئة والسالمة الصحية. التقليل والتخلص نهائيا من اآلثار  .1
مواكبة القوانين واالتفاقيات الدولية وتطوير قدراتهم الفنية المتعلقة بالتقليل من اآلثار الخطيرة على البيئة والسالمة  .2

 الصحية. 
 التبليغ الفوري للمسؤول المباشر حول أية أخطار تتعلق بالبيئة والسالمة الصحية خالل تنفيذ المهام.  .3

 

 حماية األفكار واألعمال  -الفصل السادس 

 ( تقديم االفكار والمقترحات 18مادة )
 توثيق كل فكرة ذات قيمة بشكل مكتوب يشمل شرحها وطريقة تطبيقها.  .1
 االلتزام بالحفاظ على أفكار الغير وسرية أعمالهم.  .2
 االلتزام بعدم انساب أي فكرة أو عمل لشخصهم ومراعاة جهد الغير. .3

 

 لتزامات تجاه الغير  ( ا19مادة )
 كتابة كافة الموظفين المشاركين في إعداد أي مقترح او دراسة مع توضيح دور كل منهم إن أمكن عند تقديمها. .1
التزام المسؤول بتوثيق اسماء المعدين او المشاركين في اعداد أي مشروع او مقترح او دراسة عند رفعها للمستوى   .2

 نجازاتهم القيمة. االعلى، وعدم غبن الزمالء حقوقهم وا
في حال استكمال مشروع او عمل، ذكر من قام بالعمل عليه قبل ذلك حتى لو تم نقل ذلك الموظف إلى مكان وظيفي   .3

 آخر.
  



 

  
 

 مدونة السلوك الوظيفي  9 من  9 صفحة 

 أحكام ختامية  –الفصل السابع 

 ( نطاق تطبيق المدونة 20المادة رقم )
 .المدونة لكل من أعضاء مجلس إدارة وموظفي الشركة تعميم هذه يجب  .1
 إصدار تعليمات عمل ولوائح للتأكد من تطبيق هذه المدونة وما ورد في بنودها. يتم  .2
 اإلجراءات المناسبة بالخصوص. واتخاذ  المساءلة تستوجب  المدونة هذه ألحكام مخالفة أي .3

 

 ( 20مادة )

 النظامسريان 
 . 03/2020/ 25تاريخ  من  هذه الالئحة امتسري أحك .1

                     

 

 
 م. مسري عبد الرزاق مطري

 رئيس هيئة املديرين




