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كلمة الرئيس
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وسلم ،وبعد.
أنــئ املركــز الوطــي للقيــاس والتقويــم يف التعليــم العــايل (قيــاس) بهــدف اإلســهام
يف تطويــر العمــل املؤســي والفــردي يف اململكــة العربيــ�ة الســعودية؛ مــن خــال توفــر
املقاييــس التربويــة واملهنيــ�ة الــي تســهم يف حتقيــق العدالــة واختيــ�ار األكفــاء يف القبــول
اجلامعــي واالســتقطاب املهــي .ولــن يســتطيع القيــام بهــذه املهمــات اجلســيمة واجلليلــة،
إال باستشــعار منســوبي�ه لهــذه القيــم ،وتمثلهــا يف أخالقياتهــم وســلوكياتهم.
ولقــد أخذنــا بهــذه األخالقيــات منــذ إنشــاء املركــز؛ لكــن طبيعــة العمــل املؤســي حتتــم
توثيــق هــذه الســلوكيات علــى صــورة مبــادئ مكتوبــة؛ لتكــون ملزمــة للجميــع ،ممــا حتــم
علينـ�ا العمــل علــى توثيقهــا يف صــورة سياســات عامــة لقيــاس ،ومــن ثــم حتديــد الســلوكيات
الــي جيــب علــى املوظــف األخــذ بهــا ،أو يف جتنبهــا لتحقيــق تلــك السياســات.
وغــي عــن البيــ�ان أن ديننــ�ا اإلســايم احلنيــف كان املوجــه األســايس يف ســن هــذه
الســلوكيات؛ فلقــد أمرنــا يف محكــم التنزيــل بالعــدل وعــدم املحابــاة ،فقــال جــل مــن قائــل:
(فــا تتبعــوا الهــوى أن تعدلــوا ،وإن تلــووا أو تعرضــوا فــإن هللا كان بمــا تعملــون خبــرا) {
النســاء ،اآليــة  .}135كمــا أن مبــادئ الشــهادة الصادقــة ،واجتنــ�اب شــهادة الــزور ،وعــدم
كتمــان احلــق ،واالســتقامة ،والصــدق ،وغريهــا مــن مــكارم األخــاق كانــت مــن أخالقيــات
العــرب ،وقــد جــاء اإلســام ليتمهــا؛ قــال صلــى هللا عليــه وســلم « إنمــا بعثــت ألتمــم مــكارم
األخــاق» .ونســعد اليــوم أن نقــدم لكــم أيهــا الزمــاء جملــة مــن األخالقيــات الوظيفيــة الــي
ال نشــك يف أنكــم ممــن حيــرص عليهــا ،ولكنهــا جــاءت يف مقــام التذكــر .نســأل هللا –جلــت
قدرتــه – أن جيعلنــا ممــن يســمعون القــول فيتبعــون أحســنه .والســام عليكــم ورحمــة هللا
وبركاتــه.

املقدمة
يت�أكــد يومــا بعــد يــوم يف عالــم اإلدارة ،أن العنصــر البشــري هــو االســتثمار احلقيقــي
للمنشــأة؛ ألنــه هــو املحــرك الرئيــس للعمــل الناجــح ،الــذي حيقــق األهــداف بكفايــة؛ لكــن
العنصــر البشــري يف حــد ذاتــه ،يمكنــه أن يكــون عامــا ســلبي�ا مــا لــم يكــن ملزتمــا بســلوكيات
وأخــاق تفرضهــا عليــه احليــاة املتحضــرة بمكوناتهــا الديني ـ�ة والنظاميــة .ولقــد كان دينن ـ�ا
اإلســايم احلنيــف ســباقا للمنــاداة حبســن اخللــق .وتظهــر آثــار األخــاق القويمــة جليــة يف
مضمــار العمــل والعالقــة مــع النــاس واملجتمــع.
وألهميــة العمــل املنظــم وضوابطــه املؤسســية ،بــرزت أهميــة توثيــق الســلوك املهــي،
وأخالقيــات الوظيفــة يف (قيــاس) وأصبــح أداء املوظــف لواجباتــه الوظيفيــة بأمانــة ونزاهــة
وموضوعيــة ،أمــرا ال يمكــن تركــه للــوازع القيــي فحســب ،بــل البــد مــن حتديــده ،وجعــل
املوظــف علــى علــم جبوانب ـ�ه املختلفــة والزتامــه بــه ،حبيــث يتمثلــه ،حــى يســتطيع حتقيــق
األهــداف املنوطــة بــه ،بتجــرد مــن ســوء القصــد ،أو اإلهمــال ،أو مخالفــة األنظمــة ملصاحلــه
اخلاصــة .وعلــى هــذا فــإن قواعــد الســلوك الوظيفــي هــي :مجموعــة مبــادئ ومعايــر تهــدف
إىل ضمــان الزناهــة والشــفافية واملســاءلة يف جميــع مــا يتعلــق بأعمــال منســويب (قيــاس).
وإذا كان االلــزام باملثــل األخالقيــة والســلوك هــو مــن الســمات الضروريــة للموظــف
العــام؛ فإنهــا يف حــق منســويب (قيــاس) أشــد؛ ذلــك أنــه ينطبــق عليــه مــا ينطبــق علــى ســائر
املوظفــن؛ ويزيــد عليهــم بأنــه يقــوم علــى عمــل ســلوكي متخصــص ،يهــدف إىل توفــر
مقاييــس تربويــة ومهنيــ�ة؛ تســهم يف حتقيــق العدالــة واختيــ�ار األكفــاء بمــا يرفــع مــن أداء
العمــل يف مؤسســات املجتمــع .ومــن هــذه املســؤولية الكبــرة الــي تنبــع مــن رســالة (قيــاس)
توجــب علــى موظفيــه االلــزام بمعايــر ســلوكية عاليــة ترتفــع عــن الصغائــر ،ومــا قــد يشــوب
الذمــة مــن دنــس أو شــبهة.
وقــد بنيــت وثيقــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات العمــل علــى سياســات (قياس)
الرئيســة الــي ينتهجهــا يف تســيري أعمالــه وتنفيــذ أهدافــه ،ومــن ثــم حتديــد الســلوكيات الــي
جيــب علــى منســوبي�ه التخلــق بهــا؛ ممــا جيعلهــا ســلوكيات محــددة مرتبطــة بطبيعــة العمــل
نفســه ،مــع عــدم إغفالهــا يف الوقــت نفســه الزتامــات (قيــاس) جتــاه منســوبي�ه .فكانــت
الوثيقــة بذلــك متوازنــة يف بيــ�ان حقــوق (قيــاس) وواجباتــه جتــاه منســوبي�ه ومجتمعــه،
وحفظــه حلقــوق اجلهــات األخــرى ،مثلمــا حيــرص علــى حفــظ حقوقــه.
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ماذا يقصد بقواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل؟

هــي القواعــد الــي توجــه الســلوكيات الــي يتســم بهــا العاملــون يف (قيــاس) ويرقبونهــا عنــد أداء وظائفهــم؛ بمــا حيقــق
العدالــة ،وتكافــؤ الفــرص ،والشــفافية ،والزناهــة املهني ـ�ة ،واحلياديــة.

الهدف من وثيقة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل

تهــدف الوثيقــة إىل حتديــد معايــر أخالقيــة وقواعــد أساســية عنــد تعامــل موظفــي (قيــاس) مــع مــا يــوكل إليهــم مــن

مهمــات ،ذات طبيعــة خاصــة ،تفرضهــا سياســات (قيــاس) املنبثقــة مــن رســالته وميث ـ�اق عملــه.

مصادر السلوك الوظيفي واملبادئ األخالقية للعمل يف (قياس)

املصــدر األول :الشــريعة اإلســامية الغــراء واألعــراف االجتماعيــة .ويعــد اإلســام املصــدر الرئيــس للقيــم
األخالقيــة احلاكمــة لتصرفــات النــاس بعامــة واملوظفــن منهــم خاصــة ،فالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة ،وتطبيقــات
الصحابــة رضــوان هللا عنهــم لمــا تعلمــوه مــن ســرة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم هــي مصــادر عميقــة للقيــم األخالقيــة
واالجتماعيــة يف بنـ�اء منظومــة العمــل واحلــث علــى إتقانــه ،فقــال عــز مــن قائــل (وقــل اعملــوا فســرى هللا عملكــم ورســوله
واملؤمنــون ) {التوبــة ،اآليــة  }15وجــاء يف احلديــث الشــريف (إن هللا حيــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه) {أخرجــه
أبــو يعلــي والطــراين ،وصححــه األلبــاين بشــواهده} .وغريهــا مــن اآليــات الكريمــة واألحاديــث الشــريفة الــي حتــث علــى
ســلوكيات العمــل اإلجيــايب .وقــد جــاءت كثــر مــن العــادات والتقاليــد املجتمعيــة متســقة مــع الديــن بمصدريــه؛ فاملجتمــع
حيــرص علــى األمانــة والزناهــة ،واإلخــاص وغريهــا مــن القيــم الــي ترفــد العمــل الوظيفــي بالقيــم الســامية.
املصــدر الثــاين :أنظمــة اخلدمــة املدني ـ�ة الصــادرة عــن وزارة اخلدمــة املدني ـ�ة ،و قطاعــات الدولــة األخــرى .فــوزارة

اخلدمــة املدني ـ�ة قــد أصــدرت يف كتــاب كامــل أخالقيــات العمــل الوظيفــي؛ وضمنت ـ�ه الســلوكيات العامــة الــي جيــب أن
يتحلــى بهــا املوظــف ،واجلــزاءات الرادعــة الــي يمكــن أن تطبــق عليــه ،عنــد جتــاوز تلــك الســلوكيات ،مــع االعتمــاد علــى مــا
ورد يف نظــام العمــل وبالــذات األنظمــة الــي لهــا مســاس باجلوانــب األخالقيــات والســلوكية .كمــا أن كثــرا مــن املؤسســات
يف الداخــل ،ويف العالــم العــريب؛ قــد أســهمت بنصيــب وافــر يف حتديــد املعايــر الوظيفيــة اإلجيابيـ�ة الــي تلــزم بهــا موظفيهــا،
حســب طبيعــة أعمالهــا .وكل هــذه املصــادر هــي معــن لرســم املالمــح اإلجيابي ـ�ة للموظــف والســلوكيات الــي جيــب أن
يتحلــى بهــا يف وظيفتــه.
املصــدر الثالــث :طبيعــة األعمــال اخلاصــة يف املركــز الوطــي للقيــاس والتقويــم (قيــاس) ومــا تفرضه مــن أخالقيات

وســمات ســلوكية ،جيــب علــى املوظــف االلــزام بهــا؛ كــي يــؤدي واجباتــه بمــا حيقــق أهــداف (قيــاس)  .واألمــر كذلــك مــع
التعليمــات الــي يصدرهــا لتســيري العمــل؛ ســواء مــا كان منهــا خيتــص بآليــات العمــل الفنيـ�ة أم اإلداريــة.
وممــا جيــدر ذكــره أن هــذه الوثيقــة مــا هــي إال صياغــة ســلوكية لمــا جيــب أن يتحلــى بــه املوظــف يف (قيــاس) مــن أخــاق
ومثــل .ومــن ثــم فــإن مــا ورد يف الوثيقــة ليــس بديــا عــن األنظمــة الســارية يف (قيــاس).
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مسرد باملصطلحات

تشيع يف الوثيقة بعض األلفاظ اليت قد حتمل دالالت خاصة يف أعمال (قياس) وهي:
•األموال املشبوهة :األموال اليت يشك يف سالمة مصدرها.
•األنظمة احلاسوبي�ة :يقصد بها كل ما له عالقة بأجهزة احلاسبات واالتصاالت والشبكات.
•تعــارض املصالــح :كل إجــراء يفقــد فيــه املوظــف موضوعيتـ�ه واســتقاللية قــراره؛ بســبب وجــود مصالــح خاصــة
تؤثــر علــى عملــه يف (قيــاس).
•اجلهات املستفيدة  /املستفيدون :هي اجلهات احلكومية أو اخلاصة املستفيدة من خدمات (قياس) .
•حقــوق امللكيــة الفكريــة :ويعــى حبــق امللكيــة الفكريــة امتــاك جهــة معين ـ�ة حــق االنتفــاع مــن أعمــال الفكــر
اإلبداعيــة ،بمــا يســتوجب منــع نســخها ،أو طبعهــا ،أو تصويرهــا ،أو اســتخدام الربامــج احلاســوبي�ة دون
ترخيــص؛ وتشــمل حقــوق التأليــف ،والطبــع ،والنشــر ،والنظــم الربمجيــة.
•رخصــة الربنامــج احلاســويب :هــي حــق يمنحــه صاحــب الربنامــج لالنتفــاع باســتخدام برنامجــه ،وال يعــي ذلــك
ملكيت ـ�ه.
•الشفافية :األخذ بأسلوب العالني�ة والوضوح يف اإلجراءات ،والغايات ،واألهداف.
•العدالة واملساواة :االلزتام بتوفري الفرص للجميع بصورة متكافئة ،ودون حتزي.
•قواعد السلوك الوظيفي :معايري السلوك املعتمدة يف (قياس).
•قياس :املركز الوطين للقياس والتقويم يف التعليم العايل.
•كتاب األسئلة :املوظفون أو املتعاونون املشاركون يف كتابة األسئلة ،حسب قواعد (قياس) .
•املتعاون/املستشار :كل من يعمل لصالح (قياس) ملدة محددة ،بأجر شهري أو أجر مقطوع.
•محكمــو األســئلة :املوظفــون أو املتعاونــون مــع (قيــاس) يف دراســة األســئلة ،ومــن ثــم تقريــر مــدى موافقتهــا
للقواعــد املرعيــة.
•املستخدم :الشخص املصرح له باستخدام جهاز حاسويب من قبل (قياس) .
•املوضوعية :إصدار القرار أو التوصية من خالل التحليل السليم لألدلة ،وإقصاء التحزي الشخيص.
•املوظفــون  /منســوبو (قيــاس) :كل مــن ينتســب للعمــل يف (قيــاس) ســوءا أكان موظفــا دائمــا ،أم متعاونــا ملــدة
معينـ�ة.
•الزناهة :وضع املوظف االلزتامات اخلاصة بالعمل فوق مصاحله الشخصية.
•واضعو املقاييس :املختصون من موظفي (قياس) يف مجال القياس.
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السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل
يتمثل(قيــاس) ألداء مهماتــه جملــة مــن السياســات الــي ينتهجهــا يف إدارة أعمالــه ،ومــن خــال هــذه السياســات؛ حيــدد
الســلوكيات الواجــب علــى املوظــف االلــزام بهــا؛ حــى يتمكــن مــن حتقيــق أهــداف (قيــاس) املنوطــة بــه.
وتعتمــد الوثيقــة يف تنظيمهــا للســلوكيات الوظيفيــة وأخالقيــات العمــل؛ علــى حتديــد السياســات الــي يتمثلهــا
(قيــاس) يف تســيري عملــه ،مــع بيـ�ان أثرهــا يف طبيعــة العمــل لديــه ،ومــن خــال هــذه السياســات تتحــدد أخالقيــات العمــل
والســلوك الوظيفــي للعاملــن.

أوال :االلزتامات السلوكية واألخالقية ملنسويب (قياس)
املوظــف بعامــة هــو العامــل الرئيــس لنجــاح املنشــأة يف حتقيــق أهدافهــا .ويكتســب املوظــف بعملــه وأخالقياتــه أهميــة
خاصــة يف (قيــاس)؛ نظــرا لدخــول األخالقيــات واملثــل يف صميــم عملــه ،الــذي يتســم يف كثــر مــن جوانب ـ�ه باملوضوعيــة
والزناهــة مــع االتقــان ،وبالســرية يف تنـ�اول مــواد عملــه .فضــا عــن حــرص (قيــاس) علــى تطويــر أداء منســوبي�ه؛ ليكونــوا
علــى درايــة بــأرىق املفاهيــم يف فلســفة املقاييــس واالختب ـ�ارات .وينظــر (قيــاس) إىل أخالقيــات منســوبي�ه ومســؤولياتهم
مــن زاويتــن ،إحداهمــا :مــا خيــص املوظــف شــخصيا وعالقتــه بطبيعــة عملــه ،بمــا يف ذلــك حرصــه علــى تطويــر ذاتــه يف
مجــال عملــه .واجلانــب الثــاين خيتــص حبســن تعاملــه مــع زمالئــه ورؤســائه ،واملتعاملــن مــن اجلهــات اخلارجيــة .وســوف
تعــرض الوثيقــة لذلــك مــن خــال خمســة محــاور.

)أأخالقيات موظفي (قياس) ومسؤولياتهم العامة
جيب على املوظف يف (قياس) الوفاء بمسؤولياته والتخلق جبملة من األخالق من أبرزها:
1.1االلزتام بتنفيذ الواجبات املوكلة له الزتاما شخصيا بن�اءا على مبدأ مسؤوليت�ه وكفايت�ه.
2.2عدم إسناد إجناز واجباته املوكلة له إىل شخص آخر ،ما لم يكن ذلك بتفويض صريح من رئيسه املباشر.
3.3تنفيــذ املهمــات املوكلــة لــه حبســب مــا تقتضيــه طبيعتهــا العلميــة أوالفنيــ�ة؛ مــع تطبيــق القواعــد املنظمــة
إلجنازهــا ،والتعليمــات الصــادرة بشــأنها.
4.4احلضــور إىل مقــر عملــه يف الوقــت املحــدد لبدايــة العمــل الرســي؛ حســب النظــام ،أو طبقــا لطبيعــة العمــل
اخلــاص املــوكل لــه .علــى أن يكــون موجــودا يف مقــر عملــه ،خــال ســاعات العمــل الرســمية؛ لتنفيــذ االلزتامــات
املتعلقــة بواجباتــه الوظيفيــة.
5.5بــذل اجلهــد للقيــام باألعمــال واملهمــات الــي يكلــف بهــا ،ولــو كانــت خــارج مهمــات عملــه الرئيســة؛ مــع عــدم
اإلخــال حبقوقــه النظاميــة.
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6.6وضــع خطــة زمنيـ�ة إلتمــام مهماتــه الوظيفيــة ،وتنفيــذ الزتاماتــه حســب املهلــة الزمنيـ�ة املحــددة ،ويف حــال عــدم
حتديــد مــدة معينـ�ة ،فيلزمــه االجتهــاد يف إجنازهــا يف أســرع وقــت ممكــن.
7.7القيــام بــأي واجــب يكلــف بــه ،ولــو كان خــارج نطــاق مهماتــه املعتــادة ،وال جيــوز لــه رفــض ذلــك عندمــا يكلــف بــه
مــن قبــل رئيســه املباشــر.
8.8املبادرة إىل البحث عن تطوير عمله ،وتقديم مقرتحات تطويرية لرئيسه املباشر.
9.9االستغالل اإلجيايب للموارد املتاحة بما يكفل له تطوير مسار عمله ،وحتقيق اإلجناز األمثل لما يوكل إليه.

)بأخالقيات القائمني على وضع االختب�ارات واملقاييس وحتكيمها
إضافــة إىل الســمات الوظيفيــة الــي جيــب توفرهــا يف موظفــي (قيــاس) كافــة؛ فــإن كاتــب األســئلة ،أو محكمهــا ،أو واضــع
املقاييــس يتحلــى بالســمات اآلتيـ�ة:
1.1التوسع يف االطالع على مادة االختب�ار؛ بما يكفل له معرفة دقيقة جبميع جوانب المادة.
2.2العمــل علــى تكويــن اخلــرات املعرفيــة والتربويــة يف مفــردات المــادة ،وتقويمهــا باالطــاع علــى معــارف المــادة
وأســاليب تعليميهــا وتقويمهــا.
3.3االطالع على أساليب القياس العاملية ،واملعرفة بالضوابط التربوية للقياس.
4.4معرفــة الضوابــط اخلاصــة بوضــع األســئلة ،وتقويمهــا يف (قيــاس) والتــدرب عليها من خــال الــورش التدريبي�ة،
الــي يعقدهــا (قيــاس) لواضعــي األســئلة ومحكميهــا ،حتت إشــراف املتخصصــن لديه.
5.5أن يلــزم كتــاب األســئلة ومحكموهــا جبميــع الضوابــط الــي يضعهــا (قيــاس) لواضعــي األســئلة ومحكميهــا،
علــى أن يســبق تكليفهــم بهــذه املهمــات توقيعهــم علــى تعهــد مكتــوب بهــذا االلــزام.

)جالزتامات املوظف جتاه رؤسائه يف العمل:
جيب على املوظف التخلق باآليت:
1.1احرتام أوامر رؤسائه ،وتنفيذ توجيهاتهم وتعليماتهم؛ على أن يكون ذلك حسب ما يقتضيه النظام.
2.2االلــزام بتنفيــذ أوامــر رئيســه املباشــر ،ويتحمــل هــذا الرئيــس املســؤولية النظاميــة جتــاه أوامــره .وعندمــا يصــدر
للموظــف توجيــه مــن مســؤول أعلــى مــن رئيســه؛ فعليــه إشــعار رئيســه املباشــر بذلــك.
3.3االلــزام بتنفيــذ التعليمــات ،وإذا مــا كانــت هــذه التعليمــات تنــم عــن مخالفــة للنظــام حســب معرفتــه؛ فعليــه أن
يطلــب مــن رئيســه تأكيــد التوجيــه بصــورة خطيــة.
4.4أن يتعامــل املوظــف مــع رؤســائه باحــرام ،وال جيــوز لــه بــأي حــال أن حيــاول كســب أي معاملــة تفضيليــة عــر
أســاليب التملــق أو اخلــداع.
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5.5عــدم إخفــاء أي معلومــات تتعلــق بالعمــل عــن رئيســه املباشــر ،مــع وجــوب إبــاغ الرؤســاء املعنيني بــأي معلومات
لهــا تأثــر علــى القــرارات املتخــذة ،أو فيهــا إعاقــة لســر العمل.
6.6إبــاغ رئيســه املباشــر عــن أي جتــاوز ،أو مخالفــة ،أو صعوبــات تقــف أمامــه ،أو أمــام أحــد زمالئــه؛ تؤثــر علــى ســر
العمل.
7.7التعــاون مــع رؤســائه؛ لتســيري دفــة العمــل ،وعنــد طلبهــم إبــداء رأي حــول موضــوع معــن ،فعليــه تزويدهــم
بالــرأي واملشــورة واخلــرة بــكل موضوعيــة وصــدق.
8.8املبادرة بزتويد رئيسه باملقرتحات واألفكار اليت تعمل على تطوير آليات العمل وجتويده.

)دااللزتام األخاليق للموظف جتاه الزمالء
جيب على املوظف االتصاف باآليت:
1.1التعــاون مــع زمالئــه يف أداء الواجبــات العاجلــة ،الالزمــة لتأمــن ســر العمــل ،وإجنــاز املهمــات املوكلــة للقســم
الــذي يعمــل بــه.
2.2أن يســود تعاملــه مــع زمالئــه االحــرام واللباقــة ،واملحافظــة علــى عالقــة ســليمة ووديــة؛ دون تميــز ،واحلــرص
علــى احــرام خصوصياتهــم ،واالمتنـ�اع عــن اســتغالل أي معلومــات تتعلــق حبياتهــم اخلاصــة.
3.3البعــد عــن املضايقــات لزمالئــه ،وذلــك بإطــاق األلقــاب والتســميات املرتبطــة خبلفياتهــم الشــخصية ،أو
إطــاق العبــارات النمطيــة املبت�ذلــة ،الــي تنــم عــن ســخرية بالعــرق أو اللــون ،أو القيــام بالتصرفــات اخلادشــة
للحيــاء ،واخلارجــة عــن حــدود األدب واالحتشــام.
4.4عــدم الدخــول يف املهاتــرات الشــخصية واالتهــام بســوء النوايــا  -ســواء أكان ذلــك شــفهيا ،أم كتابي ـ�ا  -للزمــاء
أو الرؤســاء ،بقصــد تشــويه ســمعتهم ،خاصــة مــا كان دون أي دليــل محــدد ،أو التصــرف معهــم بطريقــة جتعلهــم
موضــع الشــك يف مهاراتهــم.
5.5علــى املوظــف مشــاركة زمالئــه بآرائــه بمهني ـ�ة ،وموضوعيــة؛ جتعــل مــن خربتــه زادا لهــم؛ يســتفيدون منهــا يف
تطويــر مهاراتهــم .مــع تقديــم املســاعدة لهــم حلــل املشــكالت الــي تواجههــم يف مجــال العمــل.
 6.6أن حيــرص املوظــف علــى نشــر القيــم اإلجيابيـ�ة بــن الزمــاء ،مــن إخــاص وتفــان؛ للمســاعدة يف االرتقــاء بــأداء
العمــل ،وحتســن بيئتـ�ه.
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)هااللزتام األخاليق جتاه املرؤوسني
جيب على املسؤول أن يتحلى بالسمات اآلتي�ة:
1.1أن يكون قدوة حسنة ملرؤوسيه يف االلزتام بالنظام ،واللواحئ املنظمة للعمل يف إدارته.
2.2احرتام حقوق موظفي إدارته ،والتعاون معهم بمهني�ة عالية؛ دون محاباة أو تميزي.
3.3أن يؤكد ملوظفيه عمليا؛ أن التفاضل بينهم يكون بمقدار إجنازهم العمل وجتويده.
4.4تنمية قدرات موظفيه ،ومساعدتهم وحتفزيهم؛ لتحسني أدائهم.
5.5نقل املعرفة واخلربات اليت اكتسبها إىل مرؤوسيه ،وتشجيعهم على تب�ادل اخلربات واملعلومات فيما بينهم.
6.6اإلشراف على العمل ،ومساءلة مرؤوسيه عن أعمالهم ،وتقويم أدائهم بموضوعية.
7.7االلزتام باملبادئ األخالقية العامة؛ كاملساواة ،والعدل بني موظفيه يف احلقوق والواجبات.
8.8تشــجيع روح املبــادرة واالبتــكار بــن املوظفــن ،وابتــكار اآلليــات الــي حتفزهــم علــى تقديــم املقرتحــات املتعلقــة
بتطويــر مختلــف جوانــب العمــل.
9.9تنمية روح العمل اجلماعي بني املوظفني العاملني يف إدارته.
1010عــدم تكليــف موظفيــه دون رضاهــم بعمــل خيتلــف جوهريــا عــن العمــل املتفــق عليــه؛ إال يف حــاالت الضــرورة الــي
تقتضيهــا ظــروف العمــل ،وبمــا ال يتجــاوز املــدة املقــررة نظامــا.

)وااللزتام األخاليق جتاه اجلهات املستفيدة
جيب على املوظف االلزتام بالسلوكيات اآلتي�ة عند تعامله مع اجلهات اخلارجية؛ احلكومية أو اخلاصة:
1.1احــرام حقــوق اجلهــات الــي تتعامــل مــع (قيــاس) ومصاحلهــا ،والتعامــل مــع منســوبيها بلباقــة وحياديــة،
وجتــرد.
2.2التعامل باحرتام مع املستفيدين من منتجات (قياس) وخدماته ،بما يكفل توثيق العالقة معهم.
3.3احلــرص علــى كســب رضــا املســتفيدين مــن خدمــات (قيــاس) بطريقــة نظاميــة؛ حتفــظ لقيــاس موضوعيتـ�ه،
واحــرام اآلخريــن لــه.
4.4علــى مديــري مقــرات االختب ـ�ارات؛ اختي ـ�ار املتعاونــن املتميزيــن يف كفايتهــم وموثوقيتهــم ،مــع ضــرورة االلــزام
بالعــدل بينهــم يف تنفيــذ املهمــات.
5.5االلــزام جبميــع األنظمــة املرعيــة يف الداخــل؛ عنــد التعامــل مــع اجلهــات احلكوميــة ،واملؤسســات ،وكذلــك
االلــزام بالقوانــن املرعيــة عنــد التعامــل مــع اجلهــات الدوليــة.
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6.6االلــزام الدقيــق بالشــروط واالتفاقــات املعقــودة بــن (قيــاس) ،وأي جهــة أخــرى ،ترغــب يف احلصــول علــى
منتجاتــه.
7.7الســعي إىل اكتســاب ثقــة اجلهــات الــي حيصــل التعامــل معهــا؛ مــن خــال الزناهــة واملصداقيــة ،واملوضوعيــة،
عنــد تنفيــذ االتفاقيــات ،بمــا يتوافــق مــع األنظمــة والتعليمــات النافــذة.
8.8اإلجابــة عــن االستفســارات وشــكاوى متلقــي اخلدمــة بموضوعيــة؛ مــن خــال املعلومــات الدقيقــة املتوفــرة،
أومــن خــال استشــارة اجلهــات املعني ـ�ة يف (قيــاس).
9.9توفري املعلومات املطلوبة ملتلقي اخلدمة؛ حسب صالحيات اإلفصاح يف أنظمة (قياس).
1010التعامــل مــع الوثائــق واملعلومــات الشــخصية املتعلقــة باألفــراد الذيــن يتعاملــون مــع (قيــاس) بســرية تامــة،
ووفقــا لألنظمــة املعمــول بهــا ،وعــدم اســتغالل املعلومــات لغايــات شــخصية.
1111االمتن�اع عن القيام بأي عمل يؤثر سلبي�ا على ثقة املجتمع واملستفيدين بمكانة (قياس).
1212التعامل باحرتام مع املختصني يف كتابة األسئلة واملحكمني والباحثني.
1313أخــذ املوافقــات النظاميــة الالزمــة مــن اجلهــات املعنيـ�ة بالتطبيقــات امليدانيـ�ة لالختبـ�ارات ،وكذلــك األمــر عنــد
احلاجــة إىل تفريــغ أعضــاء جلــان تطبيــق االختبـ�ارات.
1414التعامــل مــع اللجــان وفــرق العمــل حبــرص وحــزم؛ يمنــع أي فرصــة لإلخــال بالشــروط الــي يعتمدهــا (قيــاس) عنــد
عقد االختب ـ�ارات.

)زتطوير الذات
جيب على املوظف العمل على التطوير الذايت لقدراته عن طريق جملة من املمارسات السلوكية ،منها:
1.1حتسني معرفته ومهاراته الوظيفية ،من خالل املمارسة اإلجيابي�ة لوظيفته.
2.2االلــزام بمســاعدة مرؤوســيه وزمالئــه ،وغريهــم مــن املوظفــن ،يف ســبي�ل تمكــن خرباتــه وتطويــر معارفهــم
الوظيفيــة ،وزيــادة مهاراتهــم وكفاياتهــم؛ والتعــاون معــم يف تب ـ�ادل املعلومــات الــي تكســب اجلميــع مهــارات
إجيابي ـ�ة جديــدة.
3.3تطوير قدراته يف استخدام التقني�ات احلديث�ة ،املساعدة على إجناز عمله ،وتنظيمه ،وتطويره.
4.4االســتفادة مــن الفــرص الــي يقدمهــا (قيــاس) يف احلصــول علــى مؤهــات علميــة جديــدة ،تعمــل علــى صقــل
مهاراتــه بمــا خيــدم طبيعــة عملــه.
5.5تطويــر ذاتــه بمعرفــة طبيعــة عملــه وجوانبــ�ه املختلفــة؛ مــن خــال املعرفــة الدقيقــة بالوصــف الوظيفــي،
ومتطلبــات العمــل.
6.6تنظيــم إجــراءات عملــه ،حبيــث يمكــن صياغتهــا يف منهجيــة محــددة؛ تمكــن غــره يف حــال غيابــه مــن إجنــاز عملــه
يف تراتبيـ�ة منظمــة ،حتفــظ للعمــل ســامة اإلجنــاز ودقتــه.
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ثاني�ا :احلفاظ على سرية املعلومات واالختب�ارات
يمتلــك (قيــاس) ثــروة فكريــة ومعلوماتيـ�ة ،ال تقــدر بثمــن؛ فلديــه مكــز علــي وفكــري ملعــارف شــى ،وضعــت بصــورة
مقننـ�ة .ولهــذا فــإن مــن سياســة (قيــاس) أن يتعامــل مــع هــذه الــروة املعرفيــة بســرية تامــة ،حتفــظ لهــا قيمتهــا ،يف كونهــا
أداة موضوعيــة للقيــاس .ولتحقيــق ذلــك يعــى (قيــاس) بوضــع معايــر عاليــة للســرية واألمــان الختب�اراتــه ،ونت�اجئهــا.
كمــا أنــه حيــرص علــى ســرية معلومــات منســوبي�ه وجميــع مــن يتعامــل معهــم ،معتمــدا يف ذلــك كلــه علــى أدوات تنظيميــة
حتــدد مســتوى الســرية يف كل وثيقــة ،مــع حتديــد آليــات اإلفصــاح عــن املعلومــات عنــد طلبهــا مــن صاحــب الصالحيــة.
ولهــذا فــإن (قيــاس) يؤكــد علــى اآليت:
1.1جيــب علــى املعنيــن يف اإلدارة العليــا ســن األنظمــة الدقيقــة ملراقبــة البي�انــات ،واألســئلة والنت ـ�اجئ ،واملعلومــات
األخــرى ،ووضــع االحــرازات الــي يتــوىخ املعنيــون بهــا ،منــع غــر املصــرح لهــم مــن الوصــول إىل هــذه املعلومــات.
2.2جيب العمل على توقيع اتفاقيات عدم إفشاء أي معلومات بني(قياس) وأي جهة أخرى متعاونة.
3.3ال جيــوز اإلفصــاح عــن أي بي�انــات متعلقــة باملوظفــن احلاليــن أو الســابقني ،وكذلــك املتعاونــون ،مــن كتــاب
األســئلة واملستشــارين واملحكمــن ،ويســتوي اإلفصــاح يف كونــه شــفهيا أم حتريريــا .وعنــد تلقــي أي طلبــات
باإلفصــاح عــن مثــل هــذه البي�انــات؛ فيجــب علــى املوظــف إحالــة ذلــك إىل اإلدارة القانونيـ�ة اليت تبــت يف صالحية
مثــل هــذه الطلبــات.
4.4حيظــر علــى املوظــف أو واضــع األســئلة أو محكمهــا ،أو املطلــع علــى النت ـ�اجئ؛ مناقشــة املعلومــات الســرية ،الــي
اطلــع عليهــا حبكــم عملــه ،مــع أي طــرف آخــر.
5.5جيب على واضع األسئلة إتالف أي مسودات كان يستخدمها إبان عمله.
6.6جيــب علــى واضــع األســئلة كتابــة مــا يقدمــه لقيــاس خبــط اليــد ،وعــدم اســتعمال أي وســيلة طباعيــة يف ذلــك،
كمــا ال جيــوز لــه االحتفــاظ بنســخة منهــا.
7.7حيظــر علــى محكــي األســئلة كتابــة أي ملحوظــات عــن األســئلة يف ورق خــاريج ،وعنــد احلاجــة إىل مثــل هــذا،
فيلــزم إتالفهــا قبــل انتهــاء جلســة العمــل.
8.8ال جيــوز بــأي حــال االطــاع علــى كتــب األســئلة مــن قبــل أي شــخص ،ويســتوي يف ذلــك موظفو(قيــاس)
واملتعاونــون معــه مــن منســقي املقــرات ،أواللجــان اخلارجيــة.
9.9حيظــر علــى أي مــن املتعاونــن يف اللجــان اخلارجيــة اإلجابــة عــن أي تســاؤل يطــرح مــن قبــل املؤديــن لالختب ـ�ار.
وعندمــا يشــيع تســاؤل محــدد يرفــع ذلــك إلدارة قطــاع القيــاس وتطبيــق االختب ـ�ارات لدراســته.
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1010يملــك العديــد مــن موظفــي (قيــاس) ممــن يشــغلون اإلدارات العليــا كثــرا مــن املعلومــات الســرية ،بســبب
طبيعــة أعمالهــم الــي يؤدونهــا؛ فيجــب علــى هــؤالء املســؤولني عــدم اإلفصــاح ألي أحــد عن مثــل هــذه املعلومات
أو البي�انــات.
1111يتــوىخ احلــرص واحلــذر يف تــداول مــا خيــص األســئلة ،أو املعلومــات ،أو البي�انــات الشــخصية؛ عــن طريــق الربيــد
اإللكــروين ،أو التــداول الــوريق .ويكــون تــداول مثــل هــذه املعلومــات بــن املصــرح لهــم داخــل مظاريــف محكمــة
اإلغــاق ،وحتمــل كلمــة (ســري) وعنــد التوصيــل عــر الربيــد اإللكــروين فيجــب حتديــد مســتوى احلساســية
بكلمــة (ســري) .وينحصــر التعامــل اإللكــروين علــى الشــبكة اخلاصــة بقيــاس فحســب.
1212ال جيــوز للموظــف الــذي يطلــع بطبيعــة عملــه علــى املعلومــات ،أو البي�انــات الشــخصية اســتعمالها يف غــر مــا
خصصــت لــه.
1313عنــد حتديــث األنظمــة احلاســوبي�ة أو احلاجــة إىل بي�انــات جتريبي ـ�ة ،فيجــب علــى موظفــي األنظمــة يف (قيــاس)
والعاملــن عليهــا؛ اســتعمال بي�انــات مجهولــة ،وعلــى وجــه اإلجمــال ،ودون اســم محــدد.
1414االمتن ـ�اع عــن اإلدالء بــأي تعليــق ،أو تصريــح ،أو مداخلــة تتعلــق باملوضوعــات الــي مــا زالــت قيــد الدراســة أو
املداولــة.
1515عــدم نشــر أي نــوع مــن األســئلة املعتمــدة ،أو إفشــاء أي معلومــات ســرية ،أو نشــر وثائــق أو مســتن�دات اطلــع
عليهــا املوظــف إبــان مزاولتــه لعملــه ،ويجــب أن تكــون ســرية لديه،حــى بعــد انتهــاء مــدة خدمتــه.
1616جيــب عــدم إخــراج املعلومــات الســرية مــن مبــى (قيــاس) إال بموجــب موافقــة مســبقة مــن اإلدارة العليــا
لقيــاس.
1717تــوكل مهمــات طباعــة األســئلة وكتيب�اتهــا إىل شــخص ،أو أشــخاص محدديــن يكلفــون بذلــك رســميا ،وال جيــوز
بــأي حــال مشــاركة غريهــم يف هــذه املهمــة.
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ثالثا :الزناهة وبراءة الذمة
يعــى (قيــاس) باألمانــة والصــدق؛ ألثرهــا الكبــر علــى ســامة أدائــه وفاعليت ـ�ه ،بــل وموثوقيت ـ�ه ،ولهــذا يعمــل علــى
االرتفــاع بممارســات منســوبي�ه عــن أي شــبهة يمكنهــا أن تمــس نزاهتهــم .ويقــف باملرصــاد أمــام أي بــاب يمكــن أن يفتــح
أمــام الرشــوة ،أو االنتفــاع غــر املشــروع ،أو غســيل األمــوال ،أو مــا شــابه ذلــك مــن عمليــات قــد تلحــق الســوء بســمعة
(قيــاس) أو موظفيــه .ويلــزم (قيــاس) منســوبي�ه بالبعــد عــن أي مجــال للشــبهة قــد يدنــس ذممهــم؛ وذلــك عــن طريــق
أخــذ أســباب الزناهــة بــاآليت:
1.1اتب ـ�اع النهــج الوظيفــي القائــم علــى أســاس بــراءة الذمــة ،وســامة القصــد يف أداء العمــل ،مــع التحلــي بنقــاء
الضمــر ،والبعــد عــن مواطــن الشــبهة.
2.2عــدم حجــز املوظــف املعــي بالشــؤون الماليــة اســتحقاقات املوظفــن أو املتعاملــن مــع (قيــاس) بهــدف االنتفاع
الشــخيص منهــا؛ ســواء أكان ذلــك بطريــق مباشــر أم غــر مباشــر .وعلــى اإلدارات املعني ـ�ة متابعــة مســتحقات
املستشــارين واملتعاونــن.
3.3حيظــر اســتغالل أمــوال (قيــاس) ألغــراض شــخصية ،أو التصــرف فيهــا دون توجيــه صريــح وخطــي مــن صاحب
الصالحية.
4.4جيب على موظفي املحاسبة االلزتام بالقواعد التنظيمية واملعايري القياسية للمحاسبة الداخلية واخلارجية.
 5.5جيــب علــى اإلدارة الماليــة االلــزام بمنهجيــة توزيــع الصالحيــات ،وتفويضهــا يف جميــع املعامــات ذات الصبغــة
المالية.
6.6املراجعــة الداخليــة مــن محاســبني محايديــن جلميــع أوامــر الصــرف والتحصيــل ،مــع ضــرورة اإلبــاغ عــن أي
شــبهة يف هــذه احلســابات.
7.7التأكد من سالمة املستن�دات المالية ،والتحقق من صحتها وخلوها من أي تعديل أو تزوير.
8.8يقــوم (قيــاس) بدفــع حقــوق املوظفــن واملتعاونــن معــه؛ لهــذا فإنــه ال جيــوز ألصحــاب املصلحــة ،تقديــم أي
هديــة ،أو دفــع أي مبلــغ نقــدي لهــؤالء املوظفــن.
9.9االمتنــ�اع عــن قبــول الهدايــا ،وحنوهــا مــن األشــياء ذات القيمــة الــي ليــس لهــا ســند نظــايم .كمــا ال جيــوز
التعريــض بطلبهــا.
1010ال يشــمل التحذيــر واملنــع مــن الهدايــا مــا ال يمكــن وصفــه بأنــه رشــوة ،أو مقابــل تنـ�ازل عــن إجــراء ،أو حكــم؛ مــن
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مثــل الهدايــا الرمزيــة كاألكــواب ،والتقاويــم ،واألقــام ،ومــا شــابهها مــن األعيــان ذات القيمــة املحــدودة.
1111عــدم اســتغالل الوظيفــة بصــورة مباشــرة ،أو غــر مباشــرة للحصــول علــى مكاســب خاصــة ،كالعمــوالت
والقــروض ،أو مكاســب معنويــة كالشــفاعة املؤديــة إىل ارتــكاب خطــأ نظــايم ،أو حتقيــق معاملــة تفضيليــة دون
وجــه حــق ،أو احلصــول علــى أي يشء ذي قيمــة ملصلحتــه اخلاصــة ،أو ألحــد أقاربــه أو معارفــه.
1212ال يطلــب (قيــاس) مــن موظفيــه أو املتعاونــن معــه اســتالم رســوم نقديــة ،أو أمــوال عينيـ�ة مــن أي شــخص أو
منشــأة ،ولهــذا فــإن طلــب مثــل هــذه األمــور ،تعــي طلــب الرشــوة .
1313علــى الرغــم مــن عــدم قبــول الرســوم نقــدا مــن األفــراد او املؤسســات املســتفيدة مــن خدمــات (قيــاس) إال أن
إصــرار بعــض اجلهــات علــى ســداد رســومها نقــدا؛ يشــر إىل شــبهة كبــرة بوجــود غســيل لألمــوال أو أمــوال
مشــبوهة؛ جيــب إبــاغ إدارة (قيــاس) عنهــا مباشــرة ،للتوقــف عــن التعامــل مــع تلــك اجلهــة.
1414حرصــا مــن (قيــاس) أال يكــون قنطــرة لألمــوال املشــبوهة أو غســيل األمــوال؛ فيلــزم التحقــق مــن مصــادر
املبيعــات الكبــرة ملنتجاتــه ،و كذلــك التعامــات املتكــررة مــع جهــات ال تــويح حباجتهــا إىل خدمــات (قيــاس)
بمثــل هــذه الكثافــة.
1515التحــري الدقيــق عــن طبيعــة املتعاملــن مــع (قيــاس) ،وطبيعــة أعمالهــم ومــدى نزاهتهــم ،أو أن يكــون
األشــخاص املفوضــون ممــن تــورط يف أمــوال ذات مصــادر غــر شــرعية؛ وذلــك بهــدف الوقــوف أمــام أي مصــدر
مــن مصــادر األمــوال املشــبوهة.
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رابعا :تعارض املصالح و استغالل املكانة الوظيفية
تعــارض املصالــح مــن أكــر األمــور تعقيــدا يف مجــال األخالقيــات لعالقتهــا باملكتســبات الماديــة واملعنويــة .ويعمــل
(قيــاس) علــى تعزيــز املصلحــة العامــة للمجتمــع؛ لهــذا فهــو يلــزم منســوبي�ه بــأال يســتخدموا ســلطاتهم ومناصبهــم،
أو يســمح باســتخدامها بطريقــة غــر ســليمة؛ تؤثــر علــى عمــل (قيــاس) ورســالته وموثوقيت ـ�ه .ويوجــب (قيــاس) علــى
منســوبي�ه تغليــب املصلحــة العامــة علــى املصالــح الشــخصية عنــد وجودهــا .ويمكــن أن تنشــأ حالــة التعــارض عندمــا
يتخــذ املديــر أو املســؤول التنفيــذي أو املوظــف إجــراءات ،تكــون لــه مصالــح بســببها ،أو قــد جتعــل مــن الصعــب عليــه أداء
ً
وظيفتــه بموضوعيــة وفعاليــة .كمــا ينشــأ تعــارض املصالــح أيضــا عندمــا يســتفيد املســؤول أو املوظــف ،أو أحــد أفــراد
عائلتــه ّ
املقربــن ،اســتفادة شــخصية غــر الئقــة ،نتيجــة لوظيفتــه يف املركــز .ولهــذا يلــزم (قيــاس) منســوبي�ه بــاآليت:
1.1عدم استخدام ممتلكات (قياس) الفكرية أو المادية للمصالح اخلاصة ،أو املكاسب الشخصية.
2.2عدم استخدام السلطة الوظيفية؛ لتحقيق منفعة مادية له أو لذويه ،على حساب مصلحة العمل.
3.3أن يتفــادى املوظــف إقامــة أي عالقــات ذات مصلحــة خاصــة ،مــع أفــراد أو مؤسســات ،تعتمــد مصاحلهــا علــى
قــرارات (قيــاس) ،ســواء أكانــت قــرارات تصــدر منــه شــخصيا ،أم مــن إدارات أخــرى.
4.4إذا كان العمــل املنــوط باملوظــف يســمح لــه بمعرفــة عمــاء لقيــاس ،أو يشء مــن أســراره؛ فإنــه حمايــة ملصالــح
(قيــاس) املشــروعة ،ال يســمح للموظــف بااللتحــاق بوظيفــة يف منشــأة منافســة؛ خــال ســنتني مــن تركــه
ً
اخلدمــة .وعليــه أن يتعهــد بذلــك كتابي ـ�ا عنــد التحاقــه بالعمــل يف (قيــاس).
5.5جيــب عــدم اســتغالل أي معلومــات حصــل عليهــا املوظــف إبــان عملــه يف (قيــاس) لتحقيــق منافــع شــخصية
لنفســه أو لغــره ،أو اإلســاءة إىل مــن يعنيــ�ه أمــر املعلومــة؛ ســواء أكان ذلــك بطريقــة مباشــرة أم غــر مباشــرة.
6.6عــدم املشــاركة يف أنشــطة خارجيــة ،لهــا عالقــة بأعمــال (قيــاس) يمكنهــا أن حتــد مــن حياديتـ�ه وموضوعيتـ�ه ،أو
تت�داخــل مــع عملــه ،أو تؤثــر ســلبي�ا علــى قدرتــه علــى أداء مــا يكلــف بــه.
7.7علــى املوظــف أو املســؤول إشــعار رئيســه املباشــر عــن وجــود مــا ينــئ عــن تعــارض املصالــح؛ مــع أي شــخص،
أو جهــة عامــة ،أو خاصــة.
8.8علــى املوظــف أو املســؤول إبــاغ رئيســه املباشــر عــن أي ضغــوط يمكــن أن يتعــرض لهــا؛ تتعــارض مــع الزتاماتــه
الوظيفيــة ،أو جتعــل تعاملــه غــر موضوعــي؛ مــع ضــرورة إيضــاح طبيعــة هــذه الضغــوط.
9.9إبــاغ الرئيــس املباشــر عنــد وجــود مصالــح خاصــة؛ ماليــة أو معنويــة ،لــه أو ألحــد أفــراد عائلتــه أو أقربائــه ،مــع
املورديــن ،ممــن يمكنهــم االســتفادة مــن فــرص (قيــاس) يف املشــريات.
17

وثيقة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل
1010نظــرا المتــاك موظفــي (قيــاس) خــرات عاليــة يف مجــاالت ختصصهــم؛ فقــد يطلــب منهــم املشــاركة يف
خدمــات استشــارية جلهــات خارجيــة ،لــذا جيــب عليهــم عــدم قبــول ذلــك؛ إال بعــد اســتصدار أمــر باملوافقــة مــن
صاحــب الصالحيــة.
1111عــدم اســتخدام الوظيفــة بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة للحصــول علــى مكاســب ماليــة ،أو أي يشء ذي قيمــة،
ملصلحــة خاصــة.
1212عــدم اســتغالل املعلومــات الــي حصــل عليهــا املوظــف ،أو توظيفهــا؛ لتحقيــق منافــع شــخصية لنفســه أو لغــره،
بطريــق مباشــر أو غــر مباشــر .ويســتوي يف ذلــك كــون املوظــف علــى رأس العمــل أو بعــد تركــه العمــل يف (قيــاس)
.
1313أال يقــوم املوظــف أثنـ�اء عملــه بمزاولــة أي أعمــال حــرة تتفــق يف طبيعتهــا مــع عملــه يف (قيــاس)  ،كمــا ال جيــوز لــه
مزاولــة األعمــال احلــرة األخــرى إال بعــد احلصــول علــى موافقــة رســمية مســبقة مــن صاحــب الصالحيــة.
1414عــدم اســتخدام الوظيفــة أو املنصــب يف (قيــاس) للرتويــج ألي منتــج أو خدمــة؛ ليســت مــن ضمــن أعمــال
(قيــاس) أو الــي تعمــل حتــت مظلتــه.
1515عــدم القيــام بأعمــال الوســاطة مباشــرة ،أو عــن طريــق شــخص آخــر ،بــن (قيــاس) واملورديــن ملتطلبــات
(قيــاس) .
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خامسا :املحافظة على الكرامة
حيتــل (قيــاس ) مكانــة علميــة واجتماعيــة ســامقة؛ بوصفــه جهــة موثوقــة يف تقويــم مخرجــات التعليــم .وتــزداد هــذه
األهميــة مــن كونــه عنصــرا فاعــا يف العمليــة التربويــة؛ ولهــذا حيرص(قيــاس) علــى املحافظــة علــى هــذه املكانــة ،ومــن
ثــم إلــزام منســوبي�ه باملحافظــة عليهــا .وحيــرص (قيــاس) علــى تمثــل منســوبي�ه هــذه املثــل ،والظهــور باملظهــر الالئــق،
واالبتعــاد عــن كل تصــرف يقلــل مــن مكانتهــم ومكانــة (قيــاس) مــع مــا يلــزم ذلــك مــن حفــظ كرامــة (قيــاس) مــن أي
تبـ�ذل أو إســفاف يف تعاملــه أو علميتـ�ه ،أو موثوقيتـ�ه .كمــا جيــب علــى املوظــف ان يظهــر بمــا يليــق بوظيفتــه؛ مــن حســن
املظهــر اخلــاريج ،أو مــن حيــث حســن التصــرف ،واللباقــة يف الــكالم ،واالبتعــاد عــن كل تصــرف شــخيص يقلــل مــن االحرتام
الــازم لــه ومــن ثــم لقيــاس ورســالته.ويفرض (قيــاس) علــى منســوبي�ه وجــوب االلــزام بــكل مــا حيفــظ هــذه الكرامــة مــن
مثــل:
1.1االلــزام بالســلوك اإلســايم املتمثــل يف أداء المأمــورات واجتنــ�اب املنهيــات الشــرعية ،مثــل إقامــة الشــعائر
اإلســامية كالصــاة والصيــام.
2.2عدم االخنراط يف أي عمل آخر؛ حيط من كرامة العمل يف (قياس) ،سواء أكان ذلك بأجر أم دون أجر.
3.3التصرف يف جميع األوقات بطريقة تعزز القيم األساسية والزناهة والسمعة الطيب�ة لقياس.
4.4املحافظــة علــى املظهــر الرســي العــام وقواعــد اللبــاس املناســبة؛ وفقــا للمعايــر االجتماعيــة املتعــارف عليهــا،
ومعايــر العمــل الســائدة؛ فيكــون اللبــاس الوطــي لســائر املوظفــن هــو املعتمــد ،يف حــن يســمح للعاملــن مــن
اجلنســيات األخــرى باللبــاس املناســب لعملهــم.
5.5جيــب علــى ســائر املوظفــن ،الدائمــن واملؤقتــن؛ االمتنــ�اع عــن أي تصرفــات أو ممارســات ،تنتهــك اآلداب
العامــة والســلوك القويــم ،أو التقاليــد واألعــراف االجتماعيــة.
6.6علــى العاملــن الطارئــن مــن أهــل الديانــات األخــرى ،احــرام العــادات والتقاليــد اإلســامية ،والشــعائر الديني�ة،
كمــا أن عليهــم عــدم التصــرف بــأي صــورة تــويح باســتخفاف هــذه الشــعائر.
7.7أن يلــزم املوظــف بأعلــى معايــر الســلوك األخــايق الالئــق ســواء أكان ذلــك داخــل مبــى (قيــاس) أم يف أي مقــر
عمــل آخــر داخــل اململكــة أو خارجهــا ،حبيــث يكــون ســفريا أخالقيــا ملثــل (قيــاس) ومبادئــه.
8.8حتلــي مســؤويل (قيــاس) بالقــدوة احلســنة يف الســلوك األخــايق الالئــق والزتامهــم باالنضبــاط يف أوســاط
مرؤوســيهم.
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سادسا :االعتماد على معايري موضوعية يف اختي�ار منسويب قياس
يعــى (قيــاس) بالتمــز يف عملــه ،ويف منتجاتــه ،وهــذا التمــز يســتلزم سياســة محــددة يف اختيـ�ار موظفيــه ،تعتمــد علــى
اجلــدارة فحســب .كمــا يتطلــب العمــل يف (قيــاس) مســتوى عاليــا مــن القــدرة العلميــة؛ مــع توفــر اجلديــة واملثابــرة علــى
العمــل؛ نظــرا لطبيعــة العمــل فيــه املعني ـ�ة بإصــدار األحــكام بموضوعيــة وشــفافية .ولهــذا فــإن اختي ـ�ار املوظفــن جيــب
أن تلــزم فيــه أعلــى درجــات احلياديــة ،وذلــك بوضــع مقاييــس صارمــة للرتشــيح للعمــل ،وعــدم تدخــل وجهــات النظــر
الشــخصية يف ذلــك .كذلــك فــإن تطبيــق مبــادئ العــدل يف التوظيــف والرتقيــة يف (قيــاس) يضمــن لــه حتقيــق التمــز
إقليميــا وعامليــا يف مجــال عملــه؛ نظــرا ألن آليــة االختي ـ�ار ،حســب اجلــدارة ،اســتقطاب أصحــاب املســتويات الرفيعــة يف
العلــم والرتبي ـ�ة ،فضــا عمــا حتققــه مــن تنــوع بشــري ،تتلاقــح فيــه األفــكار واخلــرات؛ ممــا يســتطيع معهــا (قيــاس)
حتقيــق أهدافــه العليــا .ولهــذا يؤكــد (قيــاس) علــى مجموعــة مــن االلزتامــات الــي جيــب علــى املعنيــن يف اختي�ار منســوبي�ه
األخــذ بهــا؛ ومنهــا:
1.1عــدم التميــز يف التوظيــف والرتقيــة والتدريــب  -أو أي معاملــة -بســبب لــون أو أصــل أو مدينــ�ة أو منطقــة.
وإنمــا يكــون االســتحقاق حســب اجلــدارة واألصلــح فحســب.
2.2اســتقطاب العاملــن مــن ذوي الكفايــات العلميــة املمــزة ،الــي شــهدت لهــم بهــا أعمالهــم ،وتتن�اســب مؤهالتهم
مــع حاجــات (قيــاس) .
3.3يســتقطب (قيــاس) يف بعــض األحيــان أصحــاب اخلــرة ،لكــن يلــزم أن يكــون ذلــك بنــ�اءا علــى تزكيــة مــن
شــخصية ذات مكانــة علميــة ،ال يدخــل الشــك يف أخالقياتهــا وموضوعيتهــا.
4.4اختــاذ اإلجــراءات املتعلقــة باختيــ�ار املوظفــن أو تعيينهــم أو ترقيتهــم أو تدريبهــم بشــفافية ونزاهــة مطلقــة،
وبمنــأى عــن أي مــررات أخــرى؛ مثــل :القرابــة ،أو الصداقــة ،أو اجلوانــب النفعيــة ،وإنمــا يكــون التفاضــل حســب
اإلمكانــات العلميــة والعمليــة املرتبطــة بالوظيفــة.
5.5علــى اإلدارات املختصــة يف (قيــاس) وضــع وصــف وظيفــي محــدد جلميــع الوظائــف مــع معايــر واضحــة
للتوظيــف والرتقيــة؛ يعتمــد فيهــا بصــورة دقيقــة علــى اجلــدارة والكفــاءة ،وحاجــة تلــك اإلدارات إىل اختصــاص
بعينـ�ه؛ علــى أن تكــون تلــك املقاييــس موضوعيــة ودقيقــة ،يمكــن مــن خاللهــا فــرز املتقدمــن حســب الكفايــة،
وحاجــات إدارات (قيــاس).
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سابعا :املحافظة على موارد (قياس) وممتلكاته المادية والفكرية
يملــك (قيــاس) كثــرا مــن املــوارد الفكريــة املتمثلــة يف مكــز األســئلة ،واملكتب ـ�ة ،فضــا عــن املمتلــكات الماديــة مــن
مبــى وأثــاث ومــا شــابه ذلــك ،وهــي عرضــة للمخاطــر ،وحيــرص (قيــاس) علــى ممتلكاتــه الــي تعين ـ�ه علــى أداء رســالته،
مثلمــا حيــرص علــى موظفيــه .ولهــذا فهــو يســن مجموعــة مــن االلزتامــات اإلجرائيـ�ة الــي جيــب علــى املوظــف األخــذ بهــا؛
للمحافظــة علــى هــذه املمتلــكات واملرافــق ،فضــا عــن عنايت ـ�ه باملحافظــة علــى مــوارده الماديــة واملعنويــة؛ ومنهــا:
1.1جيــب علــى املوظــف املحافظــة علــى األجهــزة واألدوات املكتبيـ�ة ،أو وســائل االتصــال الــي يف حوزتــه ،وأن حيســن
اســتخدامها؛ إلجنــاز العمــل املنــوط بــه.
2.2ال يســمح للموظــف باســتخدام األجهــزة أو املعــدات املكتبيـ�ة إال يف مــا خصصــت لــه ،وال جيــوز اســتخدامها لعمــل
شخيص .
3.3جيــب اســتخدام أنظمــة االتصــال املعتمــدة يف (قيــاس) مــن مثــل الهاتــف ،والفاكــس ،والربيــد اإللكــروين،
وأجهــزة احلاســب واإلنرتنــت ألداء الواجبــات الوظيفيــة ،وقصــر االســتعمال الشــخيص علــى احلــاالت
الضروريــة فحســب.
 4.4يعــد اســم (قيــاس) وشــعاره وبرامجــه مــن املمتلــكات الفكريــة املهمــة لــه؛ ولهــذا حيظــر علــى أي مــن املوظفــن
أو غريهــم اســتخدام هــذه العالمــات علــى كتــب أو نشــرات خاصــة أو مــا شــابه ذلــك؛ ممــا ليــس مــن إصــدارات
(قيــاس) الرســمية ،أو الــي أذن رســميا باســتخدام اســمه عليهــا.
5.5جتــب املحافظــة علــى مطبوعــات (قيــاس) ذات القيمــة العلميــة والفكريــة ،وعــدم صرفهــا إال بموجــب النظــام،
وبعــد حتصيــل املقابــل المــايل لهــا ،عــن طريــق الشــؤون الماليــة.
6.6حيظر إخراج أي من مقتني�ات املكتب�ة ،إال بعد اختاذ اإلجراءات الرسمية لإلعارة املؤقتة.
7.7عــدم صــرف أي مجموعــة مــن ممتلــكات (قيــاس) مــن أســئلة االختبــ�ارات ،أو الكتيبــ�ات التعليميــة إال بعــد
توريــد قيمتهــا عــن طريــق الشــؤون الماليــة ،أو تعهــد رســي موثــوق بالوفــاء بقيمتهــا.
8.8ال جيــوز صــرف يشء مــن املــوارد الماليــة لقيــاس إال بعــد موافقــة رســمية مــن اجلهــات املخولــة بذلــك ،وحســب
األنظمــة اإلداريــة املعتمــدة.
9.9جتــب صيانــة مبــاين (قيــاس) ومرافقــه وآالتــه ،حســب جــدول دوري؛ حيفــظ لهــا قيمتهــا ،وجاهزيتهــا إلجنــاز
املهمــات الــي وضعــت مــن أجلهــا.
1010جيب جتنب اإلهمال أو التقصري الذي يرتتب عليه ضياع حق من احلقوق المالية لقياس.
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ثامنا :التعامل اإلجيايب مع خدمات التقني�ة واالتصاالت
يتعامــل (قيــاس) مــع التقنيـ�ة يف شــى منــايح عملــه ،ابتـ�داءا مــن احلاســب اآليل ،وأجهزتــه الرديفــة ،ووســائل االتصــال
املختلفــة ،وانتهــاءا بــآالت التصحيــح ،وهــذه التقني ـ�ة علــى أهميتهــا قــد تكــون ثغــرة تلــوث أعمالــه ،وعبئ ـ�ا علــى مهماتــه
ومســؤولياته؛ لهــذا فــإن هنــاك جملــة مــن األخالقيــات الــي يلــزم (قيــاس) بهــا منســوبي�ه عنــد تعاملهــم مــع هــذه
التقنيـ�ات ،بمــا حيفــظ للمركــز موثوقيتـ�ه .كمــا جيــب علــى املوظــف اســتخدام األنظمــة احلاســوبي�ة اســتخداما مشــروعا؛
وذلــك بــأن يراعــي يف ذلــك الضوابــط املرعيــة يف هــذا اجلانــب ،مــن مثــل:
1.1العنايــة بــاآلالت التقنيـ�ة الــي ينجــز العمــل مــن خاللهــا؛ مــن مثــل :احلاســبات ،والطابعــات ،واألجهــزة ا لرديفــة
لهــا ،وكذلــك أجهــزة التصحيــح اآليل وأجهــزة االتصــال املعينـ�ة علــى إجنــاز العمــل؛ واإلبــاغ عــن أي خلــل فيهــا؛
إلصالحــه وضمــان جاهزيتـ�ه للعمــل.
2.2االلــزام باســتخدام شــبكة املعلومــات العامليــة ألغــراض العمــل؛ بمــا يف ذلــك تطويــر القــدرات واملهــارات ذات
العالقــة بطبيعــة العمــل و مصلحتــه.
3.3علــى اإلدارة املعنيـ�ة بتقنيـ�ة املعلومــات توزيــع املهمــات التقنيـ�ة بــن موظفيهــا ،وعــدم حصرهــا يف شــخص واحــد
أو أشــخاص محددين.
4.4على إدارة تقني�ة املعلومات العمل على إجناز منظومة محكمة لتشفري املعلومات.
5.5يكــون املســتخدم مســؤوال مســؤولية كاملــة عــن اســتخدامه للشــبكة احلاســوبي�ة؛ وال جيــوز لــه اإلســاءة يف ذلــك،
عنــد وجــود ثغــرة أمنيـ�ة ،أو مــا شــابه ذلــك؛ بــل جيــب عليــه اإلبــاغ عنهــا.
6.6يعد املستخدم مسؤوال عن حفظ نسخ احتي�اطية من البي�انات اليت ختصه يف عمله.
7.7تقــع علــى املســتخدم مســؤولية حمايــة البي�انــات الســرية واحلساســة الــي ختــص عملــه؛ ولهــذا جيــب عليــه
املحافظــة علــى املعلومــات املوجــودة علــى جهــازه احلاســويب ،وعلــى حســابه مــن خــال اســتعمال كلمــة الســر
اخلاصــة بــه ،وعــدم إفشــائها ألحــد.
8.8جيب استخدام الربيد اإللكرتوين الرسيم يف تب�ادل املعلومات الرسمية عرب الشبكة.
9.9يمنــع اســتخدام الربيــد اإللكــروين الرســي يف االشــراك يف املجموعــات الربيديــة الرتفيهيــة ،أو تلــك الــي ال ختــدم
العمل.
1010يمنــع اســتخدام الربيــد اإللكــروين الرســي ألغــراض ختالــف األنظمــة واللــواحئ املعمــول بهــا يف اململكــة ،أو بمــا
يــؤدي إىل اإلضــرار بقيــاس وســمعته.
1111تعــد املراســات عــن طريــق الربيــد اإللكــروين الرســي ملــكا لقيــاس ،ولهــذا جيــب األخــذ يف احلســبان أنــه ليــس
هنــاك خصوصيــة للرســائل الــي تصــل املوظــف أو الــي يرســلها ،ويمكــن للجهــة املختصــة يف (قيــاس) االطــاع
علــى تلــك املراســات دون إذن مســبق.
1212حيرتم (قياس) خصوصية موظفيه؛ لكنه حيتفظ حبقه يف مراقبة مواقع اإلنرتنت اليت يزورها املوظف.
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 1313املســتخدم مســؤول مســؤولية كاملــة عــن كل مــا يصــدر مــن بريــده ،أو حســابه اخلــاص ،وعليــه احلــرص علــى
تأمــن الوصــول إىل حســابه ،وعــدم تركــه مفتوحــا؛ أو عــدم تســجيل اخلــروج عنــد الوصــول لــه مــن جهــاز
مشــرك آخــر.
1414ال جيــوز اســتخدام األنظمــة احلاســوبي�ة يف (قيــاس) ألي أغــراض ختالــف التعاليــم اإلســامية ،أو أنظمــة اململكــة
العربيـ�ة الســعودية؛ ومنهــا نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيـ�ة ،أو أنظمــة (قيــاس) .
1515ال جيــوز اســتخدام احلواســيب يف أي عمــل أو ممارســة ختالــف ضوابــط اســتخدام احلاســبات اآلليــة ،وشــبكات
املعلومــات يف اجلهــات احلكوميــة.
1616عــدم اســتغالل احلواســيب ألي أعمــال جنائي ـ�ة أو أغــراض غــر مشــروعة؛ بمــا يف ذلــك الوصــول إىل مــواد غــر
الئقــة ،أو تنطــوي علــى إحيــاءات خادشــة للحيــاء.
1717حيظــر الدخــول علــى حســابات اآلخريــن ،أو محاولــة اســتخدامها؛ ســواء أكان ذلــك بمعرفــة صاحــب احلاســب،
أم دون معرفتــه.
1818ال جيــوز اســتخدام أنظمــة (قيــاس) احلاســوبي�ة بطريقــة تعــرض الشــبكة الداخليــة للخطــر أو بفتــح ثغــرات
أمني ـ�ة يف الشــبكة.
1919يمنــع اســتخدام احلاســبات والشــبكات بمــا يؤثــر ســلبي�ا علــى املســتخدمني اآلخريــن أو علــى التشــغيل
االعتيــ�ادي لألجهــزة والشــبكات.
2020يمنــع منعــا باتــا تركيــب أجهــزة أو برامــج دون التنســيق مــع االدارة املعنيـ�ة ،مثــل :تركيــب جهــاز (موائــم /مــودم)
أو نظــام اتصــال عــن بعــد علــى احلاســب الشــخيص ،أو تركيــب وســيط إنرتنــت ( مفــوض ) proxy /أو محاولة
جتــاوز املفــوض املخصــص مــن قبــل (قيــاس) .
2121يمنــع االســتخدام الــذي يمكــن أن يتســبب يف أي تهديــد ،أو ختريــب ،أو إزعــاج ،أو مضايقــة ألي شــخص أو
جهــة ،أو أمنهــا اإللكــروين؛ مثــل :إرســال بريــد إلكــروين متكــرر وغــر مرغــوب فيــه ،أو لغــرض الغــش ،أو خلــداع
اآلخريــن ،أو إعــادة إرســال الرســائل الــواردة الــي قــد حتتــوي علــى فريوســات أو ملفــات مشــبوهة ،أو العمــل علــى
محاولــة البحــث عــن ثغــرات ممكنــة يف الشــبكة ،أو يف شــبكات أخــرى.
2222ال يسمح بالعبث ،أو االطالع على معلومات خاصة بمستخدمني آخرين.
2323جتــب املحافظــة علــى املــوارد احلاســوبي�ة يف ســعة خطــوط الشــبكة ،وأقــراص التخزيــن الصلبــة ،وأحبــار
الطابعــات ،والــورق.
2424عــدم اســتخدام األنظمــة احلاســوبي�ة إلرســال مــواد ســرية ،أو مــواد غــر مســموح بنشــرها ،أو حتتــوي علــى
تهديــد ،أو مضايقــة لآلخريــن.
2525عدم تنزيل النصوص ،أو الصور ،وامللفات اليت ال تتعلق بطبيعة عمل املوظف.
2626يمنــع منعــا باتــا إنــزال أي ملــف حيتــوي علــى مــواد غــر أخالقيــة ،أو ملفــات الوســائط املتعــددة ،مثــل األفــام أو
األغــاين أو املوســيقا ،ومــا شــابه ذلــك.
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تاسعا :حماية امللكية الفكرية
مثلمــا حيــرص (قيــاس) علــى ممتلكاتــه الفكريــة؛ فإنــه أيضــا حيــرص علــى االلــزام حبقــوق امللكيــة الفكريــة لآلخريــن.
وتشــمل امللكيــة الفكريــة أعمــال الفكــر اإلبداعيــة ،واملصنفــات األدبي ـ�ة والفني ـ�ة والصــور والنمــاذج واألســماء .وحيــرم
(قيــاس) حقــوق امللكيــة الفكريــة لآلخريــن مــن مثــل :حقــوق التأليــف ،والطبــع والنشــر ،والربامــج احلاســوبي�ة ،فــا
يســمح بإعــادة طبــع كتــاب دون إذن مؤلفــه وال تصويرهــا أو أجــزاء منهــا .وحيــرم حقــوق بــراءات االخــراع ،فــا يســمح
بنســخ الربامــج اإللكرتوني ـ�ة ،ويلــزم بشــروط ومتطلبــات حقــوق امللكيــة الفكريــة للملفــات والربامــج ومراعــاة شــروط
ترخيــص اســتخدامها .ولهــذا فقــد أوجــب علــى موظفيــه وباحثي ـ�ه واملتعاونــن معــه االلــزام بسياســته يف هــذا املجــال،
ويطبــق (قيــاس) شــروطا دقيقــة يف تعامــل موظفيــه مــع امللكيــة الفكريــة ومــن ذلــك:
1.1ال يســمح بتصويــر أي كتــاب أو جــزء منــه  ،أو نقلــه علــى أي وســيلة ميكانيكيــة أو مغناطيســية ،ســواء أكان ذلــك
مــن خــال النســخ الــوريق أو الرقــي.
2.2ال جيوز بأي حال نقل محتويات أي كتاب أو مصدر ،وادعاء نسبت�ه إليه.
3.3عند االعتماد على املصادر يف أي حبث أو دراسة؛ جيب عزو املعلومات أو المادة إىل الكتاب الذي رجع له.
4.4ال يسمح بأي حال انتحال أعمال اآلخرين البحثي�ة ،أو الفكرية ،أو انتحال ما توصلت له من نت�اجئ.
5.5ختتــص إدارة تقني ـ�ة املعلومــات برتكيــب الربامــج احلاســوبي�ة الــي حيتاجهــا املوظــف يف عملــه علــى احلاســوب
الــذي يعمــل عليــه يف إدارتــه ،وهــي املســؤولة عــن صحــة الرتاخيــص وســامتها.
6.6جيــب علــى إدارة تقني ـ�ة املعلومــات االلــزام باتفاقيــة ترخيــص الربامــج ،ســواء أكان ذلــك يف عــدد النســخ الــي
تركــب ،أم يف حــدود الرتخيــص ،وزمنــه.
7.7إن النســخ غــر املرخــص بــه للربامــج يعــد خرقــا التفاقيــة الرتخيــص ،ويمكــن أن تتعــرض ســمعة (قيــاس)
وحقوقــه للخطــر عنــد تركيــب برامــج غــر مرخصــة؛ لهــذا فــإن (قيــاس) خيلــي مســؤوليت�ه عــن أي مجازفــة
برتكيــب مثــل هــذه الربامــج غــر الشــرعية ،ويتحمــل مــن قــام بذلــك مســؤولية مــا أقــدم عليــه.
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عاشرا :األمن والسالمة واملحافظة على بيئ�ة صحية سليمة
يعــى (قيــاس) مــن واقــع مســؤوليت�ه جبوانــب الســامة ملوظفيــه وبي�اناتــه ومبنــ�اه؛ كمــا يعــى بســامة البيئــ�ة
واملحافظــة عليهــا بوصفهــا واجبــا رئيســا حيــرص علــى حمايتـ�ه إيمانــا بمهمتــه اإلجيابيـ�ة يف املجتمــع .ومــن هــذه املنطلقــات؛
فهــو حيــرص علــى كــون املبــى مهيــأ للعمــل الســليم اخلــايل مــن األخطــار؛ وأن يكــون لديــه مــن وســائل الســامة مــا
يســتطيع املعنيــون بهــا مــن الســيطرة علــى أي مشــكلة تهــدد ســامة العاملــن واملبــى ،والبني ـ�ة العلميــة والتقني ـ�ة لــه.
ولهــذا جيــب علــى املوظفــن بعامــة ،وموظفــي الســامة خباصــة ،االلــزام باملعايــر الصحيــة الســليمة يف التعامــل مــع كل
مــا يهــدد ســامة اإلنســان واملبــى والبيئ ـ�ة ،وضــرورة األخــذ بأســباب الســامة يف التعامــل مــع املعلومــات ،ومــن ذلــك:
1.1التخلــص مــن املخلفــات الكيميائي ـ�ة واألحبــار بطريقــة صحيحــة حتفــظ لإلنســان صحتــه ،وحتفــظ البيئ ـ�ة مــن
خطرهــا.
2.2التخلــص مــن املكونــات اإللكرتونيــ�ة ،ومكونــات أجهــزة حفــظ الطاقــة والبطاريــات ،بأســلوب ســليم حيافــظ
علــى البيئ ـ�ة مــن التلــوث.
3.3الرتشــيد يف اســتعمال الــورق ،واملحافظــة عليــه مــن الهــدر؛ لمــا يف اســتهالكه بطريقــة عشــوائي�ة مــن إســهام يف
هــدر المــال ،وتدمــر املصــادر الطبيعيــة.
4.4إســناد عمــل التمديــدات الكهربائي ـ�ة إىل فنيــن مختصــن ،مــع وضــع األســاك داخــل أنابيــب خاصــة حلفظهــا
عــن االحتــكاك والتــآكل.
5.5تهويــة األجهــزة الــي تصــدر منهــا احلــرارة ،ووضعهــا يف أماكــن بعيــدة عــن املــواد القابلــة لالشــتعال ،أو ذات
االشــتعال الســريع.
6.6االمتنـ�اع عــن التدخــن داخــل مبــاين (قيــاس)  ،ويســتوي يف ذلــك أماكــن العمــل ،أو البهــو ،أو دورات امليــاه ،وأي
مرفــق مــن مرافــق مبــى (قيــاس).
7.7التعــرف علــى أدوات الســامة املوجــودة يف املبــى مــن مثــل مطفئــات احلريــق ،وأدوات اإلنــذار ،وصيانتهــا،
وكذلــك كيفيــة التعامــل معهــا وقــت احلاجــة.
8.8الصيانة الدورية ألدوات السالمة ومكافحة احلريق.
9.9ســن األنظمــة الداخليــة الــي جتعــل مــن مراقبــة املرافــق أمــرا نافــذا باســتمرار ،وكذلــك متابعــة الــزوار ووجهتهــم،
حبيــث يكــون توجههــم للجهــة الداعيــة لهــم فحســب.
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1010يمنع دخول الزوار إىل مرافق (قياس) إال بدعوة خاصة ،وعلى مسؤولية صاحب الدعوة.
1111عدم نقل يشء من ممتلكات (قياس) الفكرية إال بعد تأمينها ،وضمان عدم وصول غري املصرح لهم إليها.
1212عنــد نقــل األســئلة واإلجابــات مــن مقــر (قيــاس) إىل مقــرات عقــد االختبـ�ارات ،ومــن ثــم إىل مقــر (قيــاس) جيــب
أن يتــم ذلــك يف ظــروف آمنــة ،حتفــظ لهــا ســريتها ،وحمايتهــا مــن اطــاع غــر املخولــن بذلــك.
1313عــدم الســفر باحلواســيب النقالــة العائــدة ملكيتهــا إىل (قيــاس) إال بعــد تأمينهــا تقنيـ�ا ضــد ســرقتها ،أو ســرقة
املعلومــات الــي تتضمنهــا.
1414يف حــال الدعــوات العامــة ملقــر (قيــاس) ال بــد مــن إصــدار إشــارات (بطاقــات ومــا شــابهها ) للــزوار ،وحتديــد
أماكــن تنقلهــم يف مرافــق املبــى.
1515علــى املوظفــن الذيــن يقــودون ســيارات تابعــة لقيــاس ،الــزام األنظمــة املروريــة بدقــة ،وحتمــل جميــع التبعــات
املرتتبـ�ة علــى مخالفتــه لتلــك األنظمة.علــى أن أال يمكــن مــن قيادتهــا إال مــن حيمــل الرتاخيــص الالزمــة.

26

حادي عشر :العمل على نشر رسالة (قياس) وأخالقياته
حيمــل (قيــاس) مســؤولية جتــاه املجتمــع ومؤسســاته يف ســبي�ل االرتقــاء بــه ،وذلــك بتوفــر املقاييــس التربويــة واملهنيـ�ة
الــي تســهم يف حتقيــق العدالــة واختي ـ�ار األكفــاء؛ ليحقــق الغايــة مــن وجــوده ،بوصفــه شــريكا فعــاال يف مشــاريع النهضــة
العلميــة والتعليميــة واملهني ـ�ة  .ويعمــل علــى حتقيــق ذلــك مــن خــال قيمــه الــي تبن�اهــا ممثلــة يف الشــفافية ،والزناهــة،
والعدالــة ،واألمانــة ،وحتمــل املســؤولية .وحيــرص (قيــاس) علــى نشــر هــذه القيــم يف املجتمــع ،والتعريــف ب(قيــاس)
وبمنتجاتــه وخدماتــه بمــا يؤكــد مســؤوليت�ه املجتمعيــة .وحيتم(قيــاس) علــى جميــع موظفيــه نشــر رســالته وقيمــه،
ويت�أكــد ذلــك أكــر يف حــق موظفــي إدارة االتصــال والعالقــات واإلعــام .ولهــذا جيــب علــى املوظفــن بعــد التنســيق مــع
اإلدارة املختصــة؛ العمــل علــى اآليت:
1.1املشــاركة الفاعلــة يف املعــارض املحليــة واإلقليميــة ،وشــرح أهــداف (قيــاس) وطموحاتــه يف الــريق بمســتوى
الكفايــة يف التعليــم والتوظيــف ،وتوزيــع النشــرات الــي تبــن عــن رســالته.
2.2املشــاركة يف املؤتمــرات التعليميــة واملعنيـ�ة بالقيــاس ،وتقديــم أوراق عمــل علميــة ،تبــن عــن جتربــة (قيــاس) يف
تطويــر مفهــوم القيــاس واالختبـ�ارات يف املجتمــع.
3.3التواصــل مــع اجلهــات املســتفيدة مــن خدمــات (قيــاس) والتعريــف بمنتجاتــه ،وتعــرف حاجاتهــم مــن مــواد
االختب ـ�ارات املهني ـ�ة والتعليميــة.
4.4زيــارة مــدارس التعليــم العــام ،وشــرح رســالة (قيــاس)  ،وأهدافــه وكونــه يهــدف يف املقــام األول إىل خدمتهــم،
بوصفهــم مكــون املجتمــع الرئيــس ،الــذي يعتمــد عليــه – بعــد هللا  -يف بنـ�اء املســتقبل ،والتعــرف علــى مطالبهــم
وتلمــس حاجاتهــم.
5.5إقامة املؤتمرات والندوات اليت تعرض البحوث والدراسات اجلديدة يف مجال القياس والتقويم.
6.6تنظيــم برامــج زيــارات لبعــض طــاب املــدارس إىل مقــر (قياس) وشــرح أهدافــه ،وتعريفهــم بإدارتــه ،وإطالعهم
علــى مراحــل كتابــة األســئلة والتصحيح.
7.7التأكيــد يف املناســبات اإلعالميــة علــى أن املركــز يهــدف إىل تطويــر التحصيــل العلــي ،وإعطــاء الفرصــة ملــن
يســتحقها حســب جدارتــه ،ولــن يكــون بهــذا عقبــة أمــام الطــاب.
8.8إعــداد النشــرات اإلعالميــة واملــواد املرئيــ�ة واملســموعة الــي تبــن عــن رســالة (قيــاس) ونهجــه يف تطويــر
العمليــة التعليميــة والوظيفيــة ،وتوزيعهــا علــى اجلهــات املســتفيدة ،ونشــرها يف اإلذاعــة والتلفــزة ،وعــر وســائل
التواصــل االجتماعــي.
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ثاين عشر :الزتامات (قياس) حنو منسوبي�ه
يلــزم (قيــاس) سياســة عادلــة مــع منســوبي�ه؛ فمثلمــا هــو يطالبهــم بســلوكيات محــددة تضمــن الوفــاء بالزتاماتــه؛
فإنــه يف املقابــل حيــرص علــى تقديــم مــا يســاعد منســوبي�ه علــى العمــل يف ظــروف مالئمــة مــن حيــث الوفــاء باحلاجــات
التدريبي ـ�ة والماليــة وبيئ ـ�ة العمــل املناســبة .ولهــذا يلــزم (قيــاس ) ملنســوبي�ه بــأن يعمــل علــى حتقيــق مــا يعينهــم علــى
إجنــاز األعمــال املوكلــة إليهــم:
1.1حتديــد مهمــات املوظــف ومســؤولياته ،ومــا يتوقــع منــه إجنــازه؛ والتعامــل معــه يف كل مــا يتعلــق بأوضاعــه
الوظيفيــة علــى قيــم الكفايــة واجلــدارة.
2.2تأمــن ظــروف عمــل جيــدة وآمنــة للموظــف ،وضمــان عــدم ممارســة أي تميــز حبقــه بســبب لــون ،أو قبيلــة ،أو
منطقــة.
3.3توفري فرص التدريب املناسب ،والتعلم املستمر؛ لتحسني فرص تقدم املوظف العليم والوظيفي.
4.4ضمــان حــق املوظــف يف التظلــم أو الشــكوى مــن أي قــرار خاطــئ حبقــه؛ شــريطة أن يقــدم مــا يثبــت ذلــك
بمســوغات منطقيــة ونظاميــة.
5.5إجياد نظام عادل وفعال للمكافآت؛ حيفظ للموظف جهده ،ويعمل على حتفزيه للعمل اإلبداعي.
6.6عــدم مســاءلة املوظــف الــذي يثــر شــكوكا أو شــكوى حبســن ني ـ�ة؛ عــن ممارســات يراهــا مخالفــات نظاميــة،
وعــدم معاقبتــ�ه عنــد اإلدالء بشــهادته يف موضــوع حيقــق فيــه.

28

ثالث عشر :االلزتام النظايم بالوثيقة
تعــد القواعــد الــواردة يف هــذه الوثيقــة مؤكــدة لمــا ورد يف نظــام العمــل ولــواحئ تنظيــم العمــل يف (قيــاس) .كمــا أنهــا
مكملــة لألنظمــة الصــادرة مــن (قيــاس) يف هــذا الشــأن؛ وال تتعــارض معهــا .ويجــب علــى املوظــف التوقيــع عليهــا بالعلــم
بعــد االطــاع عليهــا؛ ليؤكــد الزتامــه بمــا ورد فيهــا وفــق مجــال عملــه .ومــن ثــم تــودع النســخة املوقعــة يف ملفــه ،ويــزود
بنســخة منهــا

(اإلقرار باالطالع على وثيقة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل ،والتوقيع بالعلم ،و االلزتام بما ورد فيها)
اسم املوظف

رقم املوظف

اسم اإلدارة

املسىم الوظيفي

تاريخ االلتحاق باخلدمة
أقــر أنــا  .........................................أنــي قــد قــرأت وثيقــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات العمــل ،يف
املركــز الوطــي للقيــاس والتقويــم يف التعليــم العــايل (قيــاس) وأتعهــد بااللــزام بمــا ورد فيهــا الزتامــا كامــا .
االسم

التوقيع

التاريخ
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