قواعد اآلداب املهنية ومعايير السـلوك )املؤسسات(
قواعد اآلداب املهنية
إن""ني أتعه""د ب""موج""ب ه""ذا ال""كتاب ،ب""ال""تزام أع""لى درج""ات اآلداب امل""هنية والس""لوك امل""حترف ،ك""ما أواف""ق
على:

 .1ت"قبل م"سؤول"ية ات"خاذ ق"رارات ع"مل م"تجان"سة م"ع س"الم"ة وم"صلحة الج"مهور ،وال"عمل ف"ورا ع"لى
كشف العوامل التي من شـأنها أن تسـبب ضررا للجمهور.
 .2ت ""جنب ت ""ضارب امل ""صال ""ح ال ""واق ""عة أو ال ""تي أش ""عر ب ""اح ""تمال وق ""وع ""ها ،ح ""يثما ك ""ان ذل ""ك م ""مكنا،
وكشفها مباشرة إلى األفرقاء املتضررين متى وجدت.
 .3أن أكون نزيها وواقعيا عند التصريح بمطالبات أو بتقديرات مستندة على معلومات متوافرة.
 .4رفض الرشوة بكل أشكالها.
 .5إعالم الزبون عن مدى مناسبة السلعة لغايته الخاصة ومالءمتها له.
 .6ب ""حث وق ""بول وت ""قدي ""م ال ""نقد ال ""نزي ""ه ل ""لعمل ال ""تجاري أو امل ""تعلق ب ""األع ""مال .اإلق ""رار ب ""األخ ""طاء
وتصحيحها وتقديم التقدير املناسب ملساهمات اآلخرين.
 .7م""سـاع""دة ال""زم""الء وال""عام""لني ف""ي الش""رك""ة ف""ي ت""طوره""م امل""هني وم""سان""دت""هم ع""لى ات""باع ق""واع""د
اآلداب املهنية هذه.
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كأفراد ،إننا نوافق على البيانات التالية:
بالنسبة للجمهور:
• سأتو ّ
خى حماية مصلحة الجمهور في كل األوقات.
• سأجاهد لترويج منتجاتي ضمن حدود الثقة والنزاهة.
• لن أقدم نفسي كسلطة أو كمرجعية في مسائل تنقصني فيها الكفاءة.
بالنسبة لنفسـي وملهنتي:
• سأحرص على كفاءتي وفعاليتي كأصول ق ّيمة.
• سأعمل للمحافظة عليها بالرغم من تغير الظروف واملتطلبات.
• س ""أظه ""ر أع ""لى م ""عاي ""ير امل ""سؤول ""يات امل ""عنوي ""ة ال ""شخصية والخ ""لقية واالس ""تقام ""ة ع ""ند اس ""تعمال
كفاءتي املهنية.
بالنسبة لزمالئي:
• سأعامل زمالئي باستقامة وأحترم حقهم في النجاح.

معايير السلوك:
إن ق ""واع ""د اآلداب امل ""هنية ه ""ي مج ""موع ""ة م ""ن امل ""ثل ال ""عليا تسـ ""تطيع أن ت ""شكل م ""يثاق ""ا ب ""النس ""بة
ل"عضو ف"ي ج"معية ،او مل"سؤول ت"نفيذي أو مل"دي"ر .إن م"عاي"ير الس"لوك ي"راد م"نها ت"فعيل أوس"ع ل"قواع"د
اآلداب املهنية لتشـمل بيانات أكثر تحديدا كالتالي:
بالنسبة ملوجباتي تجاه الجمهور
•

•
•
•

ل ""ن أح ""تفظ ل ""نفسي ،م ""ا ل ""م ي ""كن ذل ""ك ض ""روري ""ا ،ب ""معلوم ""ات م ""رت ""بطة ب ""مسائ ""ل ت ""خص الج ""مهور
وم"تعلقة ب"مجال ع"ملي ب"ل س"أع"مل ألزي"د م"ن ف"هم الج"مهور مل"جال ال"عمل امل"ذك"ور أع"اله وق"درات"ه
ومحدودياته.
ل"ن أك"شف ،ك"ما ول"ن أس"مح ب"بث م"علوم"ات خ"اط"ئة أو م"ضللة ،أع"تقد ب"أن"ه س"وف ي"كون ل"ها ن"تائ"ج
بالغة األهمية  ،دون أن أشكك فيها أو أعترض عليها.
ل ""ن أق" "دّم م ""علوم ""ات م ""هنية أو ن ""صيحة أع ""لم ب ""أن ""ها م ""ضللة ،أو ب ""أ ّن دق ""تها ت ""فوق ك ""فاءت ""ي ف ""ي
التقدير.
س""أم""تنع ع""ن ال""حصول ،م""ن خ""الل م""رك""زي أو م""ن خ""الل م""عرف""ة م""ميزة ع""لى م""علوم""ات ل""يس م""ن
حقي امتالكها ،أكان من أجل استعمالي الخاص أو من أجل استعمالها من قبل الغير.
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• س ""أخ ""ضع ل ""لقوان ""ني امل ""رع ""ية اإلج ""راء ،ول ""ن أن ""صح أو أس ""اع ""د أي ش ""خص أو ف ""ري ""ق ،ل ""لتصرف
بطريقة مخالفة للقانون.
• سأبلغ السـلطات املناسـبة في حال علمت بأية أعمال غير شـرعية.
بالنسبة ملوجباتي تجاه نفسي ومهنتي
•
•
•
•

لن أسمح لكفاءتي بالقصور عن املستوى الالزم للقيام بواجباتي ضمن حدود معقولة.
سأقوم بواجباتي املهنية بطريقة ال تسبب أي ضرر على مكانة املهنة.
س"أتخ"ذ اإلج"راءات امل"ناس"بة ،إذا ب"لغني ب"طري"قة م"نطقية ،أن ه"نال"ك ت"صرف"ا ي"تناف"ى م"ع ق"واع"د
آداب املهنة من قبل أحد الزمالء.
س"أق" ّدم م"هارت"ي وخ"برت"ي ك"محترف ،م"عطيا ص"ورة دق"يقة وع"ادل"ة .وس"أح"دد م"ساه"مات"ي ض"من
مجاالت خبرتي.

بالنسبة ملوجباتي تجاه زمالئي
• لن أحتفظ لنفسي ،ما لم يكن ذلك ضروريا ،بمعلومات تتعلق بعملي أو بمهنتي.
• سأقر بعمل اآلخرين وأعترف به بشكل كامل.
• س"أع"مل ج"اه"دا مل"شارك"ة م"عرف"تي وق"درت"ي وم"هارت"ي م"ع زم"الئ"ي إلن"جاز ن"تائ"ج ن"اج"حة ل"ألع"مال
بصورة عامة.
بالنسبة ملوجباتي تجاه زبائني
•
•
•
•

•
•

سأقبل بتحمل مسـؤولية عملي والوفاء بالتزاماتي.
سأحرص على السـرية الشرعية للمعلومات الخاصة املتع ّلقة بزبائني.
س""أتعه""د ب""تزوي""د ال""زب""ون ب""ال""خبرة امل""الئ""مة وب""امل""عرف""ة امل""هنية امل""تداول""ة وامل""تعلقة ب""ال""عمل املح""دد
الجاري تنفيذه.
س ""أح ""ترم ال ""تزام ""ي ال ""تجاري ت ""جاه زب ""ائ ""ني .س ""أج " ّ"ل ك ""اف ""ة اإلت ""فاق ""ات ال ""تعاق ""دي ""ة وم ""تطلبات
ال""خصوص""ية وال""كتمان .ك""ما س""أب""قي ك""اف""ة م""علوم""ات الش""رك""ات األخ""رى س""ري""ة ،خ""اص""ة ف""ي م""ا
يتعلق باملعلومات االستداللية أو التعريفية.
س"أرف"ض ع"مال إذا ش"عرت ب"إم"كان"ية ع"دم م"طاب"قته ل"قواع"د اآلداب امل"هنية أو ب"إم"كان"ية اس"تعمال"ه
موارد أنا على علم بأنها تعود إلى آخرين.
سأتحاشى التضارب في املصالح وسأفيد عن وجود نزاعات محتملة.
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