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اإلنسان فى  أن يتصرف  ينبغى  التى تخبرنا كيف  السلوك  معايير 

العديد من املواقف التى نتعرض لهـا فى حياتنا، كأصدقاء أو آباء أو 

أطفال أو مواطنني أو رجال أعمال أو معلمني أو متخصصني وهكذا.

األخــالق

حكم ونظـام سياسى ميسك فيه حزب واحد السلطـة بكاملهـا، 

وال يسمح بأية معارضة.
النظام الشمولي

اجملهود الذى يبذله الفرد من أجل اإلملام باجلوانب األخالقية اخملتلفة 

لقراراته وباالعتبارات التى تؤثر عليه.
القرار األخالقي

العمل األخالقى الذي ينتج عنه قرار يغلب فيه النفع على األذى. التوجه الشمولي

العمل األخالقى الذى يحترم حقوق كل األطراف املعنية بالقرار. حقــوق األفـــراد

العمـل األخـالقى الذي يعامل اجلميع على حد سواء. العـدل واألنصـاف

العمل الذى يتوافق مع القيم واألخالق.  الفضيلة

االمتنـاع عـن القيـام بأى خـداع أو تالعـب أو استغـالل لألطراف 

األخرى الذين هـم على عالقة مباشرة أو غير مباشرة أو مستفيدين 

بطريقة ما مـن هذا العمـل، باإلضافـة الى ضرورة اتبـاع القوانني 

واإلرشـادات العامـة. 

العــدل واألمانــة

مصلحة اجلماعة ككل، وهى النفـع الشامـل معنويًا وماديًا الذى 

يعم اجلماعة ككل، أى مصلحة اجملتمع كلة.
املصلحة العامة

 املسئوليــة التى تتحملهـا الشركــات جتـاه اجملتمـع فتحرص على 

مصلحة وحقوق األطراف اخملتلفة املعنية مثل املستهلكني واملوظفني 

واملساهمني فى املؤسسة واملنافسني والبيئة احمليطة بهم.

مسئوليـة الشركـات 

اجملتمعيـة

الكـوادر املناسبـة للوظائـف اخملتلفـة املتاحة باملنظمة وعن تهيئة 

ظروف عمـل مناسبة للعاملني، 
املـوارد البشريـة
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كمية املنتجات التى مت بيعها بالفعل من أى منتج. املبيعــات 

الكمية املنتجة من أى سلعة بواسطة عناصر اإلنتاج اخملتلفة فى 

فترة زمنية محددة.
اإلنتـــاج

عدم استخدام أى برامج أو أغـانى أو أفكـار بدون رخصـة أو إذن من 

املصدر.
احترام امللكية الفكرية

مع  والعمالء،  املستهلك  رغبـات  بتلبية  املتعلقـة  النشاطـات  جميـع 

حتقيق ربح املستهلكني أثناء ذلك،وهذ التعريف يشمل الدعاية واإلعالن.
التسويـق

التعليـم والثقافـة اللذان يحصل عليهما اإلنسـان، ويؤثـران علية 

طوال مراحل عمرة، كما أن اخللفية الثقافية لإلنسان تتأثر بثقافة 

البيئة احمليطة بة.

اخللفية الثقافية

مساحــة احلريـة التى متنحهـا أى مؤسسـة ملوظفيهـا ملمارسـة 

سلوكيات سواء كانت أخالقية أو غير أخالقية، 
الفرصــة

مجموعـة السلوكيات التي يجب على القائم بأى عمل تطبيقها من 

أجل تقدمي صورة الئقة توحى باجلدية واملهنية عن نفسه أو عمله. 
السلوكيات املهنية






