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 الهدف من امليثاق األخالقي للعاملين:

 تعزيز القيم الجوهرية في الجمعية. •

 الجمعية.تحديد األسس واملبادئ األخالقية واملمارسات املهنية للعاملين في  •

 

 مجال التطبيق:

 أعضاء مجلس اإلدارة.  •

 أعضاء الجمعية العمومية.  •

 . الجمعيةجميع موظفي  •

 املتطوعون في الجمعية. •

 

 تعريف أخالقيات العمل: 

واملوجهة لسلوكنا تجاه أنفسنا وتجاه   الجمعيةالقيم واملبادئ الحاكمة لنا كفريق عمل في  

 الجمعية وتجاه كافة اصحاب املصلحة في مجتمعنا. 

 

 قيمنا:

  

المهنية الجودة االبتكار

التكامل الشفافية النوعية
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 األخالقيات األساسية التي يجب أن يلتزم بها العاملون في الجمعية:

•  .
ً
 وعمال

ً
 االلتزام بالشريعة اإلسالمية، واتباع املنهج القويم قوال

 اإلحسان في كافة أعمالنا وتقديم أولوية املستفيدين واحتياجاتهم واهتماماتهم.  •

ونشاطات   • أعمال  كافة  في  وتطبيقها  باستمرار  وتعزيزها  الجوهرية  قيمنا  وفق  العمل 

 املوظف في الجمعية.

 بأي شكل من األشكال لتحقيق مصلحة شخصية.  عدم استغالل موارد الجمعية •

 املحافظة على أموال وأصول وممتلكات وموارد الجمعية. •

 عدم التفرقة أو املحاباة بين املستفيدين ألي سبب من األسباب.  •

 . االلتزام باألمانة واإلخالص في أداء العمل •

 اكتساب املعرفة الجديدة والتطوير الذاتي املستمر.  •

 بالخطط والبرامج التأهيلية والدورات التدريبية.االلتزام  •

 احترام أنظمة اململكة العربية السعودية والتقيد بها.  •

 البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.  •

اقبة هللا في السر والعلن. •  احتساب نية عمل الخير، ومر

 نمية املجتمع. التكامل مع العاملين في القطاع الخيري واملشاركة معهم في ت •

ة املصاحبة للعمل قدر املستطاع ودونما ضرر، مع   •
ّ
تحمل أمانة املسؤولية، واملشق

 الفرح بعمل الخير. 

 تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري.  •

 األمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة. •
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 أخالقياتنا املهنية:

 واألنظمة والسياسات والعقود املعتمدة من الجمعية.احترام اللوائح  •

 املبادرة إلى طرح األفكار واملقترحات التطويرية. •

 املشاركة في صنع القرارات وإبداء اآلراء مع تقبل آراء اآلخرين. •

التواصل الفعال بما يحقق أهداف الجمعية، ويعزز العالقات اإليجابية بين أصحاب   •

 العالقة.

، وتقديم الصالحياتتيسير اإلجراءات، واملرونة في األداء، وتذليل العقبات حسب   •

 القرار.   ألصحابلتطوير اإلجراءات املقترحات 

 االلتزام بالقواعد واألصول املهنية للعمل. •

 تطوير مهارات العاملين واالطالع على كل ما هو جديد في مجال العمل. •

 ن االنشغال بأمور أخرى. التقيد بوقت العمل وتنفيذ األعمال دو  •

 تسخير املعارف واملهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل. •

 تحاش ي التفرقة العنصرية أو الفئوية في التوظيف أو عند تقديم الخدمات.  •

 الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.  •

 تأهيل صف قيادي ثاني الستدامة العمل ونقل املعارف. •

 التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة الجمعية واملستفيد. اإلفادة من   •

 منح األولوية لألمن والسالمة وتجنيب الجمعية أي مخاطر.  •

 التنزه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.  •

 العمل وفق أفضل املمارسات في القطاع الخيري ووفق معايير التميز العاملية. •
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 الجمعية:أخالقياتنا تجاه 

 الوالء للجمعية، والحفاظ على سمعتها، والبعد عما يجرح خيرية العمل. •

مع  • ذلك  لتحقيق  فعالة  بمبادرات  والقيام  للجمعية  الذهنية  الصورة  وتعزيز  تحسين 

 مختلف شرائح املجتمع. 

الخطط   • أهداف  تحقيق  خالل  من  االستراتيجية  وأهدافها  الجمعية  رؤية  تحقيق 

 دارية واالستثمار األمثل للموارد والقدرات في تحقيق ذلك.التشغيلية للوحدات اإل 

 املشاركة في وضع وتطوير سياسات واستراتيجيات الجمعية وتحقيق مؤشرات األداء.  •

اإلبداعية   • األفكار  وطرح  االجتماعات  خالل  من  القرارات  صنع  في  الفاعلة  املشاركة 

 واملقترحات وحل املشكالت في بيئة العمل.
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 :بيئتناأخالقياتنا تجاه 

املساهمة في الحفاظ على البيئة من خالل ممارسة السلوكيات الصحيحة تجاه البيئة  •

 والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وقيمة املوارد الطبيعية.

 واملتطوعين واملستفيدين.   بين املوظفيننشر الوعي باملحافظة على البيئة  •

 والطاقة. الترشيد في استخدام املاء  •

 على البيئة.  •
ً
 استخدام التقنيات االلكترونية بقدر اإلمكان حفاظا

•  .
ً
 التخلص من أحبار الطابعات بالطرق اآلمنة بيئيا

 التقليل من استخدام البالستيك والورق ما أمكن وإعادة تدويرهما.  •

 استخدام اإلنارة واملصابيح املوفرة للطاقة.  •

موارد مستدامة ومراعاة التأثير على التغير تقليل التلوث البيئي من خالل استخدام  •

 املناخ. 
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 أخالقياتنا تجاه املستفيدين:

أو   •  
ً
حسيا يضره  أو  مشاعره،  يجرح  تصرف  أي  من  والحذر  املستفيد،  كرامة  حفظ 

 .
ً
 معنويا

 الخدمات والتعامل برفق واحترام املستفيدين وصون كرامتهم.   ورقي التميز  •

 املحافظة على سرية وخصوصية بيانات املستفيدين.  •

 بناء وتصميم مبادرات ومشاريع تنموية وفق حاجات املستفيدين.املبادرة واالبتكار في  •

واملمارسات   • الوسائل  وبأفضل  املستفيد  يحتاجها  التي  الخدمة  تقديم  في  اإلحسان 

 احة. املت

 املقدمة له، وسماع مقترحاته ونقلها.  اتالعناية بآراء املستفيد عن الخدم •

االستئذان من املستفيد حال التصوير والنشر اإلعالمي مع مراعاة أخالقيات الصورة  •

 أثناء التوثيق، وأخالقيات البحث االجتماعي أثناء دراسة حالة املستفيد. 

 أو تمييز. محاباة أو تحيز العدل في خدمة املستفيدين دون  •

 القياس الدوري لرضا املستفيدين وتطوير الخدمات وفق احتياجاتهم ومقترحاتهم. •

واحتياجاتهم   • ومقترحاتهم  لرأيهم  واالستماع  املستفيدين  مع  الفعال  التواصل 

 واالستفادة منها في تطوير وتحسين خدمات الجمعية ومشاريعها املختلفة.

حقاقه الخدمة من عدمه، مع تطييب خاطره وتوجيهه ملا  الصدق مع املستفيد في است •

 في صالحه. 
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 أخالقياتنا تجاه املانحين أو الداعمين:

التواصل الدوري مع املانحين والداعمين وبناء جسور الثقة واطالعهم باستمرار على  •

 برامج الجمعية ومشاريعها وأخبارها وإنجازاتها. 

املتبرعين واملانحين بمختلف شرائحهم من تقديم توفير قنوات متعددة إبداعية تمكن   •

 التبرعات املالية والعينية. 

 بناء وتصميم مشاريع وبرامج تعزز العالقة مع املانحين والداعمين.  •

وصرف    واألصول،االلتزام بالقوانين الرسمية للملكة في جمع التبرعات وإدارة األموال   •

 صة لها.التبرعات في املشاريع والبرامج واألنشطة املخص

 الحفاظ على سرية بيانات املانحين والداعمين وعدم استخدامها دون إذن منهم.   •
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 :أخالقياتنا تجاه متطوعينا

املستمر  • التحسين  عمليات  في  وإشراكهم  وتشجيعهم  املتطوعين  مع  التواصل 

 للخدمات التي تقدمها الجمعية.

 الفنية واإلدارية.تأهيل املتطوعين وإكسابهم املهارات واملعارف  •

 تمكين املتطوعين من العمل التطوعي وخدمة املجتمع من خالل أنشطة الجمعية. •

 تحفيز وتكريم املتطوعين وتقديم الشكر والتقدير لهم.  •

 الحفاظ على سرية بيانات املتطوعين وعدم استخدامها دون إذن منهم.   •

 

 أخالقياتنا تجاه مجتمعنا:

 احترام التشريعات والقوانين وعادات وتقاليد املجتمع. •

 التواصل الفعال مع املجتمع وبناء قنوات تواصل فعالة واالستماع إلى اقتراحاتهم.  •

 بالشفافية واملصداقية.نشر تقارير دورية للمجتمع تتصف  •

 بناء مشاريع ومبادرات مجتمعية تنموية وفق احتياجات مجتمعنا.  •

 السعي لكسب دعم املجتمع ومشاركته الفعالة في أنشطة وفعاليات الجمعية. •
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 أخالقياتنا تجاه الزمالء في الجمعية:

ذلك احترام زمالء في العمل، والتصرف بلباقة وحكمة وموضوعية وحيادية وتجرد، و  •

 . وفقا ملتطلبات الشريعة والعادات االجتماعية واألعراف املهنية

والعنف   • واملضايقة  التمييز  من  وخالية  آمنة  عمل  بيئة  بتوفير  واأللفاظ  املساهمة 

 البذيئة أو غير املحتشمة. 

العمل بروح الفريق الواحد وفق مبادئ العمل الجماعي ألداء املهام املشتركة وتحقيق   •

 الجمعية. أهداف  

 العمل على إيجاد بيئة عمل إيجابية محفزة على االبداع ومشاركة املعرفة. •

وتكامل  • تنسيق  في  واملساهمة  التنظيمية  والوحدات  اإلدارات  كافة  وأدوار  مهام  فهم 

 املهام بينها. 

احترام اختالفات اآلراء وأساليب العمل الخاصة بالزمالء مع حرية التعبير عن النقد  •

 وات الرسمية وبأسلوب يتسم باملسؤولية.القن من خالل

 . احترام خصوصية وسرية املعلومات املشتركة مع الزمالء في الجمعية •
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أقر أنا املوقع أدناه بأني قد اطلعت على وثيقة " امليثاق األخالقي للعاملين في  

 وفهمت محتواها، وألتزم باألحكام الواردة بها، واستلمت نسخة منها.  الجمعية"

 

 ...................................................................................... اإلسم: 

 .................................................................................. التوقيع: 

 التاريخ:      /     /  

 

 




