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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

امليثاق األخالقي مجموعة من القيم واألخالقيات واملبادئ التي توجه السلوك ، وينبغي للعامل في أي مجال 

والقطاع الخيري من القطاعات التي يناط بها خدمة املجتمع ، ولذا حرصت جمعية البر األهلية في  االلتزام بها .

يأتي أداء املوظف في إطار منظومة من القيم واملبادئ األخالقية التي تعكس  التزامنا بتقديم رجال املع  على أن 

 خدماتنا وفقا ألعلى املعايير األخالقية  .

ولهذا جاء هذا امليثاق الذي يسري على كل موظفي الجمعية ليكون حاكما للسلوك املنهي للموظف ، 

 تي تقدمه الجمعية للمجتمع .مما يكون له أثر على االرتقاء بالخدمات ال

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 أوال : القيم واألخالقيات واملبادئ العامة التي يجب أن يلتزم بها العاملون في الجمعية :

 احترام قيمة وكرامة اإلنسان. .1

 التمسك بأركان ومبادئ الدين اإلسالمي وبآدابه. .2

 االلتزام بقيمة ومبدأ العدالة االجتماعية. .3

 والبحث العلمي واالستفادة منهما.احترام قيمة العلم  .4

 االهتمام بأولوية مصلحة املستفيدين واحتياجاتهم واهتماماتهم. .5

 عدم الحصول على منافع شخصية ) مثل: الهدايا( من املستفيدين أو املانحين. .6

 عدم استغالل الجمعية ومواردها بأي شكل من األشكال. .7

 املحافظة على املال العام واملمتلكات العامة. .8

 حافظة التامة على سرية املعلومات التي يتم الحصول علهها من: املستفيدينامل .9

 واألسر واملانحين والجمعية وذلك أثناء االرتباط بالوظيفة أو بعد ترك العمل. 

 تكوين عالقات مهنية مع املستفيدين و املانحين. .10

 تواهم أو شخصياتهم أو وانهم أو مسالتعامل مع املستفيدين مهما كانت أنواعهم أو أعمارهم أو أل .11

 جنسياتهم.         

 اإلنصات اإليجابي والواعي للمستفيدين واملانحين وأصحاب املصلحة. .12

 عدم التفرقة أو املحاباة بين املستفيدين ألي سبب من األسباب. .13

 عدم املشاركة في أي دعاية أو إعالنات تتسم بعدم األمانة أو االحتيال أو التضليل. .14

 عدم مشاركة الجمعية في أي نشاط سياس ي أو أي نشاط يدعو إلى الطائفية أو الحض على الكراهية  .15

 أو التمييز بين املواطنين بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الجنسية          

 أو اإلعاقة أو غير ذلك من األسباب املخالفة للنظام.          

 لسماح للمشكالت الشخصية أن تتعارض مع األحكام املهنية واألداء املنهي للعاملين عدم ا .16

 بالجمعية.        

 



 
 
 

 ثانيا : املسؤولية األخالقية واملهنية للعاملين في الجمعية تجاه أنفسهم:

 مواصلة االطالع على كل ما هو جديد عن مهنته. -1

املستهدفة من حيث احتياجاتهم ومشكالتهم وأساليب مواصلة االطالع على كل ما هو جديد عن الفئات  -2

 تلبية هذه االحتياجات وحل هذه املشكالت والبرامج والخدمات التي يحتاج إلهها هؤالء املستفيدون.

 الحرص على حضور املؤتمرات والبرامج  التدريبية املهنية والوظيفة والحرص على االستفادة منها -3

 تطوير معارفهم املهنية بشكل مستمر. على العاملين بالجمعية العمل على -4

 على العاملين بالجمعية العمل على تنمية قدراتهم املهنية بشكل مستمر. -5

 تقديم النموذج املثالي والقدوة الحسنة. -6

 االلتزام باألمانة واإلخالص في أداء العمل. -7

 ثالثا: املسؤولية األخالقية واملهنية للعاملين تجاه املستفيدين:

 ملعلومات املهمة والضرورية عن املستفيد بشكل منهي سليم في ملف خاص به.أهمية تسجيل ا -1

املحافظة على سرية املعلومات التي يحصل علهها العاملون من املستفيد مع تطبيق مبدأ السرية  -2

الجماعية بمعنى توفير املعلومات الخاصة باملستفيد لفريق العمل أو إلدارة الجمعية عندما يتطلب األمر  

 يكون ذلك في مصلحة املستفيد.ذلك و 

 التعرف على احتياجات املستفيدين وتحديد هذه االحتياجات وترتيبها. -3

 رابعا : املسؤولية األخالقية واملهنية للعاملين في الجمعية تجاه الداعمين 

   قيام الجمعية  -1
 
للكافلين يتولى جميع   بتخصيص شخص منهي مسؤول عن شؤون الداعمين أو قسمأ

إقناعهم بدعم مبادرات ومشاريع الجمعية،  أمور  الداعمين ، من حيث جذب املانحين واالتصال بهم و

: عيةدعم خدمات الجم وتحصيل الشيكات أو التبرعات أو املساهمات منهم ومحافظة علههم لالستمرار في

 .جازهوالرد على استفساراتهم والتواصل معهم إلعالمهم بتطورات املبادرات واملشاريع وما تم إن

وضع خطة شاملة لزيادة عدد املانحين عن طريق استخدام كافة الوسائل املناسبة مثل : املقابالت  -2

  والزيارات واالتصاالت التلفزيونية ووسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم الجماهيرية



 
 
 

عين و عمين املتوقإعداد نشرات وكتيبات عن الجمعية وأهدافها وأنشطتها وإنجازاتها لتوزيعها على الدا -3

 الفعليين . بما يشجعهم على اإلقدام على الدعم واالستمرار فيه.

دمة أو الخدمات التي قام بدعمها يتم بشكل دوري إرسال تقرير للداعم أو املانح عن ماتم إنجازه من الخ -4

 . وهذا اإلجراء يشجع الداعم على االستمرار في تقديم الدعم

 

 املسؤولية األخالقية تجاه املتطوعين خامسا :

قيام الجمعية بتخصيص شخص منهي مسؤول أو قسم خاص بشؤون املتطوعين -1  

تعمل الجمعية على استقطاب املتطوعين ملساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها -2  

لخبرة الشخصيةأهمية تحديد الحد االدنى املطلوب ملؤهالت املتطوعين من حيث النوع والعمر والتعليم وا 3  

 والجنسية

 اهتمام الجمعية بتوفير البرامج التدريبية املناسبة لتدريب وإعداد املتطوعين -4

وإشراكهم في تنفيذ بعض برامجها وتقديم بعض   حرص الجمعية على حسن االستفادة من املتطوعين -5

 خدماتها

 وشرحها لهم قيام الجمعية بوضع الئحة خاصة لتنظيم العالقة مع املتطوعين ، -6

ضرورة قيام الجمعية بتوضيح حقوق وواجبات ومسؤوليات املتطوع بشكل واضح ومحدد -7  

 املتطوعين وتقديم الشكر والتقدير لهم في املناسبات املالئمة  أهمية تحفيز وتكريم -8

 سادسا : املسؤولية األخالقية واملهنية تجاه الزمالء في الجمعية

 احترام جميع الزمالء في الجمعية  -1

 املساهمة بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من التهديدات بالعنف أو اإليذاء الجسدي أو الترهيب البدني -2

 الجمعية ال مبرر له  تجنب توجيه أي نقد سلبي للزمالء في -3

 تحقيق املهام املشتركة بالجمعية  اإليمان بفكرة العمل الجماعي وأهميته في -4

 قيام كل عامل من العاملين في الجمعية بشرح دوره و وظيفته ومهنته ألعضاء فريق العمل بالجمعية -5

 فهم أدوار ووظائف ومهن أعضاء فريق العمل بالجمعية -6



 
 
 

 احترام جميع مهن فريق العمل بالجمعية وتقدير أدوارهم في تحقيق األهداف املطلوبة -7

زمالء والعاملين باملهن األخرى مع التعبير عن النقد من احترام اختالفات اآلراء وأساليب املمارسة لل -8

 خالل القنوات املناسبة وبأسلوب يتسم باملسؤولية

 التعاون مع جميع أعضاء فريق العمل بالجمعية في تحقيق املهام املشتركة في حل املشكالت -9

 والصحية إمداد أعضاء فريق العمل بالجمعية باملعلومات النفسية واالجتماعية واالقتصادية  -10

 والتعليمية املتعلقة بقضايا املستفيدين 

 احترام خصوصية وسرية املعلومات املشتركة مع الزمالء في الجمعية -11

 قبول النصح واملشورة من الزمالء لصالح املستفيدين -12

مع زمالء املهنة والعاملين باملهن  واألفكار   تنشيط وتبادل فرص الحصول على املعلومات والخبرات -13

 األخرى واملتطوعين بغرض تحقيق التطوير واملساندة املشتركة

 مساعدة فريق العمل بالجمعية على النجاح وبذل مجهود أكبر في مواجهة مشكالت املستفيدين  -14

 

 سابعا : املسؤولية األخالقية واملهنية تجاه الجمعية

 سبة له على أن تكون هذه املشاركة فاعلة في هذه االجتماعاتحضور كل االجتماعات واللجان املنا -1

 واللجان

املشاركة في وضع سياسات للجمعية تتصف بالعدالة واملوضوعية واإلنسانية والشفافية وعدم التمييز  -2

 وعدم التفرقة بين املستفيدين ألي سبب من األسباب

 ورشيد  املشاركة في صنع واتخاذ القرارات بالجمعية ، -3
 
 ومناسبا

 
على أن يتم مراعاة أن يكون القرار سليما

 وفي التوقيت املناسب وال يخالف تعليمات ولوائح وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
 
 ومقبوال

 
وموضوعيا

وال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية ، وأن يكون آمن وال يعرض سالمة املستفيدين والعاملين بالجمعية 

 رر خطر أو ض ألي

التعاون مع إدارة الجمعية في تحقيق الشروط التي يجب توفرها بالجمعية واملحددة في الئحة الجمعية  -4

 أو في تعليمات وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 

 



 
 
 

 ثامنا: املسؤولية األخالقية واملهنية تجاه املجتمع

 احترام القوانين السعودية وااللتزام بتطبيقها -1

 السعودية والعربية بما فهها من قيم وعادات وتقاليد وأعراف ومستويات للسلوكاحترام الثقافة  -2

 احترام وتطبيق الئحة الجمعيات واملؤسسات الخيرية باململكة، وأي تعليمات صادرة من وزارة العمل -3

والتنمية االجتماعية فيما يخص تنظيم العمل بالجمعيات الخيرية والرقابة علهها على أن تتعامل 

 هذه القوانين والتعليمات والجهات الرقابية بروح التعاون والشفافية وااللتزام والجديه الجمعية مع

 يجيب أن تلتزم الجمعية بكونها جمعية اهلية خيرية تطوعية غير حكومية غير ربحية -4

ة من ميزانية الجمعية على برامج وأنشط % 80أن تلتزم الجمعية بأن يتم إنفاق النسبة املثلى وهي  -5

وخدمات املستفيدين . وفي حالة أن نسبة اإلنفاق تقل عن هذه النسبة البد  من قيام الجمعية 

 بتوضيح وتبرير ذلك بشكل موضوعي يتسم بالشفافية .

ضرورة التزام الجمعية بتقديم خدمات حقيقية وقياس نتائج مشروعاتها وخدماتها، لتعديل  -6

 لتنمية لهذه الفئات املستهدفةلتحقيق أفضل نتائج للرعاية وا استراتيجياتها

ضرورة قيام الجمعية بتشجيع ثقافة التطوع في املجتمع ، واالستفادة من املتطوعين بالشكل السليم  -7

 واملناسب و املنهي.

  

 ارشادات لتفعيل امليثاق داخل الجمعية :

 اعتماد امليثاق من مجلس إدارة الجمعية .  -1

 للجمعيةنشر امليثاق على املوقع االلكتروني  -2

 توقيع كافة العاملين على امليثاق -3

 تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجمعية لتنمية الوعي وااللتزام بقيم واخالقيات العمل واملهنة -4

 االحتفاظ بالنسخة املوقعة من امليثاق في ملف املوظف  -5

 مكتب الدعوة بشرق جدة مصدر الوثيقة : 



 
 
 

 تعهد

 

 أقر أنا املوظف :

 أشغل وظيفة :

بأنني قد اطلعت على وثيقة مبادئ السلوك املنهي وأخالقيات الوظيفة العامة ، وقد حضرت دورة تدريبية 

داخل الجمعية لشرح بنود هذا امليثاق ، ولهذا فقد أصبحت ملما بمحتواها فاهما لكل عناصرها ومقتنعا 

 منها .بأهمية تطبيقها أثناء عملي وملتزما باألحكام الواردة فهها ، وبيدي نسخة 
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