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تمهيد:
يعـد التمسـك بمـكارم األخالق أحـد ركائـز النجـاح ،ومـن مظاهـر التقـدم والرقـي؛ ولــذا تبــوأت أخالقيات العمــل
مســاحة واســعة فــي أدبيــات كثيــر مــن الــدول والقطاعـات املفعمـة بالحيويـة ،وفـي بيئتنـا املحلية تعظـم أهميتها النبثاقها مـن
ثقافتنـا الدينية واالجتماعية وانسـجامها التـام معهـا.
وتسعى جمعية كفو للتوظيف والتأهيل الخيرية لتطبيق أعلى املعايير الالزمة لاللتزام بميثاق الشرف األخالقي.
إدارة الجمعية
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يقصد باملصطلحات التالية أينما وردت في هذا امليثاق ما يلي:
امليثـاق األخالقي :القيـم واملبـادئ املحوريـة املوجهـة لثقافـة العامليـن فـي الجمعية ،واملؤثـرة فـي سـلوكهم.
العامل ــو  :كل م ــن يعم ــل ف ــي الجمعية م ــن الجنس ــي  ،وإ تفاوت ـ مراكزه ــم وأجوره ــم وطبيع ــة أعماله ــم ،ويتس ــاو ف ــي
ذلــك املوظــف واملتطــوع.
أصحاب العالقة :كل من يؤثر على الجمعية أو يتأثر بها.
املستفيد :الذي أنشئ الجمعية لخدمته.
الرئيـس :املســؤول األعلى فــي كل وحــدة إداريــة بالجمعية علــى اختالف مســمياتهم الوظيفيــة.

أهداف امليثاق:
▪

تحديــد األسس واملبــادئ األخالقية للممارســات املهنيــة فــي العمــل بالجمعية.

▪

توجيه سلوك العاملي في الجمعية.

▪

تحفيــز العامليــن فــي الجمعية لاللتزام بالخلــق القويــم ،والتعــاو علــى تطبيقــه.

▪

تعزيــز املمارســات اإليجابية فــي الجمعية ،وتحســي أو تصحيــح مــا عداهــا.

▪

ترسيخ حضور األخالق في ثقافة الجمعية.

األسس والركائز التي بني عليها امليثاق:
بني ـ ـ ـ م ـ ـ ــواد امليث ـ ـ ــاق عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــس وركائ ـ ـ ــز تنطل ـ ـ ــق م ـ ـ ــن اإليما بالل ـ ـ ــه س ـ ـ ــبحانه ،وااللتزام بالشـ ــر عة اإلسالمية
ومقاصده ــا الكلي ــة ،واحت ـرام األنظمة الرس ــمية ،وروعـ ــي فيهـ ــا األصالة ،واملتانـ ــة ،والعلميـ ــة ،وهـ ــي سـ ــمات مـ ــن شـ ــأ ها بلـ ــو
أعلــى درجــة مــن املصداقيــة ،والواقعيــة ،والقبــول .وعليه انطلق امليثاق من أسس راسخة ،وركائز باسقة ،هي :
▪

االستناد إلــى النصــوص الشــرعية مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم الصحيحــة.

▪

مراعـاة األنظمة واللوائـح الخاصـة بالجمعيـات األهلية فـي اململكـة العربيـة السعودية .

▪

اإلستفادة مـن الدليـل اإلسترشادي لقواعـد أخالقيات العمـل ،ودليـل الحوكمـة فـي الجمعيـات األهلية.

▪

النهــل مــن التجــارب املحليــة واإلقليمية والدوليــة ،واالطالع علــى أفضــل املمارســات.

▪

تلبيــة احتياجــات أصحــاب العالقة فــي العمــل بالجمعية بكافــة مســتوياتهم من( مجلس اإلدارة وقيادات الجمعية
والعاملي واملستفيدين).
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فوائد اإللتزام بامليثاق األخالقي:
▪

يس ـ ــهم ف ـ ــي تحقي ـ ــق رؤي ـ ــة اململك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية  2030الت ـ ــي تن ـ ـ

عل ـ ــى غ ـ ــر ثقاف ـ ــة التط ـ ــوع ،وتحم ـ ــل

املس ـ ــؤولية ف ـ ــي حياتن ـ ــا وأعمالن ـ ــا ومجتمعاتن ــا ،وتعظي ــم األثر اإلجتماعي للقط ــاع غي ــر الربح ــي ،إضاف ــة إل ــى رف ـ
حيويــة املجتم ـ املنبثقــة مــن قيمــه الراســخة ،وفتــح البــاب ألكبر عــدد مــن الراغبيــن بالتطــوع.
▪

يعـ ــزز مبـ ــادئ الحوكمـ ــة التـ ــي تسـ ــتند علـ ــى املسـ ــؤولية والشـ ــفافية واملس ــاةلة ،واملش ــاركة ف ــي اتخ ــاذ الق ـرارات م ــن
منطلـق ذاتي وتعاو مشـترك بيــن العامليــن بالجمعية.

▪

يزيــد مــن املمارســات اإليجابية التــي تنف ـ الجمعية واملســتفيد والعمــل الخيــري.

▪

يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح الجمعية

▪

ينمي بيئة عمل أخالقية واضحة املعايير واإلجراةات.

▪

يحمي سمعة الجمعية ومكانتها عند أصحاب العالقة.

▪

يعي العاملي على تقويم ذواتهم

▪

يؤدي إلى أفضل املمارسات املهنية.
ا
يقدم نموذجا قابال لالحتذاة به داخل الجمعية وخارجها.

▪

يرف من ثقة املجتم بالعمل الخيري والعاملي فيه.

▪

وقـ ـ ــد حرصنـ ـ ــا فـ ـ ــي صياغـ ـ ــة امليثـ ـ ــاق أ تكـ ـ ــو عباراتـ ـ ــه مختصـ ـ ــرة  ،وكلماتـ ـ ــه واضح ــة الداللة ،ومفهوم ــة املعن ــى،
ومعاني ــه ومفاهيم ــه متوافق ــة متناغمة ،وأ يش ــتمل عل ــى أه ــم م ــا ورد ف ــي املدخالت املش ــار إليه ــا ف ــي األسس ،عب ــر خط ــاب
عـام ال ينصـرف إلـى فئـة أو صفـة ،وبأسـلوب حـي ملهـم.

مواد امليثاق:
الفصل األول :أخالق أساسية:
▪

ا
ا
اإللتزام بالشر عة اإلسالمية ،واتباع املنهج القويم قوال وعمال.

▪

احترام أنظمة اململكة العربية السعودية والتقيد بها .

▪

البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم .

▪

احتساب نية عمل الخير ،ومراقبة هللا في السر والعلن.

▪

التكامـل مـ العامليـن فـي الجمعية واملشـاركة معهـم فـي تنميـة أعمال الجمعية.

▪

تقبل التنوع االجتماعي لجمي الفئات والجنسيات في املجتم .

▪

تحمــل أمانــة املســؤولية ،واملشــقة املصاحبــة للعمــل قــدر املســتطاع ودونمــا ضــرر.
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▪

الوالة للجمعية ،والحفاظ على سمعتها ،والبعد عما يجرح خيرية عملها.

▪

النظــر للنجاحــات علــى أ هــا مشــتركة بيــن العامليــن والجمعية ،م ـ نســبة التميــز ألصحابه.

▪

تقديم القدوة الحسنة للعاملي في الجمعية.

▪

املحافظــة علــى البيئــة ومكوناتهــا .واإلحسا إلــى مخلوقــات اللــه كافــة ورحمتهــا .

▪

التحرز من أي سبب لالنقسام والخالف.

▪

ملحافظة على خصوصية بيانات الزمالة والجمعية واملستفيدين.

▪

االبتعاد عن تبادل املصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس .

▪

األمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة .

الفصل الثاني :األخالقيات املرتبطة بالجوانب املهنية
▪

احترام اللوائح واألنظمة والعقود املعتمدة من الجمعية

▪

التقيـد بوقـ العمـل وتنفيـذ األعمال املوكلـة لكل شخ

▪

االلتزام بالقواعد وأصول املهنية للعمل

▪

تسخير املعارف واملهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل.

▪

الجديــة فــي تطويــر املهــارات واملعــارف واالطالع علــى كل مــا هــو جديــد فــي مجــال العمــل.

▪

االلتزام بالعقـ ــود واملواثيـ ــق واالتفاقيات واملتطلبـ ــات بينـ ــه وبيـ ــن الجمعية أو مـ ـ أي جهة أخـ ــر أثنـ ــاة التعاقـ ــد أو

دو انشغاله بأمـور أخر

التعـاو أو تقديـم الخدمة وتحمل مسؤوليتها.
▪

الدفاع بموضوعية عن الجمعية حي تتعرض إلى أي نقد جائر أو تهمة غير صحيحة.

▪

تيسـ ــير اإلجراةات ،واملرونـ ــة فـ ــي األداة ،وتذليـ ــل العقبـ ــات حسـ ــب صالحيات املوظف ،وتقديـ ــم املقترحـ ــات حولهـ ــا
ألصحاب القرار.

▪

تحســي مســتو الخدمــة وتطويرهــا وقيــا رضــا املســتفيدين وأصحــاب العالقة .

▪

املبادرة إلى طرح األفكار واملقترحات التطويرية.

▪

تحاشــي التفرقــة العنصريــة أو الفئويــة فــي التوظيــف أو عنــد تقديــم الخدمــات.

▪

الصدق في إعداد التقارير دو تضخيم أو تضليل .

▪

املشاركة في صن القرارات وإبداة اآلراة م تقبل آراة اآلخرين.

▪

تقدير الشراكة والتكامل بي الجمعية وأي جهة أخر .

▪

توطيــن الخبــرة واســتدامتها فــي الجمعية ونقــل املعرفــة.

▪

التواصــل الفعــال بمــا يحقــق أهــداف الجمعية ،و عــزز العالقات اإليجابية بيــن أصحــاب العالقة.
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▪

االستفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة املنظمة واملستفيد.

▪

منح األولوية ألمن وسالمة وتجنيب الجمعية أي مخاطر .

▪

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

الفصل الثالث :األخالقيات املرتبطة بالجوانب املالية:
▪

تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط.

▪

الحفــاظ علــى أصــول الجمعية وممتلكاتهــا ومواردهــا العامــة والخاصــة ،وصيانتهــا مــن التفريــط.
ا
ا
إحسـا التدبيـر املالـي والحـذر مـن أي معامالت ماليـة مشـبوهة أمنيـا أو نظاميـا.

▪

تقبـل املسـاةلة لتبرئـة الذمـة أو لتوضيـح مـا يشـكل بطريقـة مهنيـة معياريـة واضحة.

▪

اإلفصاح عـ ــن املعلومـ ــات والبيانـ ــات املاليـ ــة بطريقـ ــة نظاميـ ــة موثقـ ــة إذا طلب ـ ـ مـ ــن املتبـ ــرع فيمـ ــا يخصـ ــه أو مـ ــن

▪

اإلدارة الحكوميــة املعنيــة.
▪

رفـض الهدايـا أو الهبـات املرتبطـة بموقعـه الوظيفـي تحـ أي مسـمى أو مسو .

▪

التورع عن مواطن الريبة ،وبيا ما يمن من إساةة الظن .

▪

صــرف املبالــغ املاليــة املتبــرع بهــا حســب شــروط املتبرعيــن ورغباتهــم املتوافقــة م ـ األنظمة.

▪

رفض الرشوة والسعي ملكافحتها .

▪

عدم التــورط فــي أي شــكل مــن أشــكال الفســاد املالــي أو غســيل االموال أو تمويل اإلرهاب.

▪

االحتفاظ بجميـ الوثائـق واملسـتندات املاليـة التـي تحفظ حقـوق الجمعية والعاملي بها.

الفصل الرابع :أخالقيات العاملي مع املستفيد :
▪

تقديــم الخدمــة التــي يحتاجهــا املســتفيد بأفضــل الوســائل واملمارســات املتاحــة.

▪

العناية بآراة املستفيد عن الخدمة املقدمة له ،وسماع مقترحاته ونقلها.

▪

تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.

▪

اتخــاذ التدابيــر الالزمة التــي مــن شــأ ها حفــظ سالمة املســتفيد ،ووقايتــه مـن األخطار.
ا
حفــظ كرامــة املســتفيد ،والحــذر مــن أي تصــرف يجــرح مشــاعره ،أو يضــره حســيا أو معنويــا.

▪

االستئذا مـ ـ ــن املسـ ـ ــتفيد حـ ـ ــال التصويـ ـ ــر والنشـ ـ ــر م ـ ـ ـ مراعـ ـ ــاة أخالقيات الص ــورة أثن ــاة التوثي ــق ،وأخالقيات

▪

البحـث االجتماعي أثنـاة دراسـة حالــة املســتفيد.
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▪

تقديـ ــم مـ ــا يحتاجـ ــه املسـ ــتفيد مـ ــن نصـ ــح وتوجيـ ــه دو إلـ ـزام ،وشـ ــرح الخدمـ ــة املقدمـ ــة لـ ــه عنـ ــد الحاجـ ــة ،وبيـ ــا
الحقـوق والفـرص املتاحـة لـه ،وااللتزامات التـي يتوجـب عليـه تأديتهـا للحصـول علـى الخدمـة .

▪

العدل في خدمة املستفيدين دو محاباة أو تحيز .

▪

الصــدق م ـ املســتفيد فــي اســتحقاقه الخدمــة مــن عدمــه ،م ـ تطييــب خاطــره وتوجيهــه ملــا فــي صالحــه .

▪

التجــاوب الفــوري م ـ األزمات والكــوارث وأصحــاب الحاجــات املســتعجلة ،وتحمــل مــا يصاحــب ذلــك مــن ضغــوط
عمــل ،أو إلحــاح .

▪

تذكيره بالتوكل على هللا سبحانه في جمي شؤونه م فعل السبب .

▪

تعميق صلته بوطنه ،وزيادة محبته ملواطنيه.

الفصل الخامس :أخالقيات الرؤساء مع العاملي :
▪

االحتفاة بكل ما يرف قدرات العاملي ويرتقي بأدائهم.

▪

تقديـر أحـوال العامليـن ،والتعامـل معهـم بمـا يتطلبـه املوقـف ،مـ حفـظ كرامتهــم.

▪

التعامل بعدل وإنصاف.

▪

الوفاة بحقوق العاملي املادية واملعنوية.

▪

تشجي روح املبادرة واإلبتكار.

▪

إشـراك فـرق العمـل مـن غيـر املديريـن فـي بنـاة القـرارات واختيـار األنسب منهـا.

▪

نسبة النجاح ألهله ،والوقوف معهم في األخطاة غير املقصودة.

▪

التواض .

الفصل السادس :أخالقيات املرؤوسي مع الرؤساء:
▪

تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي في الجمعية.

▪

توقيرهم والتعامل معهم بما تقـتضيه اآلداب املرعية.

▪

التعاو معهم إلنجاح العمل باألداة املتفاني والرأي الصادق.

▪

تقديــم النصيحــة املهذبــة ،وإبالغهم عــن أي مخالفــة أو صعوبــة أثنــاة العمــل.
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الفصل السابع :أخالقيات العاملي فيما بينهم:
▪

االلتزام بتعاليـ ـ ــم الشـ ـ ــر عة اإلسالمية وأحكامهـ ـ ــا ،وبمقتضيـ ـ ــات األعراف والتقاليـ ـ ــد فيمـ ـ ــا يخـ ـ ـ

التعامـ ـ ــل بيـ ـ ــن

الجنســي .
▪

تعزيز روح األخوة ،ونشر أجواة املودة واالحترام

▪

االبتعاد عـن مسـاوئ األخالق كالتنابـز والغيبة والنميمة والتجسـس والجدل العقيم.

▪

التفاعل بالتهنئة أو املواساة حسب املناسبة.

▪

االعتذار الجميل عن أي سلوك غير الئق.

▪

التعامــل بحكمــة م ـ أي ن ـزاع يق ـ بيــن العامليــن م ـ حفــظ حــق األطراف فــي املطالبــة بمــا ت ـراه حســب السياســات
املتبعـة والطـرق النظامية.

▪

مراعــاة اهتمامــات الزمالة ومزاياهــم واإلشادة بمنجزاتهــم وخصائصهــم اإليجابية.

▪

اقتصار التواصل بي الجنسي على شؤو العمل وفيما يخدمه فقط .

▪

الحــرص علــى نقــل الخب ـرات والتجــارب املهنيــة وزيــادة مهــارات العامليــن فيمــا يخــدم الجمعية واملســتفيد.
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نص امليثاق
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمـد للـه والصالة والسالم علـى رسـول اللـه وعلـى آلـه وصحبـه ومـن واله ،وبعـد:
فنظـرا ملــا للقطــاع الخيــري مــن مكانــة راســخة فــي ديننــا وثقافتنــا املحليــة ،وأثــر واضــح فــي مجتمعنــا ،وأهميــة ظاهــرة
ا
فـي رؤيـة اململكـة العربيـة السـعودية ، 2030وبصفتـي عامال فـي الجمعية فإنـي أجتهـد مخلصـا فيمـا يلـي:
أ أكــو قــدوة حســنة باحتـرام أنظمــة اململكــة العربيــة الســعودية ولوائحهــا املنظمــة للعمــل الخيــري .وأتعام ــل م ـ
جمي ـ ـ العاملي ـ ــن وأصح ـ ــاب العالقة م ـ ــن مس ـ ــؤولي ومديري ـ ــن ومش ــرفي ومس ــتفيدين وعمالة وش ــركاة ب ــكل أدب وص ــدق
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــفافية وإلتزام ،وأ أبذل ما أســتطي من وق وجهد ألداة عملي بمهنية وكفاةة وإتقا  ،وأ أتعاو م فريق العمل
والزمالة في كل ما يخدم العمل وأهدافه .وأ امتن ـ ع ــن أي س ــلوك م ــن ش ــأنه إلح ــاق الض ــرر ب ــي أو بالجمعية ،م ـ التن ــزه
ا
عــن أي تصــرف يؤثــر ســلبا علــى ذمتــي املاليــة وأدائــي املهنــي .واحتســب فــي ذلــك األجر مــن اللــه ،والرغبــة فــي خدمــة الوطــن
ا
ا
ونفـ املجتمـ  ،ملتزمــا بــكل مــا تضمنــه امليثــاق مــن مبــادئ ومــواد وقيــم ،سائال اللــه العــو والســداد .
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