امليثاق االخالقي
للجمعية الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء باملنطقة
الرشقية (إيثار)

تعتمد الجمعية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء (ايثار) عىل العديد من
اخالقيات ومبادئ وقيم يف العمل سواء كانت هذه االخالقيات اساسية أو

اخالقيات مرتبطة بالجوانب املهنية أو اخالقيات مرتبطة بالجوانب املالية أو
اخالقيات الرؤساء مع املوظفني أو اخالقيات املوظفني مع الرؤساء أو
اخالقيات املوظفني مع املستفيدين واخريا اخالقيات املوظفني فيام
بينهم.

اوال -:االخالقيات االساسية.
• االلتزام بالرشيعة اإلسالمية.
• احرتام االنظمة واللوائح.
• تقبل التنوع االجتامعي.
• 4تحمل امانة املسؤولية واملشقة.
• الوالء للجمعية واملحافظة عىل سمعتها.
• النظر للنجاحات عىل انها مشرتكة.
• تقديم القدوة الحسنة للموظفني.
• األمانة يف استخدام التقنية والتطبيقات.
• املحافظة عىل خصوصية البيانات.

ثانيا - :االخالقيات املرتبطة بالجوانب املهنية.
• احرتام اللوائح واألنظمة والعقود.
• االلتزام بالقواعد واالصول املهنية للعمل.
• تسخري املعرفة لتنفيذ األعامل بشكل محرتف.
• االلتزام باملواثيق واالتفاقيات واملتطلبات.
• الدفاع مبوضوعية عن الجمعية.
• السعي نحو تحسني مستوى الخدمة وتطويرها.
• املبادرة لطرح االفكار واملقرتحات التطويرية.
• الصدق يف اعداد التقارير دون تضليل.
• توطني الخربة ونقلها للصف الثاين.
• منح االولوية للمن والسالمة.

ثالثاً -:االخالقيات املرتبطة بالجوانب املالية.
• تحمل املسؤولية ألي عهد مالية أو عينية.
• الحفاظ عىل اصول الجمعية وممتلكاتها.
• تقبل املساءلة لتربئة الذمة والتوضيح.
• االفصاح عن البيانات املالية بطريقة نظامية.
• التورع عن مواطن الريبة.
• رفض الهدايا او الهبات املرتبطة بالوظيفة.

• رفض الرشوة والسعي ملحاربتها.
• االحتفاظ بالوثائق واملستندات املالية.
• االبتعاد عن التورط يف اشكال الفساد املايل.
• احسان التدبري املايل والحذر من العمليات املشبوهة.

رابعاً -:اخالقيات املوظفني مع املستفيدين.
• تقديم الخدمة بأفضل الوسائل واملامرسات.
• العناية بآراء املستفيد عن الخدمة املقدمة.
• االستئذان من املستفيد حال التصوير والنرش.
• تقديم النصح والتوجيه للمستفيد بدون الزام.
• العدل يف خدمة املستفيدين دون محاباة او متيز.
• التفاعل مع املستفيد بالتهنئة او املواساة.
• املبادرة بالبحث عن املتعففني.
• الصدق مع املستفيد يف استحقاقه للخدمة.
• التجاوب الفوري مع االزمات والكوارث.
• اتخاذ التدابري لحامية املستفيد من االخطار.

خامساٍ -:اخالقيات الرؤساء مع املوظفني.
• االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملني.
• تقدير احوال العاملني وفق املواقف.
• التعامل بعدل وانصاف.
• الوفاء بحقوق العاملني املادية واملعنوية.

• تشجيع روح املبادرة واالبتكار.
• ارشاك فرق العمل يف بناء القرارات.
• نسب النجاح ألهلة.
• الوقوف مع املوظفني يف األخطاء الغري مقصودة.
• حفظ كرامة املوظف.
• االرتقاء بأداء املوظفني.

سادساً  -:اخالقيات املوظفني مع الرؤساء.
• تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي بالجمعية.
• توقري واحرتام الرؤساء والتعامل معهم مبا تقتضيه الداب العامة.
• التعاون مع الرؤساء إلنجاح العمل باألداء املتفاين والرأي الصادق.
• تقديم النصيحة بأسلوب مهذب.
• ابلغ الرؤساء عن اي مخالفة او صعوبة اثناء العمل.

سابعاً  -:اخالقيات املوظفني فيام بينهم.
• االلتزام بتعاليم الرشيعة االسالمية واحكامها
• تعزيز روح االخوة ونرش اجواء املودة واالحرتام
• االبتعاد عن مساوئ االخالق
• التفاعل بالتهنئة او املواساة حسب املناسبة
• االعتذار الجميل عن اي سلوك غري الئق
• التعامل بحكمة مع اي نزاع يقع بني العاملني
• مراعاة اهتاممات الزمالء ومزاياهم

• اقتصار التواصل بني الجنسني عىل شؤون العمل
• الحرص عىل نقل الخربات والتجارب املهنية
• حفظ حق املوظفني حسب الطرق النظامية
أقر أنا املوظف/ة
بالرقم الوظيفي
ان التزم بجميع األخالقيات املذكوره يف امليثاق األخالقي للجمعية
الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء إيثار وأعمل بها وأن ال ارض
الجمعية بأي ترصف غري أخالقي ويحق للجمعية أن تتخذ األجراءات الالزمة.
التوقيع/

