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 مقدمة   

يعد  لتمسكددددددددددددد  حس دكائ لالنج ح،د  ا دكاه لتلتدكم  الر ل دكال لتملد ئ التلهللا  أمدكب لعدك و إل سان    د لل حدكتعد ب ال ،كدددددددددددددكن  

[ أاحاص ى نبيه صلو   عليه اسلم  90اإ مكء ذي لتللبى ايلهى عر لتفحشكء المللكل التبغ  يع كم تعلكم تذكلان( ]لتلحلإل

كه سدددددددبحكنه العك و 199لنهللا إل سلذ لتعفو احلل حكتعلف احعلض عر للجكالين( ] لاعللفإلحلكع ة سدددددددكليت ا  لتمعكلل لا 
ّ
[ أاز 

[ أااسددوتلك عليه لتةددنة التكددنئ او لووددو لاسددوة الامم لء لت كللأ الر يعسل ا  4فلكبإل ساإن  تعلو للق ع يم( ]لتللمإل

  لتلطدك  لليييي حا و لر  سملدل تهدذه لالنميدك  ا  سدددددددددددددلوكهم   اذ ت
و
  احع م النصدددددددددددددك

و
لتلي بهم  اتتعلهم حكثي عطدكء اإتلدكندك

أ
و
 ال،تككحك

 التعريفات

  لة  حكملةطلحك  لتمكتيت ح لسك ااد  ا  اذل لمليلكج لك  ل إل

 ا  لتلطك  للييييأ لتليم الملبكدئ لملوجهت تللكفت لتعكللين الميثاق األخالقي* 

  ل لر يعسل ا  لتلطك  لليييي لر للجنكينأ العاملون* 

 حي عسل يكته ف نفو لتلكسأ العمل الخيري* 

 حي امف حا لؤسكت حا جسعيت تنممي تللطك  للييييأ  المنظمة* 

 لر  ؤثل علو لملل ست حا لتعسل لليييي حا  م ثل بهسكأ  ل  أصحاب العالقة* 

 لتذي حنشئت لملل ست لي لمهأ المستفيد* 

 ا، ة ادلايت حا لل ست علو للمنف لكسيكتهم لتوظيفيتأ لملكؤاب لاعلو ا   ل  الرئيس* 
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  أهداف الميثاق

 تح    لاسس الملبكدئ لالنميت تلسسكاسك  لملهليت ا  لتعسل للييييأ •

 توجيه سلوك لتعكللين ا  لتلطك  للييييأ •

 تحفيز لتعكللين ا  لتلطك  لليييي تنتتزلئ حكليلق للحكر   التمعكان علو تطبيلهأ •

 عهيه لملسكاسك  ل  تكحيت ا  لتلطك  لليييي  اتحكين حا تصحيح لك ع لاكأ •

 تلسيخ ،ضوا لالنميك  ا  ثلكفت لملل سك أ •

 لركائز التي بني عليها الميثاق األسس وا

حليت لولد لمليلكج علو حسددددددددس اا كاه تلطلق لر ل  سكن حك، سددددددددبحكنه  الاتتزلئ حكتشددددددددللعت ل سددددددددنليت اللكصدددددددد اك لت ليت  

 ال،تيلئ لان ست لتلسسيت أ اه إل

 لاستلكد ا و لتلةوص لتشلعيت لر كمكب   اسلت اسوته صلو   عليه اسلم لتصحيحتأ •

 حلنميك  لتعسل  ادتيل ،وكست للجسعيك  لااليتأ   ل فكدة لر لت تيل لاستيشكدي تلولع  •

 لتم لل ا  لتمتكاب لملحليت ال مليسيت الت اتيت  الاطن  علو حفضل لملسكاسك  أ •

تلبيدت ل،ميدكجدك  حبدددددددددددددحدكب لتعنمدت ا  لتعسدل لليييي ح دكفدت لكدددددددددددددمويدكتهم لر ميدكدل  التدكتس ادلاة  اإدلال    •

 تلفيذ ت  اعكللين  الكمفي  رأ

 فوائد االلتزام بالميثاق 

يعهز لبكدئ للحوكست لتتي لكدتل  علو لملكدؤاتيت التشدفكفيت الملكدكءتتأ الملشدكاكت ا  لتلكذ لتلللال  لر للطلق   •

 ذللي العكان لشتيك حين لتعكللينأ

  هي  لر لملسكاسك  ل  تكحيت لتتي تلفو لملل ست الملكمفي  التعسل للييييأ •

 تلفككد ل دلاي حا لملك   حا غيياسكأ ح  لر لملسكاسك  لتكلبيت لت •
و
 تي م  تفمح حكحك

  هي  لر وبط لتلللال  اتوجيههك أ •

  لمي حيئت عسل حلنميت الضحت لملعك يي ال جللءل أ •
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  حمي سسعت لملل ست ال كنتهك عل  حبحكب لتعنمتأ •

 يعين لتعكللين علو تلويم ذالتهمأ •

  ؤدي ا و حفضل لملسكاسك  لملهليتأ •

 تن،مذلء دللل لتلطك  لليييي الكاجهأ ل ئ نسوذ •
و
 مكحن

و
 جك

  لفو لر ثلت لملجمسو حكتعسل لليييي التعكللين فيهأ •

 المبادئ العامة للميثاق 

 لملجمسولتمللب ، حكتعسل  ثم ل لت لتوطر ال سهكئ ا  تلسيت  اإلخالص •

 للحذا لسك يشين ل نككن  افةل لملةلحت لتشيةيت عر لتعسلأ النزاهة •

 ف التمولزن ا  لتلوب التفعلأ،فظ للحلوج  اللو لتمتني التمفلمت  ال نةك العدالة •

 اتهلئ لمللء نفكه حسك  تب عليه لر حعسكب اتبعكتهك  لو لتتزلله لتمكئ حكان ستأ المسؤولية •

 حدلء لاعسكب الملهكئ ح علو لكمويك  لت مت م ا لاسمطكعتأ اإلتقان •

 انهلب لتلكس للكزتهم  اتل  ل جسيو لاطللف  دان النب حكتعسل الان ست لمللعيتأ االحترام •

 تحليق لتلؤيت لتملسويت تلفلد الملجمسو التمفكني ا  لتمضحيت لر حجل نفو لملكمفي أ العطاء •

 تضكفل للجهود ات كللهك أ التعاون •
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   - مواد الميثاق -

 الفصل األول : أخالقيات عامة أساسية

 لاتتزلئ حكتشللعت ل سنليتأ •

 ل،تيلئ حن ست لملسلكت لتعلبيت لتكعود ت أ •

 لتبحث ا   ل عسل عر اوك لليكتق الةلحت لليلق اا،ستهم ال،تككب نيت للييي أ •

 لتم كلل لو لتعكللين ا  لتلطك  لليييي الملشكاكت لعهم ا  تلسيت لملجمسوأ •

 ل م ا لملكمطك  ادانسك ولاأتحسل لملكؤاتيت  الملشلت لملةك،بت تلعس •

 لتواء تلسل ست  اللحفكظ علو سسعتهك أ •

 لتل ل تللتك،ك  علو حنهك لشتيكت حين لتعكللين الملل ستأ •

 لتبع  عر حي سبب تننلككئ اللينفأ •

 لملحكف ت علو لةوصيت حيكنك  لتهلنء الملل ست الملكمفي  رأ •

 الفصل الثاني : األخالقيات المرتبطة بالجوانب المهنية  

 ل،تيلئ لتلولاح الان ست التعلود لملعمس ة لر لملل ستأ •

 لتملي  حومت لتعسل اتلفيذ لاعسكب لملو لت اتيه لنته دان شغله ح لوا حللىأ •

 لاتتزلئ حكتلولع  الاصوب لملهليت تلعسلأ •

 لاكسلألسييي لملعكاف الملهكال  تملفيذ لاعسكب علو لتوجه  •

 للج  ت ا  تطويل لملهكال  الملعكاف الاطن  علو  ل لك او ج    ا  لتكب لتعسلأ •

 تيكيي ل جللءل   المللانت ا  لادلء  اتذتيل لتعلبك  ،كب صن،يكتهأ •

 لملبكداة ا و طلم لاف كا المللتي،ك  لتمطويليتأ •

 لتة ج ا  اع لد لتملكايل دان تضييم حا تضليلأ •

 لتلللال  اإح لء لآلالء لو تلبل آالء لآللليرأ لملشكاكت ا  صلو •

 للح لااتويت تأللر التكنلت اتتليب لملل ست حي للكطلأ •

 لتمنزه عر حي ل ل  حا تضليل حا للحةوب علو لةلحت لكصتأ •
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 ت المرتبطة بالجوانب المالية الفصل الثالث : األخالقيا

 تحسل لكؤاتيت حي عه  لكتيت حا عينيت ح لكنت النضبكطأ •

 للحفكظ علو حصوب لملل ست السمل كتهك الولاداك لتعكلت الليكصت اصيكنهك لر لتمفليطأ •

أا،ككن لتم حيي لملك  •
و
 حا ن كليك

و
   اللحذا لر حي لعكلن  لكتيت لشبوات حلليك

 تلبل لملككءتت تمبيات لتذلت حا تموويح لك يش ل أ •

 ل فةكم عر لتبيكنك  لملكتيت حطليلت ن كليت لوثلت أ •

 افض لته ل ك حا لتهبك  لمللتبطت حسومعه لتوظيفي تحت حي لكمى حا لكوغأ •

 لر اسكءة لت رأ لتموا  عر لولطر لتليبت  ابيكن لك  سلو •

 صلف لملبكتغ لملكتيت لملمبي  بهك ،كب شلاط لملمبيعين ااغبكتهم لملمولفلت لو لان ستأ •

 افض لتلشوة التكع  مل كفحتهكأ •

 لاحمعكد عر لتمواط ا  حي ش ل لر حش كب لتفككد لملك   حا غكيل لالولبأ •

 لملل ست التعكللينألا،مفكظ حتسيو لتوثكاق الملكتل ل  لملكتيت لتتي تحفظ ،لوج  •

 الفصل الرابع : أخالقيات العاملين مع المستفيد 

  فضل لتوسكال الملسكاسك  لملمك،تأتل  م للي لت لتتي  حمكجهك لملكمفي  ح •

 لتعلك ت حآالء لملكمفي  عر للي لت لملل لت ته  اسسك  للتي،كته انللهكأ •

 لكهيل تل  م للي لت تلسكمفي  دانسك لعلي أ •

 لتلكذ لتم لحيي لتنزلت لتتي لر ش نهك ،فظ سنلت لملكمفي   اامك مه لر لالطكاأ •

أ ،فظ كلللت لملكمفي   اللحذا لر حي تةلف •
و
 حا لعلويك

و
  تلم لشكعله  حا  ضله ،كيك

لاسددتئذلن لر لملكددمفي  لطيك ،كب لتمةددويل التنشددل ل عنلي لو لللعكة حلنميك  لتةددواة حثلكء لتموثيق  احلنميك    •

 لتبحث لاجمسكع  حثلكء دالست ،كتت لملكمفي أ

 لتمفكعل لعه حكتتهلئت حا لملولسكة ،كب لمللكئأ •

  ر دان لحكحكة حا تحيزألتع ب ا  ل لت لملكمفي  •

 لتة ج لو لملكمفي  ا  لسمحلكمه للي لت لر ع لهأ •
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 الفصل الخامس : أخالقيات الرؤساء مع العاملين 

 لا،مفكء ح ل لك  لفو م ال  لتعكللين ايلتلي ح دلئهمأ •

 تل  ل ح،ولب لتعكللين التمعكلل لعهم حسك  مطلبه لملومف  لو ،فظ كلللتهمأ •

 لتمعكلل بع ب اإنةكفأ •

 لتوفكء ححلوج لتعكللين لملكد ت الملعلويتأ •

 لشجيو اام لملبكداة الاحم كاأ •

 غيي لمل  لير ا  حلكء لتلللال  اللميكا لانكب لنهكأاشللك فليق لتعسل لر  •

 نكبت لتلتكم االه  التوموف لعهم ا  لالطكء غيي لمللةودة أ •

 لتمولووأ •

 أخالقيات المرؤوسين مع الرؤساء  الفصل السادس :

 تلبل لتموجيهك  افق لتتكلكل لتوظيفي ا  لملل ستأ •

 تومييام التمعكلل لعهم حسك تلمضيه لآلدلب لمللعيتأ •

 لتةكدجألتمعكان لعهم  نتكم لتعسل حكادلء لملمفكني التلحي  •

 تل  م لتلةيحت لملهذحت اإحنغهم عر حي للكتفت حا صعوبت حثلكء لتعسلأ •

 الفصل السابع : أخالقيات العاملين فيما بينهم 

 لعهيه اام لالوة  انشل حجولء لملودة الا،تيلئأ •

 لاحمعكد عر لككائ لالنج  كتملكحه التغيبت التلسيست التمتكس اللج ب لتعليمأ •

 لتمفكعل حكتتهلئت حا لملولسكة ،كب لمللكسبتأ •

 لاعمذلا للجسيل عر حي سلوك غيي ااقأ •

عكللين لو ،فظ ،ق لاطللف ا  لملطكتبت حسك تلله ،كدددب لتكددديكسدددك  لملمبعت  لتمعكلل ححكست لو حي نهل   لو حين لت •

 التطلج لتل كليتأ

 لللعكة لامسكلك  لتهلنء الهل كام ال شكدة حسلتهلتهم الةكاةهم ل  تكحيت •

 لممةكا لتمولصل حين للجنكين علو شؤان لتعسل افيم  ل له فلطأ •

 لملهليت ازيكدة لهكال  لتعكللين فيسك  ل ئ لملل ست الملكمفي أللحلص علو نلل لليبيل  التمتكاب  •
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 بكم   لتل،سر لتل،يم

 

 )) بيان االلتزام بالميثاق األخالقي لجمعية كنف الخيرية ((
 

 للحس  ، التةنة التكنئ علو اسوب   اعلو آته ابحبه الر الته ابع  إل 

 ا  اذل لتلطك  ا  
و
 ملك تللطك  لليييي لر ل كنت السددددددددددددديت ا  د نلك اثلكفملكأ احثل الضدددددددددددددً ا  لتمسعلك   ابةدددددددددددددفتي عكلن

و
فل لل

 فيسك  ل  إل جسعيت كلف للييي ت فإني حجته
و
   لللةك

 حن ح ون م اة ،كلت حك،تيلئ حن ست لملسلكت لتعلبيت لتكعود ت اتولاحهك لملل ست تلعسل للييددددليأ •

احلعكلل لو جسيو لتعكللين احبدددددحكب لتعنمت لر لكدددددؤاتين ال  لير الشدددددلفين الكدددددمفي  ر اعسنء اشدددددل كء ح ل  •

حدب اصددددددددددد ج اشدددددددددددفكفيت التتزلئ   احن ححذب لك حسدددددددددددمطيو لر امت اجه  ادلء عسل  حكفكءة اإتلكن أ احن حلعكان لو  

 فليق لتعسل التهلنء ا   ل لك  ل ئ لتعسل احا لفهأ

  احن حلملو عر  •
و
حي سدددلوك لر شددد نه الحكج لتضدددلا بي حا حتسعيت كلف للييي ت   لو لتمنزه عر حي تةدددلف  ؤثل سدددلبك

 علو ذلتي لملكتيت احدلئي لملنهي أ

 ح ل لك تضدددددددددسله لمليلكج لر لبكدئ   •
و
اح،تكدددددددددب ا  ذت  لاجل لر     التلغبت ا  ل لت لتوطر انفو لملجمسو أ للتزلك

 لر   لتع
و
 ون التك لد أ الولد اميم   سكان

 جسعيت كلف للييي ت لملل ست إل             أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألاسم إل أأأأأأأأأأأأأأأأأ

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألتموميو إل أأأأأأأأأأأأأأ              أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألتوظيفت إل أأأأأأأأأأأأأأأ


