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 امليثاق األخالقي

 للعاهلني يف القطاع غري الرحبي
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 هقدهة
 يعـد إلتمسـك بمـكإرم إألخالق أحـد ركإئـز إلنجـإح، ومـن مظإهـر إلتقـدم وإلرقـي؛ 

 ولــذإ تبــوأت أخالقيإت إلعمــل مســإحة وإســعة فــي أدبيــإت كثيــر مــن إلــدول 

مـن ثقإفتنـإ وإنسـجإمهإ إلتـإم  وإلقطإعـإت إلمفعمـة بإلحيويـة، وفـي بيئتنـإ إلمحلية تعظـم أهميتهإ إلنبثإقهإ 

 معهـإ. 

ي ذي إلق
..(قــإل تعإلــى:)ؤن هللا يأمر بإلعدل وإؤلحسإن وإيتإئ   إلنحــل  99رئى

ي 
 
:)خذ إلعفو وأمر قإل تعإىل وأوىص نبيه صلـى إللـه عليـه وسـلم بقإعـدة سـإمية فـي إلتعإمـل إألخالق

( إألعرإف:  ن ورســولنإ  ، وزكإه جـل وعـال فقـإل: )وإنك لعىل خلق عظيم( 999بإلعرف وأعرض عن إلجإهلي 

 إإلقتدإء إلكإمــل. عليــه إلصــالة وإلســالم هــو من وضع إألسوة و 

وإلعإملـون فـي إلقطـإع إلخيـري أولـى مـن يمتثـل لهـذه إألخالقيإت ويمثلهإ فــي ســلوكه، ؤذ ترتقــي بهــم، 

 
 
وإحتسـإبإ، ممـإ يبـرز إلصـورة إلبإهـرة للعمـل إلخيـري،  وتجعلهــم أكثــر عطــإًء وإتقإنــإ، وأعظــم ؤخالصإ

 ونقإًء، ويزيـل عنهـإ أي غبـش عـإرض. ويجعلهإ أشـد بهـإء 

إلعربية إلسعودية، قبلة  تنــص علــى أن )إلمملكــة  0909وحيــث أن رؤيــة إلمملكــة إلعربيــة إلســعودية 

( وأن مجتمع إلمملكــة ( )مجتمــع حيــوي قيمــه رإســخة(، وتحفــز  ي وإؤلسالمي ، وإلعمق إلعرئى
ن إلمسلمي 

 فــي إلقطــإع إلثإلــث وتشــرع أبــوإب إلمنظمــإت فــي إلقطــإع إلستقطإب أعــدإد  لمشــإركة إلموإطنيــن علــى إ

ي للعإمليـن فــي إلقطــإع إلخيــري؛ يوجـه 
 
ضخمـة مـن إلمتطوعيـن، فقـد بـرزت إلحإجـة ؤلـى بنـإء ميثـإق أخالق

ي إلنبيــل. ســلوكهم، ويدلهــم علــى أفضــل إلممإرســإت إألخالقية وإل
 مهنيــة فــي قطإعهــم إؤلنسإئن
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 التعريفات :
 

 : ي هذإ إلميثإق مإ يىلي
ن
 يقصد بإلمصطلحإت إلتإلية أينمإ وردت ق

 : إلقيـم وإلمبـإدئ إلمحوريـة إلموجهـة لثقإفـة إلعإمليـن الميثـاق األخالقي

 فـي إلقطـإع إلخيـري، وإلمؤثـرة فـي سـلوكهم. 

، وإن تفإوت  مرإكزهــم وأجورهــم وطييعــة  ْالعاملــون: ن  كل مــن يعمــل فــي إلقطــإع إلخيــري مــن إلجسســي 

 أعمإلهــم، ويتســإوى فــي ذلــك إلموظــف وإلمتطــوع. 

 : أي عمـل يسـتهدف نفـع إلنـإس، ويكـون بإلمـإل، أو إلجهـد، أو العمـل الخيـري

 إيـإت ربحيـة، وقـد يسـىم أحيإنـإ: (إلقطـإع إلخيـري إلوقـ ، أو إلفكـر، وليـس لـه غ

 إلقطـإع غيـر إلربحـي).  –إلقطـإع إلثإلـث –

 : أي وقــف أو مؤسســة أو جمعيــة تستمــي للقطــإع إلخيــري مثــل: المنظمــة

يــة  يــة  –(إلجمعيــإت إألهلية إلخي  يــة  –إلمؤسســإت إلخي    –إلجمعيــإت إلخي 

 إلمؤسســإت غيــر  –إلمؤسســإت إلوقفيــة  –ـإت وإلكيإنــإت إلمإنحــة إلمؤسسـ

 إلربحيــة)

ي أو يتأثر بهمإ. ةعالقأصحاب ال  : كل من يؤثر عىل إلمنظمة أو إلعمل إلخي 

 إلذي أنشئ  إلمنظمة لخدمته.  المستفيد:

 : إلمســؤول إألعىل فــي كل وحــدة ؤدإريــة أو منظمــة علــى إختالف الرئيـس

 مســميإتهم إلوظيفيــة. 
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 أهداف امليثاق :
 تحديــد إألسس وإلمبــإدئ إألخالقية للممإرســإت إلمهنيــة فــي إلعمــل  - 9

 إلخيــري. 

ي.  - 0 ي إلقطإع إلخي 
ن
ن ق  توجيه سلوك إلعإملي 

إم بإلخلــق إلقويــم، وإلتعــإون  - 0 ن  تحفيــز إلعإمليــن فــي إلقطــإع إلخيــري إللي 

 علــى تطييقــه. 

ن أو تصحيــح مــإ  - 4  تعزيــز إلممإرســإت إؤليجإبية فــي إلقطــإع إلخيــري، وتحســي 

 عدإهــإ. 

ي ثقإفة إلمنظمإت.  - 5
ن
 ترسيخ حضور إألخالق ق
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 لركائز التي بىن عليها امليثاقاألصش وا
إم بإلشـريعة إلسإمية  ن بسيــ  مــوإد إلميثــإق علــى أســس وركإئــز تنطلــق مــن ؤيمإن بإللــه ســبحإنه، وإإللي 

ومقإصدهـإ إلكليـة، وإحتـرإم إألنظمة إلرسـمية، وروعــي فيهــإ إألصإلة، وإلمتإنــة، وإلعلميــة، وهــي ســمإت 

 نهإ بلــوغ أعلــى درجــة مــن إلمصدإقيــة، وإلوإقعيــة، وإلقبــول. مــن شــأ

 :  وعليه إنطلق إلميثإق من أسس رإسخة، وركإئز بإسقة، هي

 إإلستنإد ؤلــى إلنصــوص إلشــرعية مــن كتــإب إللــه وســنة رســوله صلــى إللــه  -9

 عليــه وســلم إلصحيحــة. 

 مرإعـإة إألنظمة وإللوإئـح إلخإصـة بإلجمعيـإت إألهلية فـي إلمملكـة إلعربيـة  -0

 إلسعودية. 

شإدي لقوإعـد أخالقيإت إلعمـل، ودليـل إلحوكمـة  -0  إؤلفإدة مـن إلدليـل إإلسي 

 1فـي إلجمعيـإت إألهلية

 ضــل إلنهــل مــن إلتجــإرب إلمحليــة وإؤلقليمية وإلدوليــة، وإإلطالع علــى أف -4

 2إلممإرســإت

تلييـة إحتيإجـإت أصحـإب إلعإلقـة فـي إلعمـل إلخيـري بكإفـة مسـتويإتهم مـن قيـإدإت، ومجإلـس  -5

 3ؤدإرة، وإدإرإت تنفيذيـة، وعإمليـن، ومسـتفيدين
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 فىائد االلتزام بامليثاق
تنــص علــى غــرس ثقإفــة  إلتــي  0909يســهم فــي تحقيــق رؤيــة إلمملكــة إلعربيــة إلســعودية  -9

إلتطــوع، وتحمــل إلمســؤولية فــي حيإتنــإ وأعمإلنــإ ومجتمعإتنـإ، وتعظيـم إألثر إإلجتمإعي للقطـإع 

 .غيـر إلربحـي

 رفـع حيويــة إلمجتمــع إلمنبثقــة مــن قيمــه إلرإســخة، وفتــح إلبــإب أكيى عــدد مــن إلرإغييــن بإلتطــوع.  -0

يعــزز مبــإدئ إلحوكمــة إلتــي تســتند علــى إلمســؤولية وإلشــفإفية وإلمسـإءلة، وإلمشـإركة فـي إتخـإذ  -0

ك بيــن إلعإمليــن.  ي وتعإون مشـي 
 إلقـرإرإت مـن منطلـق ذإئ 

 يزيــد مــن إلممإرســإت إؤليجإبية إلتــي تنفــع إلمنظمــة وإلمســتفيد وإلعمــل إلخيــري.  -4

همإ. يحد م -5 ي قد تفتح بإبإ للفسـإد إؤلدإري أو إلمإلـي أو غي 
 ن إلممإرسإت إلسليية إلت 

ي صإلح إلمنظمة.  -6
ن
 يزيد من ضبط إلقرإرإت وتوجيههإ بحيث تصب ق

 ينىمي بيئة عمل أخالقية وإضحة إلمعإيي  وإؤلجرإءإت.  -7

 يحىمي سمعة إلمنظمة ومكإنتهإ عند أصحإب إلعإلقة.  -8

ن عىل تقويم  -9 ن إلعإملي   ذوإتهم. يعي 

 يؤدي ؤىل أفضل إلممإرسإت إلمهنية.  -99

ي وخإرجه.  -99  يقدم نموذجإ قإبال لالحتذإء دإخل إلقطإع إلخي 

ن فيه.  -90 ي وإلعإملي   يرفع من ثقة إلمجتمع بإلعمل إلخي 

 

وإضحـة إلدإللة، وقــد حرصنــإ فــي صيإغــة إلميثــإق أن تكــون عبإرإتــه مختصــرة رشــيقة، وكلمإتــه 

لمعنـى، ومعإنيـه ومفإهيمـه متوإفقـة متنإغمة، وأن يشـتمل علـى أهـم مـإ ورد فـي إلمدخالت ومفهومـة إ

 إلمشـإر ؤليهـإ فـي إألسس، عبـر خطـإب عـإم إل ينصـرف ؤلـى فئـة أو صفـة، وبأسـلوب حـي ملهـم. 
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 املبادئ العاهة للويثاق
إعتمــد فريــق إلدرإســة علــى إألسس وإلركإئــز إلمنطلقــة مــن ثوإبتنإ، وجعلهــإ حإكمــة علــى جميــع أعمإلــه، ثــم 

جمــع إلفريــق مــإ توصلــ  لــه أعمــإل إلمســح، ونتإئــج إلبحــث، وإستطالع آرإء أصحــإب إلعالقــة، وعقــد 

كيـز، ووجـد أن هـذه إلمدخالت مجتمعـة تقـود ؤلـى ثمإنيـة مبـإدئ عــددإ مــن ورش إلعمــل وجلسـإ  ت إلي 

 رئيســة، ينهــض عليهــإ إلميثــإق، ويتضمــن كل مبــدأ قيمــإ فرعيــة، وإلمبــإدئ 

 إلثمإنيــة هــي: 

ــع، ممــإ يبعــث فــي : إلتقــرب للــه بإلعمــل، ثــم خدمــة إلوطــن وإؤلسهإم فــي تنميــة إلمجتماإلخالص - 9

 إلنفــس طإقــة متجــددة نحــو إلعمــل بإبــدإع وإتقــإن. 

ن إؤلنسإن، وفصـل إلمصلحـة إلشـخصية عـن إلعمـل، ممـإ يمتـن إلثقـة دإخـل النزاهـة - 0 : إلحـذر ممـإ يشـي 

 إلعمـل إلخيـري وفيمـإ بينـه وبيـن إلمجتمـع. 

 ومنـع إلتجنـي وإلتفرقـة، وإؤلنصإف وإلتـوإزن فـي إلقـول وإلفعـل. : حفـظ إلحقـوق، العدالـة - 0

إمــه إلتــإم بإألنظمة؛ كــي المســؤولية - 4 ن : ؤلــزإم إلمــرء نفســه بمــإ يجــب عليــه مــن أعمــإل وتبعإتهــإ، مــع إلي 

 يــؤدي مســؤوليإته إلديسيــة، وإلوطنيــة، وإإلجتمإعية، وإلمهنيــة. 

: أدإء إألعمإل وإلمهــإم بأعلــى مســتويإت إلدقــة قــدر إإلستطإعة، مـع مرإعـإة إألصول إلمهنيـة اإلتقان - 5

 وإلكفـإءة إلعلميـة. 

: ؤنـزإل إلنـإس منإزلهـم، وتقديـر جميـع إألطرإف، مـع رحمـة إلضعيـف وتوقيـر إلقـوي دون االحترام - 6

 ؤخـإل بإلعمـل وإألنظمة إلمرعيـة. 

 : تحقيـق إلرؤيـة إلتنمويـة للفـرد وإلمجتمـع، وإلتفإنـي فـي إلتضحيـة مـن أجـل نفـع إلمسـتفيد. لعطـاءإ - 7
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: تضإفـر إلجهـود وتكإملهـإ وتبـإدل إلعـون؛ حيـث إل يسـتطيع إلعإمـل أن ينجـز مهإمـه دون التعـاون - 8

 ـإق مــن هــذه إلمبــإدئ، وجــإءت معبــرة عنهــإ وعمــإ وقــد إنبثقــ  نصــوص إلميثـ إلتعـإون مـع إآلخرين. 

 تتضمنـه مـن قيـم فرعيـة. 

 

 

 هىاد امليثاق
 إلفصل إألول: أخالق أسإسية: 

 وعمال.  9
ً
يعة إؤلسالمية، وإتبإع إلمنهج إلقويم قوال إم بإلشر ن  .إإللي 

إم أنظمة إلمملكة إلعربية إلسعودية وإلتقيد بهإ.  0  .إحي 

ي   0
ن
 كل عمل عن رضإ إلخإلق ومصلحة إلخلق ورحمتهم. .إلبحث ق

ي إلش وإلعلن.  4
ن
، ومرإقبة هللا ق  .إحتسإب نية عمل إلخي 

 .إلتكإمـل مـع إلعإمليـن فـي إلقطـإع إلخيـري وإلمشـإركة معهـم فـي تنميـة إلمجتمـع.  5

ي إلمجتمع.  6
ن
 .تقبل إلتنوع إإلجتمإعي لجميع إلفئإت وإلجسسيإت ق

نــة إلمســؤولية، وإلمشــقة إلمصإحبــة للعمــل قــدر إلمســتطإع ودونمــإ ضــرر، مــع إلفــرح بعمــل  .تحمــل أمإ 7ّ

 إلخيــر. 

ية إلعمل.  8  .إلوإلء للمنظمة، وإلحفإظ عىل سمعتهإ، وإلبعد عمإ يجرح خي 

كة بيــن إلعإمليــن وإلمنظمــة، مــع  9  نســبة إلتميــز ألصحإبه. .إلنظــر للنجإحــإت علــى أنهــإ مشــي 

ي.  99 ي إلقطإع إلخي 
ن
ن ق  تقديم إلقدوة إلحسنة للعإملي 
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 إلمحإفظــة علــى إلييئــة ومكونإتهــإ، وإؤلحسإن ؤلــى مخلوقــإت إللــه كإفــة ورحمتهــإ.  99

 إ لتحرز من أي سبب لالنقسإم وإلخإلف. 90

 وإلمستفيدين.  إلمحإفظة عىل خصوصية بيإنإت إلزمالء وإلمنظمة 90

هإ لصإلح إلنفس. 94  إ إإلبتعإد عن تبإدل إلمصإلح إلشخصية أو تجيي 

ي إستخدإم إلتقنية وإلتطييقإت وإلوسإئل إلحديثة.  95
ن
 إألمإنة ق

 صــدق إإللتجإء ؤلــى إللــه بطلــب إلتوفيــق وإلســدإد وتحصيــل مــإ يرضيــه  96

 ســبحإنه. 

 

 

 

 ملرتبطة باجلىانب املهنية:الفصل الثاني: األخالقيات ا
إم إللوإئح وإألنظمة وإلعقود إلمعتمدة من إلمنظمة.  9  .إحي 

 .إلتقيـد بوقـ  إلعمـل وتنفيـذ إألعمإل إلموكلـة ؤليـه خالله دون شـغله بأمـور أخرى.  0

إم بإلقوإعد وإألصول إلمهنية للعمل.  0 ن  .إإللي 

 إلوجه إألكمل.  .تسخي  إلمعإرف وإلمهإرإت لتنفيذ إألعمإل عىل 4

 .إلجديــة فــي تطويــر إلمهــإرإت وإلمعــإرف وإؤلطالع علــى كل مــإ هــو جديــد فــي مجــإل إلعمــل.  5

إم بإلعقـود وإلموإثيـق وإإلتفإقإت وإلمتطلبـإت بينـه وبيـن إلمنظمـة،  6 ن  .إإللي 

 تقديـم إلخدمة وتحمل مسؤوليتهإ. أو مـع أي منظمـة أخـرى أثنـإء إلتعإقـد أو إلتعـإون أو 
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ن تتعرض أىلي نقد جإئر أو تهمة غي  صحيحة.  7  .إلدفإع بموضوعية عن إلمنظمة حي 

حــإت  8 .تيســي  إؤلجرإءإت، وإلمرونــة فــي إألدإء، وتذليــل إلعقبــإت حســب صالحيإته، وتقديــم إلمقي 

 حولهــإ أصحإب إلقــرإر. 

ن مســتوى  9  إلخدمــة وتطويرهــإ وقيــإس رضــإ إلمســتفيدين وأصحــإب إلعإلقــة. .تحســي 

حإت إلتطويرية. 99  إلمبإدرة ؤىل طرح إألفكإر وإلمقي 

 تحإشــي إلتفرقــة إلعنرصيــة أو إلفئويــة فــي إلتوظيــف أو عنــد تقديــم إلخدمــإت. 99

ي ؤعدإد إلتقإرير دون تضخيم أو تضليل. 90
ن
 إلصدق ق

ي صنع إلقرإرإت وإبدإء إآلرإء مع تقبل آرإء إآلخرين. إلمش90
ن
 إركة ق

ن إلمنظمة وأي منظمة أخرى. 94 إكة وإلتكإمل بي   تقدير إلشر

 توطيــن إلخبــرة وإســتدإمتهإ فــي إلمنظمــة لتأهيــل إلصــف إلثإنــي، ونقــل إلمعرفــة. 95

 عــزز إلعإلقــإت إؤليجإبية إلتوإصــل إلفعــإل بمــإ يحقــق أهــدإف إلمنظمــة، وي96

 بيــن أصحــإب إلعإلقــة. 

 

 

 إؤلفإدة من إلتقنيإت وإلوسإئل إلحديثة لخدمة إلمنظمة وإلمستفيد.  97

 منح إألولوية لألمن وإلسالمة  وتجنيب إلمنظمة أي مخإطر. 98

ه عن أي خدإع أو تضليل أو إلحصول عىل مصلحة خإصة. 99 ن  إلتين
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 األخالقيات املرتبطة باجلىانب املالية:الفصل الثالث: 
 تحمل مسؤولية أي عهد مإلية أو عيسية بأمإنة وإنضبإط.  -9

 إلحفــإظ علــى أصــول إلمنظمــة وممتلكإتهــإ وموإردهــإ إلعإمــة وإلخإصــة، وصيإنتهــإ مــن إلتفريــط.  -0

 ؤحسـإن إلتدبيـر إلمإلـي وإلحـذر مـن أي معإمالت مإليـة مشـيوهة أمنيـإ أو نظإميـإ.  -0

ئـة إلذمـة أو لتوضيـح مـإ يشـكل بطريقـة مهنيـة معيإريـة وإضحة.  -4  تقبـل إلمسـإءلة لتيى

لمتبــرع فيمــإ إؤلفصإح عــن إلمعلومــإت وإلييإنــإت إلمإليــة بطريقــة نظإميــة موثقــة ؤذإ طلبــ  مــن إ -5

 يخصــه أو مــن إؤلدإرة إلحكوميــة إلمعنيــة. 

 رفـض إلهدإيـإ أو إلهبـإت إلمرتبطـة بموقعـه إلوظيفـي تحـ  أي مسـىم أو مسوغ.  -6

 إلتورع عن موإطن إلريبة، وبيإن مإ يمنع من ؤسإءة إلظن.  -7

عيـ -8  ـن ورغبإتهــم إلمتوإفقــة مــع إألنظمة. صــرف إلمبإلــغ إلمإليــة إلمتبــرع بهــإ حســب شــروط إلمتيى

 رفض إلرشوة وإلسعي لمكإفحتهإ.  -9

 إإلبتعإد عــن إلتــورط فــي أي شــكل مــن أشــكإل إلفســإد إلمإلــي أو غســيل إألموإل.  -99

99-  . ن  إإلحتفإظ بجميـع إلوثإئـق وإلمسـتندإت إلمإليـة إلتـي تحفظ حقـوق إلمنظمة وإلعإملي 
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 الرابع: أخالقيات العاهلني هع املضتفيد:الفصل 
 تقديــم إلخدمــة إلتــي يحتإجهــإ إلمســتفيد بأفضــل إلوســإئل وإلممإرســإت إلمتإحــة.  -9

حإته ونقلهإ.  -0  إلعنإية بآرإء إلمستفيد عن إلخدمة إلمقدمة له، وسمإع مقي 

 تسهيل تقديم إلخدمة للمستفيد دونمإ تعقيد.  -0

 الزمة إلتــي مــن شــأنهإ حفــظ ســإمة إلمســتفيد، ووقإيتــه مـن إألخطإر. إتخــإذ إلتدإبيــر إل -4

 حفــظ كرإمــة إلمســتفيد، وإلحــذر مــن أي تصــرف يجــرح مشــإعره، أو يضــره حســيإ ً أو معنويــإ.  -5

إلصـورة أثنـإء إإلستئذإن مــن إلمســتفيد حــإل إلتصويــر وإلسشــر إلعإلىمي مــع مرإعــإة أخالقيإت  -6

 إلتوثيـق، وأخالقيإت إلبحـث إإلجتمإعي أثنـإء درإسـة حإلــة إلمســتفيد. 

تقديـم مـإ يحتإجـه إلمسـتفيد مـن نصـح وتوجيـه دون ؤلـزإم، وشـرح إلخدمـة إلمقدمـة لـه عنـد  -7

إمإت إلتـي يتوجـب عليـه تأدي ن تهـإ للحصـول إلحإجـة، وبيـإن إلحقـوق وإلفـرص إلمتإحـة لـه، وإإللي 

 علـى إلخدمـة. 

 إلتفإعل معه بإلتهنئة أو إلموإسإة حسب إلمقإم.  -8

ن لخدمإت إلمنظمة.  -9 ن من إلمحتإجي  ي إلبحث عن إلمتعففي 
ن
 إلمبإدرة ق

99-  . ن ي خدمة إلمستفيدين دون محإبإة أو تحي 
ن
 إلعدل ق

ــره وتوجيهــه إلصــدق مــع إلمســتفيد فــي إســتحقإقه إلخدمــة مــن عدمــه، مــع تطييــب خإط -99

 لمــإ فــي صإلحــه. 

إلتجــإوب إلفــوري مــع إألزمإت وإلكــوإرث وأصحــإب إلحإجــإت إلمســتعجلة، وتحمــل مــإ  -90

 يصإحــب ذلــك مــن ضغــوط عمــل، أو ؤلحــإح. 

ي جميع شؤونه مع فعل إلسبب.  -90
ن
ه بإلتوكل عىل هللا سبحإنه ق  تذكي 

 ه لموإطنيه. تعميق صلته بوطنه، وزيإدة محيت -94
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 الفصل اخلاهش: أخالقيات الرؤصاء هع العاهلني:
ي بأدإئهم.  -9

ن ويرتق   إإلحتفإء بكل مإ يرفع قدرإت إلعإملي 

 كرإمتهــم. تقديـر أحـوإل إلعإمليـن، وإلتعإمـل معهـم بمـإ يتطلبـه إلموقـف، مـع حفـظ   -0

 إلتعإمل بعدل وإنصإف.  -0

ن إلمإدية  -4  وإلمعنوية. إلوفإء بحقوق إلعإملي 

 تشجيع روح إلمبإدرة وإإلبتكإر.  -5

 منهـإ. ؤشـرإك فـرق إلعمـل مـن غيـر إلمديريـن فـي بنـإء إلقـرإرإت وإختيـإر إألنسب  -6

ي إألخطإء غي  إلمقصودة. ألهلهإلنجإح  بةنس -7
ن
 ، وإلوقوف معهم ق

 إلتوإضع.  -8
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 الفصل الضادس: أخالقيات املرؤوصني هع الرؤصاء:
ي إلمنظمة. .تقبل  9

ن
ي ق

 إلتوجيهإت وفق إلتسلسل إلوظيقن

هم وإلتعإمل معهم بمإ تقـتضيه إآلدإب إلمرعية.  0  .توقي 

ي وإلرأي إلصإدق.  0
 .إلتعإون معهم بإلنجإح إلعمل بإألدإء إلمتفإئن

 .تقديــم إلنصيحــة إلمهذبــة، وإبالغهم عــن أي مخإلفــة أو صعوبــة أثنــإء إلعمــل.  4
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 الفصل الضابع: أخالقيات العاهلني فيوا بينهن:
إم بتعإليــم إلشــريعة إلسإمية وأحكإمهــإ، وبمقتضيــإت إألعرإف وإلتقإليــد إلتــي إل تخإلفهــإ فيمــإ  9 ن .إإللي 

 . ن  يخــص إلتعإمــل بيــن إلجسســي 

إم.  0  .تعزيز روح إألخوة، ونشر أجوإء إلمودة وإإلحي 

 عـن مسـإوئ إألخالق كإلتنإبـز وإلغيبة وإلنميمة وإلتجسـس وإلجدل إلعقيم. .إإلبتعإد  0

 .إلتفإعل بإلتهنئة أو إلموإسإة حسب إلمنإسبة.  4

 .إإلعتذإر إلجميل عن أي سلوك غي  إلئق.  5

ـب .إلتعإمـل بحكمـة مـع أي نـزإع يقـع بيـن إلعإمليـن مـع حفـظ حـق إألطرإف فـي إلمطإلبـة بمـإ تـرإه حس 6

 إلسيإسـإت إلمتبعـة وإلطـرق إلنظإمية. 

 .إؤليجإبية.مرإعــإة إهتمإمــإت إلزمالء ومزإيإهــم وإؤلشإدة بمنجزإتهــم وخصإئصهــم  7

ن عىل شؤون إلعمل وفيمإ يخدمه فقط.  8 ن إلجسسي   .إقتصإر إلتوإصل بي 

إت إلعإمليــن فيمــإ يخــدم إلمنظمــة .إلحــرص علــى نقــل إلخبــرإت وإلتجــإرب إلمهنيــة وزيــإدة مهــإر  9

 وإلمســتفيد. 
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 نص امليثاق
بسم اميحرلا نمحرلا هلل إلحمـد للـه وإلصالة وإلسـالم علـى رسـول إللـه وعلـى آلـه وصحبـه ومـن وإإله، 

وأثـر وإضـح فـي فنظـرإ لمـإ للقطـإع إلخيـري مـن مكإنـة رإسـخة فـي ديسنـإ وثقإفتنـإ إلمحليـة،   :وبعـد

 ،وبصفتـي  2030مجتمعنـإ، وأهميـة ظإهـرة فـي رؤيـة إلمملكـة إلعربيـة إلسـعودية 
ً
ـذإ إلقطـإع فـي ه عإمل

 
 
أن أكـون قـدوة حسـنة بإحتـرإم أنظمـة إلمملكـة إلعربيـة إلسـعودية ولوإئحهـإ  :فيمـإ يلـي فؤنـي أجتهـد مخلصـإ

ن ومديريــن  لعالقةوأتعإمــل مــع جميــع إلعإمليــن وأصحــإب إ .إلمنظمـة للعمـل إلخيـري مــن مســؤولي 

ن ومسـتفيدين و  وأن أبذل مإ أستطيع من  .ـإء وشـركإء بـكل أدب وصـدق وشـفإفية وإلتـزإمضعإومشـرفي 

ي كل مإ يخدمال وأن أتعإون مع فريق إلعمل وإلزم .عمىلي بمهنية وكفإءة وإتقإن ألدإءوق  وجهد 
ن
إلعمل  ء ق

، مـع إلتنـزه عـن أي تصـرف جمعيةوأن إمتنـع عـن أي سـلوك مـن شـأنه ؤلحـإق إلضـرر بـي أو بإل .وأهدإفه

خدمـة  مـن إللـه، وإلرغبـة فـي إلجر وإحتسـب فـي ذلـك إ .يؤثـر سـلبإ علـى ذمتـي إلمإليـة وأدإئـي إلمهنـي

ن إلوطـن ونفـع إلمجتمـع،   ملي 
 
 ــه إلميثــإق مــن مبــإدئ وقيــم، ســإبــكل مــإ تضمن مــإ

ً
 مــن إللــه إلعــون وإلســدإد ئل

 

  .............................:جمعية....................... إل :إإلسم

 ...............................إلوظيفة:.................... إلتوقيع
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