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 المقدمة 

 

 بالحيويــة العمــل مســاحة واســعة فــي أدبيــات كثيــر مــن الــدول والقطاعــات املفعمــة أخالقياتتبــوأت 

ثاقهـا مـن  النباملحليـة تعظـم أهميتهـا    وفـي بيئتنـا  والرقـي؛ أحـد ركائـز النجـاح، ومـن مظاهـر التقـدم    األخالقويعـد التمسـك بمـكارم  

 الوحييـن كثيـرة فـي هـذا الصـدد . والشـواهد مـن واألدلة  ،ثقافنـا وانسـجامها التـام معها

لـذا  لألخالقياتإن أولـى مـن يمتثـل  و  إلـى بنـاء ميثـاق    ويمتثلهـا فـي سـلوكه هـم مـن يعملـون فـي القطـاع الخيـري  بـرزت الحاجـة 

  اإلنساني واملهنيـة فـي قطاعهـم    األخالقيةعلـى أفضـل املمارسـات    للعامليـن فـي القطـاع الخيـري؛ يوجـه سـلوكهم، ويدلهـم  أخالقي

 إدارة الجمعية                                          النبيـل.
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 تعريف المصطلحات الفصل األول: 

 يقصـد باملصطلحـات التاليـة أينمـا وردت فـي هـذا امليثـاق مـا يلـي: 

 واملؤثـرة فـي سـلوكهم. املحوريـة املوجهـة لثقافـة العامليـن فـي القطـاع الخيـري،  واملبـادئ : القيـم األخالقيامليثـاق  -

وطبيعـة أعمالهـم.  تـت مراكزهـم وأجورهـم كل عـن يعمـل فـي القطـاع الخيـري مـن الجنسـين، وإن تفاو  :العاملـون  -

 ويتسـاوى فـي ذلـك املوظـف واملتطـوع.

  ـات يوليــس لــه غا العمـل الخيـري: أي عمـل يسـتهدف نفـع النـاس، ويكـون باملـال، أو الجهـد، أو الوقـت، أو الفكـر،  -

 :
ً
 (. الربحــيالقطــاع غيــر  -لثالــث القطــاع ا-القطــاع الخيــري ) ربحيــة، وقــد يســمى أحيانــا

املؤسسـات   -الخيرية  األهليةاملنظمــة: أي وقـف أو مؤسسـة أو جمعيـة تنتمـي للقطـاع الخيـري مثـل) :الجمعيـات  -

 (. املؤسسـات غيـر الربحيـة  -الوقفيـة املؤسسـات  -املؤسسـات والكيانات املانحة  -الجمعيات الخيرية  -الخيرية 

 قة: كل من يؤثر على املنظمة أو العمل الخيري أو يتأثر بهما الأصحاب الع -

 أنشئت املنظمة لخدمته. الذي املستفيد:  -

 مسمياتهم الوظيفية.  اختالففي كل وحدة إدارية أو منظمة على  األعلىالرئيس: املسؤول  -

 

 األخالقيةوالمبادئ   األسس

 للممارسات املهنية في العمل الخيري. األخالقيةواملبادئ  األسستحديد  .1

 توجيه سلوك العاملين في القطاع الخيري.   .2

 يم، والتعاون على تطبيقه. بالخلق القو  لاللتزامتحفيز العاملين في القطاع الخيري  .3

 في القطاع الخيري، وتحسين أو تصحيح ما عداها.   اإليجابيةتعزيز املمارسات  .4

 في ثقافة املنظمات.  األخالقترسخ حضور  .5

 

 والركائز التي يبنى عليها الميثاق  األسس

ومقاصدهـا الكليـة،   اإلسالمية بالشـريعة  وااللتزامباللـه سـبحانه،   اإليمانبنيـت مـواد امليثـاق علـى أسـس وركائـز تنطبـق مـن 

مـن شـأنها بلـوغ أعلـى درجـة مـن املصداقيـة،    ، واملتانـة، والعلميـة، وهـي سـمات األصالةالرسـمية، وروعـي فيهـا  األنظمةواحتـرام 

 والواقعيـة ، والقبـول.  

 وعليه انطلق امليثاق من أسس راسخة وركائز باسقة، هي: 

 إلى النصوص الشرعية من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم الصحيحة.  االستناد  ✓

 في اململكة العربية السعودية .   األهليةواللوائح الخاصة بالجمعيات  األنظمة مراعاه  ✓
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 .  األهليةـات العمــل ودليــل الحوكمــة فــي الجمعيـ أخالقياتملــواد  االسترشادي مــن الدليــل   اإلفادة ✓

 على أفضل املمارسات.   عال ط واال والدولية،    واإلقليميةالنهل من التجارب املحلية  ✓

إدارة، وإدارات  تلبيـة احتياجـات أصحـاب العالقـة فـي العمـل الخيـري بكافـة مسـتوياتهم مـن قيـادات، ومجالـس  ✓

 ومســتفيدين.تنفيذيــة وعامليــن، 

 

 بالميثاق  االلتزام فوائد  

التطـوع، وتحمـل املسـؤولية فـي حياتنـا  التـي تنـص علـى غـرس ثقافـة  2030يسـهم فـي تحقيـق رؤيـة اململكـة العربيـة السـعودية • 

وتعظيـم   ومجتمعاتنـا،  املجتمللقطـاع    االجتماعي   األثروأعمالنـا  حيويـة  رفـع  إلـى  إضافـة  الربحـي؛  قيمـهغيـر  عـن  املنبثقـة    ـع 

 عـدد مـن الراغبيـن بالتطـوع .  كبرألالراسـخة، وفتـح البـاب 

فــي اتخــاذ القــرارات مــن منطلــق ذاتــي  • تعـزز مبـادئ الحوكمـة التـي تسـتند علـى املسـؤولية والشـفافية واملسـاءلة، واملشـاركة  

 وتعــاون مشــترك بيــن العامليــن.

 التي تنفع املنظمة واملستفيد والعمل الخيري.   اإليجابيةد من املمارسات • يزي

 أو املالي أو غيرهما.  اإلداري • تحد من املمارسات السلبية التي قد تفتح بابا للفساد 

 • يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح املنظمة. 

 .  واإلجراءاتواضحة املعايير   أخالقية• ينمى بيئة عمل 

 • يحمي سمعة املنظمة ومكانتها عند أصحاب العاملة.  

 • يعين العاملين على تقويم ذواتهم. 

 • يؤدي إلى أفضل املمارسات املهنية.  

 
ً
 داخل القطاع الخيري وخارجه .  لالحتذاء قابال• ً يقدم نموذجا

 • يرفع ثقة املجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه.  

فـي صباغـ - تكـون عباراتـه مختصـره ورشـيقة، وكلماتـه واضحـة  وقـد حرصنـا  أن  املشـاق  املعنـى،   ،  الداللةة  ومفهومـة 

، عبـر خطـاب  األسساملشـار إليهـا فـي    دخالتاملومعانيـه ومفاهيمـه متوافقـة متناغمـة، وأن يشـتمل علـى أهـم مـا ورد فـي  

 ملهـم.  حـيعـام ال ينصـرف إلـى فئـة أو صفـة، وبأسـلوب 
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 الفصل الثاني: المبادئ العامة للميثاق 

املجتمـع، ممـا يبعـث فـي النفـس طاقـه متجـدده نحـو  فق تنمية  واإلسهامص: التقـرب للـه بالعمـل، ثـم خدمـة الوطـن ال خــــــــإل ا - 1

 العمل بإبـداع وإتقان. 

ة داخـل العمـل الخيـري  العمـل، ممـا يمتـن الثقصل املصلحة الشـخصية عن ، وفاإلنسانالنزاهـــــــــــــة: الحذر مما يشـين  - 2

 وفيمـا بينـه وبيـن املجتمـع.  

 فـي القـول والعمل. نصاف والتوازن إل العــــــــــــــدالة: حفظ الحقوق، ومنع التجني والتفرقة، وا - 3

؛ كــي يــؤدي مســؤولياته  باألنظمةمــع التزامــه التــام املســـؤولية: إلــزام املــرء نفســه بمــا يجــب عليــه مــن أعمــال وتبعاتهــا،  - 4

 ، واملهنيــة.  واالجتماعيةالدينيــة، والوطنيــة، 

 املهينــة والكفــاءة العلميــة.  األصول ، مــع مراعــاة االستطاعةمســتويات الدقــة قــدر واملهــام بأعلــى    األعمال: أداء اإلتقان - 5

  واألنظمةالضعيــف وتوقيــر القــوي دون إخــال بالعمــل ، مـع رحمـه األطراف: إنـزال النـاس منازلهـم، وتقديـر جميـع االحترام - 6

 املرعيــة .  

ــــــاء: تحقيــق الرؤيــة التنمويــة للفــرد واملجتمــع، والتفانــي فــي ال - 7  التضحيــة مــن أجــل نفــع املســتفيد.  عطــــــــــــ

 .  اآلخرينالعامـل أن ينجـز مهامـه دون التعـاون مـع  التعــــــــــــــاون: تضافـر الجهـود وتكاملهـا وتبـادل العـون؛ حيـث ال يسـتطيع  - 8

 ثاق من هذه املبادئ وجاءت معبره عنها  يوقد انبثقت نصوص امل -

 الفصل الثالث: مواد الميثاق 

. ، واتباع املنهج اميةااللتزام بالشريعة اإلسال  -1
ً
 وعمال

ً
 لقويم قوال

 احترام أنظمة اململكة العربية السعودية والتقيد بها.   -2

 البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.  -3

 ر والعلن.  احتساب نية عمل الخير، ومراقبة هللا في الس -4

 التكامل مع العاملين في القطاع الخيري واملشاركة معهم في تنمية املجتمع.  -5

 لجميع الفئات والجنسيات في املجتمع.   االجتماعيتقبل التنوع  -6

 الفـرح بعمـل الخيـر. تحمـل أمانـة املسـؤولية، واملشـقة املصاحبـة للعمـل قـدر املسـتطاع ودونمـا ضـرر، مـع  -7

 للمنظمة، والحفاظ على سمعتها، والبعد عما يجرح خيرية العمل.  الوالء -8

 . ألصحابه النظر للنجاحات على أنها مشتركة بين العاملين واملنظمة، مع نسبة التميز  -9

 تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري.  -10
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 ورحمتها.   كافةوقات هللا إلى مخل واإلحسان ومكوناتها،املحافظة على البيئة  -11

 ف.  ال والخ لالنقسامالتحرز من أي سبب  -12

 واملنظمة واملستفيدين.   الزمالءاملحافظة على خصوصية بيانات  -13

 عن تبادل املصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس.   داالبتعا -14

 في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.  األمانة -15

 إلى هللا يطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحانه.   االلتجاءصدق  -16

 المرتبطة بالجوانب المهنية   األخالقياتالفصل الرابع : 

 والعمود املعتمدة من املنظمة.   واألنظمةاحترام اللوائح   .1

 دون شغله بأمور أخرص.   خاللهاملوكلة إليه  األعمالوقت العمل وتنفيذ التقيد ب .2

 املهنة للعمل.   واألصول بالقواعد   االلتزام .3

 . األكملعلى الوجه  األعمالتسخير املعارف واملهارات لتنفيذ  .4

 العمــل.ـي مجــال علــى كل مــا هــو جديــد فـ الطالعالجديــة فــي تطويــر املهــارات واملعــارف وا  .5

أثنـاء التعاقـد أو  واملتطلبـات بنيـه وبيـن املنظمـة، أو مـع أي منظمـة أخـرى   واالتفاقاتبالعقـود واملواثيـق   االلتزام .6

 التعـاون أو تقديـم الخدمـة وتحمـل مسـؤوليتها.  

 يحة.  قد جائر أو تهمة غير صحن أليالدفاع بموضوعية عن املنظمة حين تتعرض  .7

  صحابألحولهــا ، وتقديــم املقترحــات صالحياته، وتذليــل العقبــات حســب األداء، واملرونــة فــي اإلجراءاتتيســير  .8

 القــرار.  

 تحسين مستوي الخدمة وتطويرها وقياس رضا املستفيدين وأصحاب العالقة.  .9

 ية.  واملقترحات التطوير   األفكاراملبادرة إلى طرح  .10

 تحاش ي التفرقة العنصرية أو الفئوية في التوظيف أو عند تقديم الخدمات.  .11

 الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.   .12

 . اآلخرينمع تقبل آراء  اآلراء املشاركة في صنع القرارات وإبداء  .13

 عدر الشراكة والتكامل بين املنظمة وأي منظمة أخرى.   .14

 الخبرة واستدامتها في املنظمة لتأهيل الصف الثاني، ونقل املعرفة.  توطين  .15

 قة. البين أصحاب الع اإليجابيةقات الالتواصل الفعال بما يحقق أهداف املنظمة، ويعزز الع .16

 من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة املنظمة واملستفيد.    اإلفادة .17
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 . رب املنظمة أي مخاطة وتجنيالمألملن والس  األولويةمنح  .18

 داع أو تضليل أو الحصول على مصلحه خاصه. خالتنزه عن أي  .19

 المرتبطة بالجوانب المالية  األخالقياتالفصل الخامس : 

 ل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانه وانضباط . متح .1

 ها من التفريط. الحفاظ على أصول املنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة، وصيانت .2

 مالية مشبوهة أمنيا أو نظاميا.    معامالتإحسان التدبير املالي والحذر من أي  .3

 تقبل املساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضيح ما شكل بطريقة مهنية معيارية واضحة.   .4

  اإلدارةيخصــه أو مــن فصــاح عــن املعلومــات والبيانــات املاليــة بطريقــة نظاميــة موثقــة إذا طلبــت عــن املتبــرع فيمــا إل ا .5

 الحكوميــة املعنيــة.  

 رفض الهدايا أو الهبات املرتبطة بموقعه الوظيفي تحب أي مسمي أو مسوغ.   .6

 الظن.  ة ، وبيان ما يمنع من إساءالتورع عن مواطن الريبة .7

 . األنظمة صرف املبالغ املالية املتبرع بها حسب شروط املتبرعين ورغباتهم املتوافقة مع  .8

 رفض الرشوة والسعي ملكافحتها.  .9

 .  األموالعن التورط في أي شكل من أشكال الفساد املالي أو غسيل  االبتعاد .10

 ستندات املالية الى تحفظ حقوق املنظمة والعاملين.  بجميع الوثائق وامل  االحتفاظ .11

 العاملين مع المستفيد   أخالقياتالفصل السادس :  

 تقديم الخدمة التي يحتاجها املستفيد بأفضل الوسائل واملمارسات املتاحة.  .1

 العناية بآراء املستفيد عن الخدمة املقدمة له، وسماع مقترحاته ونقلها.   .2

 الخدمة للمستفيد دونما تعقيد . تسهيل تقديم  .3

 .  األخطارالتي من شأنها حفظ ساملة املستفيد، ووقايته من  الالزمةاتخاد التدابير  .4

 أو معنويا   .5
ً
 حفظ كرامة املستفيد، والحذر من أي تصرف يجرح مشاعره، أو يضره حسيا

 وأخالقيات التوثيــق، الصــورة أثنــاء  أخالقياتمــع مراعــاة  إلعالمي مــن املســتفيد حــال التصويــر والنشــر ا  االستئذان .6

 أثنــاء دراســة حالــة املســتفيد.  االجتماعيالبحــث 

وبيـان الحقـوق  تقـدم مـا يحتاجـه املسـتفيد مـن نصـح وتوجيـه دون إلـزام، وشـرح الخدمـة املقدمـة لـه عنـد الحاجة،  .7

 التـي يتوجـب عليـه تأديتها للحصـول على الخدمة.   وااللتزامات ـه،  والفـرص املتاحـة ل

 التفاعل معه بالتهنئة أو املواساة حسب املقام.   .8
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   املنظمة.املبادرة في البحث عن املتعففين من املحتاجين لخدمات   .9

   تحيز.العدل في خدمة املستفيدين دون محاباة أو  .10

 صالحه.  فـي اسـتحقاقه الخدمـة مـن عدمـه، مـع تطييـب خاطـره وتوجيهـه ملـا فـي الصـدق مـع املسـتفيد  .11

ذلــك مــن ضغــوط والكــوارث وأصحــاب الحاجــات املســتعجلة، وتحمــل مــا يصاحــب   األزماتالتجــاوب الفــوري مــع  .12

  إلحــاح.عمــل، أو 

 في جميع شؤونه مع فعل السبب.   تذكيره بالتوكل على هللا سبحانه .13

 تعميق صلته بوطنه، وزيادة محبته ملواطنيه.   .14

 الرؤساء مع العاملين  أخالقياتالفصل السابع : 

 بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم.   االحتفاء .1

 تقدير أحوال العاملين، والتعامل معهم بما يتطلبه املوقف، مع حفظ كرامتهم.   .2

 التعامل عدل وإنصاف.   .3

 الوفاء بحقوق العاملين املادية واملعنوية .  .4

 . واالبتكار تشجيع روح املبادرة   .5

 منها.    األنسبإشراك فرق العمل عن غير املديرين في بناء القرارات واختيار  .6

 غير املقصودة.  األخطاء، والوقوف معهم في همل ة النجاح نسب .7

 المرؤوسين مع الرؤساء   أخالقياتالفصل الثامن: 

 تقبل التوجيهات وفي التسلسل الوظيفي في املنظمة.  .1

 املرعية.  اآلدابتوقيرهم والتعامل معهم بما تفتضيه  .2

 ادق. املتفاني والرأي الص  باألداءالعمل  نجاحإل التعاون معهم  .3

 مخالفة أو صعوبة أثناء العمل.   أيعن  وإبالغهمتقديم النصيحة املهذبة،  .4

 العاملين فيما بينهم:   أخالقياتالفصل التاسع: 

نخالفهــا فيمــا يخــص   الوالتقاليــد التــي   األعرافوأحكامهــا، وبمقتضيــات   اإلسالميةبتعاليــم الشــريعة  االلتزام •

 بيــن الجنســين.التعامــل 

 .  واالحترام، ونشر أجواء املودة األخوةتعزيز روح  •

 كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم.    األخالقعن مساوئ  االبتعاد •



   الميثاق األخالقي سياسة  – جمعية البر األهلية بمركز بدائع العضيان

  
 
 

9 

 العربية السعوديةالمملكة 

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 مجعية الرب األهلية مبركز بدائع العضيان
 935تسجيل رقم:  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التفاعل بالتهنئة أو املواساة حسب املناسبة.   •

 .  ئقال الجميل عن أي سلوك غير  االعتذار •

تـراه حسـب السياسـات  فـي املطالبـة بمـا   األطرافي نـزاع يقـع بيـن العامليـن مـع حفـظ حـق التعامـل بحكمـة مـع أ  •

 املتبعـة والطـرق النظاميـة.  

 .  اإليجابيةبمنجزاتهم وخصائصهم  واإلشادةومزاياهم  الزمالءاهتمامات  ةمراعا •

 . اقتصار التواصل بدن الجنسين على شؤون العمل وفيما يخدمه فقط •

 واملسـتفيد. الحـرص علـى نقـل الخبـرات والتجـارب املهنيـة وريـادة مهـارات العامليـن فيمـا يخـدم املنظمـة  •

 

 نص الميثاق  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وبعد: .االهالحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن و

 فنظـراً لمـا للقطـاع الخيـري مـن مكانـة راسـخة فـي ديننـا وثقافتنـا المحليـة، وأثـر واضـح 

 القطـاع فإنـي أجتهـد مختصـاً فيمـا يلـي:  فـي هـذا ًل عامـ م ، وبصفتي2030في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤيه المملكة العربية السـعودية 

 للعمـل الخيـري.  أن أكـون قـدوة حسـنه باحتـرام أنظمـة المملكـة العربيـة السـعودية ولوائحهـا المنظمـة

ركاء بــكل أدب وصــدق  ومســتفيدين وعمــاء وشــ عامــل مــع جميــع العامليــن وأصحــاب العالقــة مــن مســؤولين ومديريــن ومشــرفينتوأ

 عملــي بمهنيــة وكفــاءة وإتقــان.  داءل أســتطيع مــن وقــت وجهــد  ــاموشــفافة والتــزام، وأن أبــذل 

 في كل ما يخدم العمل وأهدافه.  والزملءوأن أتعاون مع فريق العمل 

تصـرف يؤثـر سـلباً علـى ذمتـي الماليـة وأدائـي   ، مـع التنـزه عـن أيوأن امتنـع عـن أي سـلوك عـن شـأنه إلحـاق الضـرر بـي أو بالمنظمـة

 المهنـي.

بـكل مـا تضمنـه الميثـاق مـن مبـادئ ومـواد وقيـم،   مـن اللـه، والرغبـة فـي خدمـة الوطـن ونفـع المجتمـع، ملتزمـا الجردلـك   فيسـب توأح

 مـن اللـه العـون والسـداد.  سائل

 

 الوظيفة :.........................                                                                       :......................... االسم
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 المراجع :

 دارة اإل اعتماد مجلس 

 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هلل عليه وسلم ... وبعد 

سييييييي سيييييية  م على 18/12/2021  بت ريخ:  السيييييي  ( يوم 3في اجتم عه رقم )   بدائع العضييييييي  فقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز  

 وقرر اعتم ده  والعمل بموجبه  ونشره  على املوقع اإللكتروني للجمعية وفق الصيغة املرفقة ب العتم د. امليث ق األخالقي 

 

 

 


