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 :مقدمة

 

؛ ولذا تبوأت أخالقيات العمل يعد التمسك بمكارم ألاخالق أحد ركائز النجاح ، ومن مظاهر التقدم والرقي

أدبيات كثير من الدول والقطاعات املفعمة بالحيوية ، وفي بيئتنا املحلية تعظم أهميتها مساحة واسعة في 

 .النبثاقها من ثقافتنا وانسجامها التام معها 

القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر  والبغي يعظكم  إن هللا يأمر بالعدل وإلاحسان وإيتائ ذي {: قال تعالى 

 } لعلكم تذكرون

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن  {: وأوص ى نبيه صلى هللا عليه وسلم في التعامل ألاخالقي  (90: النحل )

ورسولنا عليه (  4: القلم )  } عظيموإنك لعلى خلق  {: ، وّزكاه جل وعال فقال (299: ألاعراف ) }الجاهلين

 .الصالة والسالم هو موضع ألاسوة والاقتداء الكامل

ري أولى من يمتثل لهذه ألاخالقيات ويتمثلها في سلوكه، إذ ترتقي بهم، وتجعلهم والعاملون في القطاع الخي

، مما يبرز الصورة الباهرة للعمل الخيري ، ويجعلها أشد بهاء 
ً
 واحتسابا

ً
، وأعظم إخالصا

ً
أكثر عطاء وإتقانا

 .عنها أي غبش عارضونقاًء، ويزيل 

اململكة العربية السعودية قبلة املسلمين ) على أن تنص  1030وحيث أن رؤية اململكة العربية السعودية 

على  ، وتحفز املواطنين( مجتمع حيوي قيمه راسخه ) وأن مجتمع اململكة ( والعمق العربي وإلاسالمي 

املشاركة في القطاع الثالث وتشرع أبواب املنظمات في القطاع الستقطاب أعداد ضخمة من املتطوعين ، 

ميثاق أخالقي للعاملين في القطاع الخيري ، يوجه سلوكهم ويدلهم على أفضل  فقد برزت الحاجة إلى بناء

 .املمارسات ألاخالقية واملهنية في قطاعهم إلانساني النبيل 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :التعريفات 

 : يقصد باملصطلحات التالية أينما وردت في هذا امليثاق ما يلي 

 

  امليثاق ألاخالقي: 

 .املوجهة لثقافة العاملين في القطاع الخيري واملؤثرة في سلوكهم القيم واملبادئ املحورية 

  العاملون: 

كل من يعمل في القطاع الخيري من الجنسين ، وإن تفاوتت مراكزهم وأجورهم وطبيعة أعمالهم 

 .ويتساوى في ذلك املوظف واملتطوع 

  العمل الخيري: 

أو الوقت أو الفكر وليس له غايات ربحية وقد أي عمل يستهدف نفع الناس، ويكون باملال أو الجهد 

 
ً
 ( .القطاع غير الربحي  -الثالث القطاع  -القطاع الخيري : ) يسمى أحيانا

  املنظمة: 

سسات املؤ  -الجمعيات ألاهلية الخيرية : ) أي وقف أو مؤسسة أو جمعية تنتمي للقطاع الخيري مثل 

املؤسسات غير  -املؤسسات الوقفية  -والكيانات املانحة املؤسسات  -الجمعيات الخيرية  -الخيرية 

 ( .الربحية 

  أصحاب العالقة: 

 .كل من يؤثر على املنظمة أو العمل الخيري أو يتأثر بهما 

  املستفيد: 

 .الذي أنشئت املنظمة لخدمته

  الرئيس: 

 .ألاعلى في كل وحدة إدارية أو منظمة على اختالف مسمياتهم الوظيفية  املسئول 

 

 



 

 

 

 :أهداف امليثاق  

 

  تحديد ألاسس واملبادئ ألاخالقية للممارسات املهنية في العمل الخيري. 

  توجيه سلوك العاملين في القطاع الخيري. 

 تحفيز العاملين في القطاع الخيري لاللتزام بالخلق القويم والتعاون على تطبيقه. 

 الخيري وتحسين أو تصحيح ما عداها  عتعزيز املمارسات إلايجابية في القطا. 

  ترسيخ حضور ألاخالق في ثقافة املنظمات. 

 

  



 

 

 

 :ألاسس والركائز التي بني عليها امليثاق 

 

بنيتتم متتتواد امليثتتتاق علتتتى أستتتس وركتتتائز تنطلتتتق متتتز إلايمتتتان بتتتا  ستتتبحا ه و لتتتتزام بال تتتر عة 

وروعي فيها ألاصالة واملتا تة والعلميتة ومقاصدها الكلية واحترام ألا ظمة الرسمية إلاسالمية 

 .وهي سمات مز شأنها بلوغ أعلى درجة مز املصداقية والواقعية والقبول 

 : وعليه ا طلق امليثاق مز أسس راسخة وركائز باسقة هي 

  ستتتدناد  اتتتى النصتتتو  ال تتترعية متتتز لتتتتاب   وستتتنة رستتتوله صتتتلى   عليتتته وستتتلم 

 .الصحيحة 

  في اململكة العربية السعودية ائح الخاصة بالجمعيات ألاهلية مراعاة ألا ظمة واللو. 

  ودليتتتتتتتل الحولمتتتتتتتة فتتتتتتتي إلافتتتتتتتادة متتتتتتتز التتتتتتتدليل  سترشتتتتتتتادي لقواعتتتتتتتد أخالقيتتتتتتتات العمتتتتتتتل

 .الجمعيات ألاهلية 

  النهل مز التجارب املحلية وإلاقليمية والدولية و طالع على أفضل املمارسات. 

  العمتتتل الخيتتتري بكافتتتة مستتتتوياتهم متتتز قيتتتادات تلبيتتتة احتياجتتتات أصتتتحاب العالقتتتة فتتتي

 .ومجالس  دارة و دارات تنفيذية وعاملين ومستفيديز

  



 

 

 :فوائد  لتزام بامليثاق 

  التتتتي تتتتنغ علتتتى  تتترو ثقافتتتة التطتتتوع  0202يستتتهم فتتتي تحقيتتتق رةيتتتة اململكتتتة العربيتتتة الستتتعودية

جتمتاعي للقطتاع  يتر الرب تي   ومجتمعاتنتا وتعظتيم ألاثتر   وتحمل املسؤولية فتي حياتنتا وأعمالنتا 

 ضافة  اى رفع حيويتة املجتمتع املنقثقتة متز قيمته الراستخة وفتتح البتاب  لنتر عتدد متز الترا بين 

 . بالتطوع

   يعتتتتزا مبتتتتادئ الحولمتتتتة التتتتتي تستتتتدند علتتتتى املستتتتؤولية وال تتتتفافية واملستتتتا لة وامل تتتتارلة فتتتتي ات تتتتا

 .القرارات مز منطلق  اتي وتعاون م ترك بين العاملين 

  يزيد مز املمارسات إلايجابية التي تنفع املنظمة واملستفيد والعمل الخيري. 

  للفساد إلاداري أو املااي أو  يرهما 
ً
 .يُحد مز املمارسات السلبية التي قد تفتح بابا

  يزيد مز ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح املنظمة. 

  وإلاجرا ات ينمي بيئة عمل أخالقية واضحة املعايير. 

  يحمي سمعة املنظمة ومكا تها عند أصحاب العالقة. 

  يعين العاملين على تقويم  واتهم. 

  يؤدي  اى أفضل املمارسات املهنية. 

 لالحتذا  داخل القطاع الخيري وخارجه 
ً
 قابال

ً
 .يقدم  مو جا

 يرفع مز ثقة املجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه. 

 

ثتتتاق أن تكتتتون عباراتتتته م تصتتترة رشتتتيقة وكلماتتتته واضتتتحة الد لتتتة ومفهومتتتة وقتتتد حرصتتتنا فتتتي صتتتيا ة املي

املعنتتتم ومعا يتتته ومفاهيمتتته متوافقتتتة متنا متتتة وأن ي تتتتمل علتتتى أهتتتم متتتا ورد فتتتي املتتتدخالت امل تتتار  ليهتتتا فتتتي 

 .ألاسس عنر خطاب عام   ينصرف  اى فئة أو صفة وبأسلوب حي ملهم 

 

 



 

 

 

 :املبادئ العامة للميثاق 

اعتمتد فريتق الدراستة علتى ألاستس والركتائز املنطلقتة متز ثوابدنتا  وجعلهتا حالمتة علتى جميتع أعمالته   

ثتم جمتتع الفريتتق متا توصتتلم لتته أعمتتال امللتح  و تتتائ  البحتتث واستتطالع  را  أصتتحاب العالقتتة  وعقتتد 

 متتتتز ورو العمتتتتل وجلستتتتات الترليتتتتز ووجتتتتد أن هتتتتذي امل تتتتالت مجتمعتتتتة تقتتتتود  اتتتتى ثما يتتتتة مبتتتتا
ً
دئ عتتتتددا

 فرعية واملبادئ الثما ية هي رئيسة  
ً
  :ينهض عليها امليثاق ويتضمز كل مبدأ قيما

التقتتترب   بالعمتتتل ثتتتم خدمتتتة التتتوطز وإلاستتتهام فتتتي تنميتتتة املجتمتتتع ممتتتا يبعتتتث فتتتي : إلاختتتال   .1

 .النفس طاقة متجددة  حو العمل بإبداع و تقان

عتز العمتل ممتا يمتتن الثقتتة  الحتذر ممتا ي تين إلانستان وفصتل املصتتخحة ال خصتية: النزاهتة  .0

 .داخل العمل الخيري وفيما بينه وبين املجتمع 

 .حفظ الحقوق ومنع التجني والتفرقة وإلا صاف والتواان في القول والفعل : العدالة  .0

 فسته بمتتا يجتب عليته متز أعمتال وتبعاتهتتا متع التزامته التتام با  ظمتتة  لتزام املتر  : املستؤولية  .4

 .ية والوطنية و جتماعية واملهنية كي يؤدي مسؤولياته الدين

أدا  ألاعمتتتال واملهتتتام بتتتأعلى مستتتتويات الدقتتتة قتتتدر  ستتتتطاعة متتتع مراعتتتاة ألاصتتتول : إلاتقتتتان  .5

 .املهنية والكفا ة العلمية 

  تتتتزال النتتتتاو منتتتتاالهم وتقتتتتدير جميتتتتع ألاطتتتراف متتتتع رحمتتتتة الضتتتتعي  وتتتتتوقير القتتتتو  :  حتتتترام  .6

 . دون  خالل بالعمل وألا ظمة املرعية

تحقيتتتتتق الرةيتتتتتة التنمويتتتتتتة للفتتتتترد واملجتمتتتتتع والتفتتتتتاني فتتتتتتي الت تتتتتحية متتتتتز أجتتتتتل  فتتتتتتع : العطتتتتتا   .7

 .املستفيد

وتكاملهتتا وتبتتادل العتتون ال حيتتث   يستتتطيع العامتتل أن ينجتتز مهامتته تضتتافر الجهتتود : التعتتاون  .8

 .دون التعاون مع آلاخريز 

 .وعما تتضمنه مز قيم فرعيةوقد ا قثقم  صو  امليثاق مز هذي املبادئ وجا ت معنرة عنها 

 



 

 

 

 

 :مواد امليثاق 

  أخالق أساسية : الفصل ألاول: 

   لتزام .1
ً
 وعمال

ً
 .بال ر عة إلاسالمية واتباع املنهج القويم قو 

 .احترام أ ظمة اململكة العربية السعودية والتقيد بها  .0

 .البحث في كل عمل عز رضا الخالق ومصخحة الخلق ورحمتهم  .0

 .عمل الخير ومراقبة   في السر والعلز احدساب  ية  .4

 .التكامل مع العاملين في القطاع الخيري وامل ارلة معهم في تنمية املجتمع  .5

 . جتماعي لجميع الفئات والجنسيات في املجتمع تقبل التنوع  .6

ودو متتتتا ضتتترر متتتتع الفتتتتر   تحمتتتل أما تتتتة املستتتؤولية وامل تتتتقة املصتتتاحبة للعمتتتتل قتتتتدر املستتتتطاع .7

 .بعمل الخير

 .والبعد عما يجر  خيرية العمل الو   للمنظمة والحفاظ على سمعتها  .8

 .النظر للنجاحات على أنها م ترلة بين العاملين واملنظمة مع نسبة التميز  صحابه  .9

 .تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري  .12

 .حسان  اى م لوقات   كافة ورحمتهااملحافظة على البيئة ومكو اتها وإلا  .11

 .التحرا مز أي سقب لال قسام والخالف .10

 .املحافظة على خصوصية بيا ات الزمال  واملنظمة واملستفيديز .10

 . بتعاد عز تبادل املصالح ال خصية أو تجييرها لصالح النفس .14

 .ألاما ة في است دام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة  .15

 . اى   بطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحا هصدق  لتجا   .16

 

 

 



 

 

 

  ألاخالقيات املرتبطة بالجوا ب املهنية : الفصل الثاني: 

 .احترام اللوائح وألا ظمة والعقود املعتمدة مز املنظمة  .1

 .التقيد بوقم العمل وتنفيذ ألاعمال املوكلة  ليه خالله دون شغله بأمور أخر   .0

 .بالقواعد وألاصول املهنية للعمل  لتزام  .0

 .تلخير املعارف واملهارات لتنفيذ ألاعمال على الوجه ألالمل  .4

 .جديد في مجال العمل و طالع على كل هو الجدية في تطوير املهارات واملعارف  .5

 لتزام بالعقود واملواثيق و تفاقات واملتطلبات بينه وبين املنظمتة أو متع أي منظمتة أختر   .6

 .أثنا  التعاقد أو التعاون أو تقديم الخدمة وتحمل مسؤوليتها 

 .حين تتعرض  ي  قد جائر أو تهمة  ير صحيحة الدفاع بموضوعية عز املنظمة  .7

تيستتتتير إلاجتتتترا ات واملرو تتتتة فتتتتي ألادا  وتتتتتذليل العقبتتتتات حستتتتب صتتتتالحياته وتقتتتتديم املقترحتتتتات  .8

 .حولها  صحاب القرار

 .وتطويرها وقياو رضا املستفيديز وأصحاب العالقة تحسين مستو  الخدمة  .9

 .املبادرة  اى طر  ألافكار واملقترحات التطويرية .12

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

 .الصدق في  عداد التقارير دون ت خيم أو تضليل  .10

 .ا  آلاخريز في صنع القرارات و بدا  آلارا  مع تقبل  ر امل ارلة  .10

 .تقدير ال رالة والتكامل بين املنظمة وأي منظمة أخر   .14

 .توطين الخنرة واستدامتها في املنظمة لتأهيل الص  الثاني و قل املعرفة .15

التواصتتتتتتل الفعتتتتتتال بمتتتتتتا يحقتتتتتتق أهتتتتتتداف املنظمتتتتتتة و عتتتتتتزا العالقتتتتتتات إلايجابيتتتتتتة بتتتتتتين أصتتتتتتحاب  .16

 .العالقة 

 .ة املنظمة واملستفيد لخدمإلافادة مز التقنيات والوسائل الحديثة  .17

 .منح ألاولوية لألمز والسالمة وتجنيب املنظمة أي م اطر  .18

 .التنزي عز أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصخحة خاصة  .19



 

 

 

 

  ألاخالقيات املرتبطة بالجوا ب املالية : الفصل الثالث: 

 .تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأما ة وا ضباط  .1

 .املنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة وصيا تها مز التفريطالحفاظ على أصول  .0

0.  
ً
 أو  ظاميا

ً
 . حسان التدبير املااي والحذر مز أي معامالت مالية م بوهة أمنيا

 .تقبل املسا لة لتنرئة الذمة أو لتوضيح ما ي كل بطريقة مهنية معيارية واضحة .4

 ظاميتة موثقتة   ا طلبتم متز املتنترع فيمتا  إلافصا  عز املعلومتات والبيا تات املاليتة بطريقتة .5

 .املعنية ي صه أو مز إلادارة الحكومية 

 .رفض الهدايا أو الهبات املرتبطة بموقعه الوظيفي تحم أي مسمى أو مسوغ  .6

 .التورع عز مواطز الريبة وبيان ما يمنع مز  سا ة الظز  .7

 .م املتوافقة مع ألا ظمة صرف املبالغ املالية املتنرع بها حسب شروط املتنرعين ور باته .8

 .رفض الرشوة والسعي ملكافحتها  .9

 . بتعاد عز التورط في أي شكل مز أشكال الفساد املااي أو  سيل ألاموال  .12

 . حتفاظ بجميع الوثائق واملسدندات املالية التي تحفظ حقوق املنظمة والعاملين .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  املستفيدأخالقيات العاملين مع : الفصل الرابع: 

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

 .العناية بآرا  املستفيد عز الخدمة املقدمة له وسماع مقترحاته و قلها  .0

 .للمستفيد دو ما تعقيد تسهيل تقديم الخدمة  .0

 .ألاخطار ات ا  التدابير الالامة التي مز شأنها حفظ سالمة املستفيد ووقايته مز .4

5.  
ً
 أو معنويا

ً
 .حفظ لرامة املستفيد والحذر مز أي تصرف يجر  م اعري أو يضري حسيا

 سدئذان مز املستتفيد حتال التصتوير والن تر إلاعالمتي متع مراعتاة أخالقيتات الصتورة أثنتا   .6

 .التوثيق وأخالقيات البحث  جتماعي أثنا  دراسة حالة املستفيد 

املستتتتفيد متتتز  صتتتح وتوجيتتته دون  لتتتزام وشتتتر  الخدمتتتة املقدمتتتة لتتته عتتتز  تقتتتديم متتتا يحتاجتتته .7

الحاجتة وبيتان الحقتوق والفتر  املتاحتة لته و لتزامتات التتي يتوجتب عليته تأديتهتا لخحصتتول 

 .على الخدمة 

 .التفاعل معه بالتهنئة أو املواساة حسب املقام  .8

 .مة املبادرة في البحث عز املتعففين مز املحتاجين لخدمات املنظ .9

 .العدل في خدمة املستفيديز دون محاباة أو تحيز  .12

الصتتتدق متتتع املستتتتفيد فتتتي استتتتحقاقه الخدمتتتة متتتز عدمتتته متتتع تطييتتتب ختتتاطري وتوجيهتتته ملتتتا فتتتي  .11

 .صالحه 

التجاوب الفتوري متع ألاامتات والكتوارص وأصتحاب الحاجتات املستتحجلة وتحمتل متا يصتاحب  .10

 . لك مز ضغوط عمل أو  لحا  

 . سبحا ه في جميع شؤو ه مع فعل السقب تذليري بالتوكل على   .10

 .تعميق صلته بوطنه وايادة محبته ملواطنيه .14

 

 



 

 

 

 

  أخالقيات الرةسا  مع العاملين : الفصل الخامس: 

 . حتفا  بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم  .1

 .تقدير أحوال العاملين والتعامل معهم بما يتطلبه املوق  مع حفظ لرامتهم  .0

 .التعامل بعدل و  صاف  .0

 .الوفا  بحقوق العاملين املادية واملعنوية .4

 .ت جيع رو  املبادرة و بتكار .5

 . شراك فرق العمل مز  ير املديريز في بنا  القرارات واختيار ألانسب منها  .6

 .نسبة النجا   هله والوقوف معهم في ألاخطا   ير املقصودة .7

 .التواضع  .8

 

 

  أخالقيات املرةوسين مع الرةوسا  : الفصل السادو: 

 .تقبل التوجيهات وفق الدسلسل الوظيفي في املنظمة  .1

 .توقيرهم والتعامل معهم بما تقتضيه آلاداب املرعية  .0

 .التعاون معهم إل جا  العمل با دا  املتفاني والرأي الصادق  .0

 .ة أثنا  العملاملهذبة و بال هم عز أي م الفة أو صعوب النصيحةتقديم  .4

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  أخالقيات العاملين فيما بينهم : الفصل السابع: 

بتعتتتتتتتاليم ال تتتتتتتر عة إلاستتتتتتتالمية وأحكامهتتتتتتتا وبمقتضتتتتتتتيات ألاعتتتتتتتراف والتقاليتتتتتتتد التتتتتتتتتي     لتتتتتتتتزام .1

 .ت الفها فيما ي غ التعامل بين الجنسين

 .تعزيز رو  ألاخوة ون ر أجوا  املودة و حترام  .0

 .ألاخالق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم  بتعاد عز مساوئ  .0

 .التفاعل بالتهنئة أو املواساة حسب املناسبة  .4

 . عتذار الجميل عز أي سلوك  ير  ئق  .5

بتتين العتتاملين متتع حفتتظ حتتق ألاطتتراف فتتي املطالبتتة بمتتا تتتراي التعامتتل بحكمتتة متتع أي  تتزاع يقتتع  .6

 .ةالسياسات املتبعة والطرق النظاميحسب 

 .مراعاة اهتمامات الزمال  ومزاياهم وإلاشادة بمنجزاتهم وخصائصهم إلايجابية  .7

 .اقتصار التواصل بين الجنسين على شؤون العمل وفيما ي دمه فقط  .8

الحتتتر  علتتتى  قتتتل الخنتتترات والتجتتتارب املهنيتتتة وايتتتادة مهتتتارات العتتتاملين فيمتتتا ي تتتدم املنظمتتتة  .9

 .واملستفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 غ امليثاق  : 

  

 :الحمد   والصالة والسالم على رسول   وعلى  له وصحبه ومز و ي وبعد 

 

 ملتتا للقطتتاع الخيتتري متتز مكا تتة راستتخة 
ً
فتتي ديننتتا وثقافتنتتا املحليتتة وأثتتر واضتتح فتتي مجتمعنتتا وأهميتتة فنظتترا

  0202ظتتتاهرة فتتتي رةيتتتة اململكتتتة العربيتتتة الستتتعودية 
ً
 فتتتي هتتتذا القطتتتاع فتتتإني أجتهتتتد م لصتتتا

ً
 وبصتتتفتي عتتتامال

 : فيما يلي 

 .أن ألون قدوة حسنة باحترام أ ظمة اململكة العربية السعودية ولوائحها املنظمة للعمل الخيري 

وأتعامتتتل متتتع جميتتتع العتتتاملين وأصتتتحاب العالقتتتة متتتز مستتتؤولين ومتتتديريز وم تتترفين ومستتتتفيديز وعمتتتال  

 .وشركا  بكل أدب وصدق وشفافية والتزام 

وأن أبتتتذل متتتا أستتتتطيع متتتز وقتتتم وجهتتتد  دا  عملتتتي بمهنيتتتة ولفتتتا ة و تقتتتان وأن أتعتتتاون متتتع فريتتتق العمتتتل 

في كل ما ي دم العمل وأهدافه   وأن امتنع عز أي سلوك مز شأ ه  لحتاق بتي أو باملنظمتة متع والزمال  

 على دمتي املالية وأدائي املنهي 
ً
 .التنزي عز أي تصرف يؤثر سلبا

 بكتتل متتا تضتتمنهألاجتتر متتز   والر بتتة فتتي خدمتتة التتوطز و واحدستتب فتتي  لتتك 
ً
امليثتتاق   فتتع املجتمتتع ملتزمتتا

 مز   العون والسداد 
ً
 .مز مبادئ ومواد وقيم سائال

 

 _________________________: املنظمة    _____________________________:  سم 

 _________________________: التوقيع    ___________________________: الوظيفة 
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