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مقدمة:

يعد التمسك بمكارم ألاخالق أحد ركائز النجاح  ،ومن مظاهر التقدم والرقي؛ ولذا تبوأت أخالقيات العمل
مساحة واسعة في أدبيات كثير من الدول والقطاعات املفعمة بالحيوية  ،وفي بيئتنا املحلية تعظم أهميتها
النبثاقها من ثقافتنا وانسجامها التام معها .
قال تعالى  } :إن هللا يأمر بالعدل وإلاحسان وإيتائ ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون{
(النحل  )90 :وأوص ى نبيه صلى هللا عليه وسلم في التعامل ألاخالقي  } :خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن
ّ
الجاهلين{ (ألاعراف  ،)299 :وزكاه جل وعال فقال  } :وإنك لعلى خلق عظيم { ( القلم  ) 4 :ورسولنا عليه
الصالة والسالم هو موضع ألاسوة والاقتداء الكامل.
والعاملون في القطاع الخيري أولى من يمتثل لهذه ألاخالقيات ويتمثلها في سلوكه ،إذ ترتقي بهم ،وتجعلهم
ً
ً
ً
أكثر عطاء وإتقانا ،وأعظم إخالصا واحتسابا ،مما يبرز الصورة الباهرة للعمل الخيري  ،ويجعلها أشد بهاء
ً
ونقاء ،ويزيل عنها أي غبش عارض.
وحيث أن رؤية اململكة العربية السعودية  1030تنص على أن ( اململكة العربية السعودية قبلة املسلمين
والعمق العربي وإلاسالمي ) وأن مجتمع اململكة ( مجتمع حيوي قيمه راسخه )  ،وتحفز املواطنين على
املشاركة في القطاع الثالث وتشرع أبواب املنظمات في القطاع الستقطاب أعداد ضخمة من املتطوعين ،
فقد برزت الحاجة إلى بناء ميثاق أخالقي للعاملين في القطاع الخيري  ،يوجه سلوكهم ويدلهم على أفضل
املمارسات ألاخالقية واملهنية في قطاعهم إلانساني النبيل .

التعريفات :
يقصد باملصطلحات التالية أينما وردت في هذا امليثاق ما يلي :

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

 العاملون :
كل من يعمل في القطاع الخيري من الجنسين  ،وإن تفاوتت مراكزهم وأجورهم وطبيعة أعمالهم
ويتساوى في ذلك املوظف واملتطوع .

 العمل الخيري :
أي عمل يستهدف نفع الناس ،ويكون باملال أو الجهد أو الوقت أو الفكر وليس له غايات ربحية وقد
ً
يسمى أحيانا  ( :القطاع الخيري  -القطاع الثالث  -القطاع غير الربحي ) .

 املنظمة :
أي وقف أو مؤسسة أو جمعية تنتمي للقطاع الخيري مثل  ( :الجمعيات ألاهلية الخيرية  -املؤسسات
الخيرية  -الجمعيات الخيرية  -املؤسسات والكيانات املانحة  -املؤسسات الوقفية  -املؤسسات غير
الربحية ) .

 أصحاب العالقة :
كل من يؤثر على املنظمة أو العمل الخيري أو يتأثر بهما .

 املستفيد :
الذي أنشئت املنظمة لخدمته.

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

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.
 تعزيز املمارسات إلايجابية في القطاع الخيري وتحسين أو تصحيح ما عداها .
 ترسيخ حضور ألاخالق في ثقافة املنظمات .

ألاسس والركائز التي بني عليها امليثاق :
بنيتتم متتواد امليثتتاق علتتى أستتس وركتتائز تنطلتتق متتز إلايمتتان بتتا ستتبحا ه و لت تزام بال تتر عة
إلاسالمية ومقاصدها الكلية واحترام ألا ظمة الرسمية وروعي فيها ألاصالة واملتا تة والعلميتة
وهي سمات مز شأنها بلوغ أعلى درجة مز املصداقية والواقعية والقبول .
وعليه ا طلق امليثاق مز أسس راسخة وركائز باسقة هي :
 ستتدناد اتتى النصتتو

ال تترعية متتز لتتتاب

وستتنة رستتوله صتتلى

عليتته وستتلم

الصحيحة .
 مراعاة ألا ظمة واللوائح الخاصة بالجمعيات ألاهلية في اململكة العربية السعودية .
 إلاف ت تتادة م ت تتز ال ت تتدليل سترش ت تتادي لقواع ت تتد أخالقي ت تتات العم ت تتل ودلي ت تتل الحولم ت تتة ف ت تتي
الجمعيات ألاهلية .
 النهل مز التجارب املحلية وإلاقليمية والدولية و طالع على أفضل املمارسات .
 تلبيتتة احتياجتتات أصتتحاب العالقتتة ف تتي العمتتل الخيتتري بكافتتة مستتتوياتهم متتز قيتتادات
ومجالس دارة و دارات تنفيذية وعاملين ومستفيديز.

فوائد لتزام بامليثاق :


يستتهم فتتي تحقيتتق رةيتتة اململكتتة العربيتتة الستتعودية  0202التتتي تتتنغ علتتى تترو ثقافتتة التطتتوع
وتحمل املسؤولية فتي حياتنتا وأعمالنتا ومجتمعاتنتا وتعظتيم ألاثتر جتمتاعي للقطتاع يتر الرب تي
ضافة اى رفع حيويتة املجتمتع املنقثقتة متز قيمته الراستخة وفتتح البتاب لنتر عتدد متز الترا بين
بالتطوع .



يع تتزا مب تتادئ الحولم تتة الت تتي تس تتدند عل تتى املس تتؤولية وال تتفافية واملس تتا لة وامل تتارلة ف تتي ات تتا
القرارات مز منطلق اتي وتعاون م ترك بين العاملين .



 يزيد مز ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح املنظمة .
 ينمي بيئة عمل أخالقية واضحة املعايير وإلاجرا ات .
 يحمي سمعة املنظمة ومكا تها عند أصحاب العالقة .
 يعين العاملين على تقويم واتهم .
 يؤدي اى أفضل املمارسات املهنية .
ً
ً
 يقدم مو جا قابال لالحتذا داخل القطاع الخيري وخارجه.
 يرفع مز ثقة املجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه.

يزيد مز املمارسات إلايجابية التي تنفع املنظمة واملستفيد والعمل الخيري.
ً
ُ
يحد مز املمارسات السلبية التي قد تفتح بابا للفساد إلاداري أو املااي أو يرهما .

وقتتد حرصتتنا فتتي صتتيا ة امليثتتاق أن تكتتون عباراتتته م تصتترة رشتتيقة وكلماتتته واضتتحة الد لتتة ومفهومتتة
املعنتتم ومعا يتته ومفاهيمتته متوافقتتة متنا متتة وأن ي تتتمل علتتى أهتتم متتا ورد فتتي املتتدخالت امل تتار ليهتتا فتتي
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
ً
ع تتددا م تتز ورو العم تتل وجلس تتات الترلي تتز ووج تتد أن ه تتذي امل تتالت مجتمع تتة تق تتود ا تتى ثما ي تتة مب تتادئ
ً
رئيسة ينهض عليها امليثاق ويتضمز كل مبدأ قيما فرعية واملبادئ الثما ية هي :
 .1إلاختتال

 :التقتترب

بالعمتتل ثتتم خدمتتة التتوطز وإلاستتهام فتتي تنميتتة املجتمتتع ممتتا يبعتتث فتتي

النفس طاقة متجددة حو العمل بإبداع و تقان.
 .0النزاهتة  :الحتذر ممتا ي تين إلانستان وفصتل املصتتخحة ال خصتية عتز العمتل ممتا يمتتن الثقتتة
داخل العمل الخيري وفيما بينه وبين املجتمع .
 .0العدالة  :حفظ الحقوق ومنع التجني والتفرقة وإلا صاف والتواان في القول والفعل .
 .4املستؤولية  :لتزام املتر فسته بمتتا يجتب عليته متز أعمتال وتبعاتهتتا متع التزامته التتام با ظمتتة
كي يؤدي مسؤولياته الدينية والوطنية و جتماعية واملهنية .
 .5إلاتقتتان  :أدا ألاعمتتال واملهتتام ب تتأعلى مستتتويات الدقتتة قتتدر س تتتطاعة متتع مراعتتاة ألاص تتول
املهنية والكفا ة العلمية .
.6

حت ترام  :تزال الن تتاو من تتاالهم وتق تتدير جمي تتع ألاط تراف م تتع رحم تتة الض تتعي

وت تتوقير الق تتو

دون خالل بالعمل وألا ظمة املرعية .
 .7العطت تتا  :تحقيت تتق الرةيت تتة التنمويت تتة للفت تترد واملجتمت تتع والتفت تتاني فت تتي الت ت تتحية مت تتز أجت تتل فت تتع
املستفيد.
 .8التعتتاون  :تضتتافر الجهتتود وتكاملهتتا وتبتتادل العتتون ال حيتتث يستتتطيع العامتتل أن ينجتتز مهامتته
دون التعاون مع آلاخريز .
وقد ا قثقم صو

امليثاق مز هذي املبادئ وجا ت معنرة عنها وعما تتضمنه مز قيم فرعية.

مواد امليثاق :


الفصل ألاول  :أخالق أساسية :
.1

ً
ً
لتزام بال ر عة إلاسالمية واتباع املنهج القويم قو وعمال .

 .0احترام أ ظمة اململكة العربية السعودية والتقيد بها .
 .0البحث في كل عمل عز رضا الخالق ومصخحة الخلق ورحمتهم .
 .4احدساب ية عمل الخير ومراقبة

في السر والعلز .

 .5التكامل مع العاملين في القطاع الخيري وامل ارلة معهم في تنمية املجتمع .
 .6تقبل التنوع جتماعي لجميع الفئات والجنسيات في املجتمع .
 .7تحم تتل أما تتة املس تتؤولية وامل تتقة املص تتاحبة للعم تتل ق تتدر املس تتتطاع ودو م تتا ض تترر م تتع الف تتر
بعمل الخير.
 .8الو للمنظمة والحفاظ على سمعتها والبعد عما يجر خيرية العمل .
 .9النظر للنجاحات على أنها م ترلة بين العاملين واملنظمة مع نسبة التميز صحابه .
 .12تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري.
 .11املحافظة على البيئة ومكو اتها وإلاحسان اى م لوقات

كافة ورحمتها.

 .10التحرا مز أي سقب لال قسام والخالف.
 .10املحافظة على خصوصية بيا ات الزمال واملنظمة واملستفيديز.
 .14بتعاد عز تبادل املصالح ال خصية أو تجييرها لصالح النفس.
 .15ألاما ة في است دام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة .
 .16صدق لتجا اى

بطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحا ه.



الفصل الثاني  :ألاخالقيات املرتبطة بالجوا ب املهنية :
 .1احترام اللوائح وألا ظمة والعقود املعتمدة مز املنظمة .
 .0التقيد بوقم العمل وتنفيذ ألاعمال املوكلة ليه خالله دون شغله بأمور أخر .
.0

لتزام بالقواعد وألاصول املهنية للعمل .

 .4تلخير املعارف واملهارات لتنفيذ ألاعمال على الوجه ألالمل .
 .5الجدية في تطوير املهارات واملعارف و طالع على كل هو جديد في مجال العمل.
.6

لتزام بالعقود واملواثيق و تفاقات واملتطلبات بينه وبين املنظمتة أو متع أي منظمتة أختر
أثنا التعاقد أو التعاون أو تقديم الخدمة وتحمل مسؤوليتها .

 .7الدفاع بموضوعية عز املنظمة حين تتعرض ي قد جائر أو تهمة ير صحيحة .
 .8تيس تتير إلاجت ترا ات واملرو تتة ف تتي ألادا وت تتذليل العقب تتات حس تتب ص تتالحياته وتق تتديم املقترح تتات
حولها صحاب القرار.
 .9تحسين مستو الخدمة وتطويرها وقياو رضا املستفيديز وأصحاب العالقة .
 .12املبادرة اى طر ألافكار واملقترحات التطويرية.
 .11تحاش ي التفرقة العنصرية أو الفئوية في التوظي

أو عند تقديم الخدمات .

 .10الصدق في عداد التقارير دون ت خيم أو تضليل .
 .10امل ارلة في صنع القرارات و بدا آلارا مع تقبل را آلاخريز .
 .14تقدير ال رالة والتكامل بين املنظمة وأي منظمة أخر .
 .15توطين الخنرة واستدامتها في املنظمة لتأهيل الص

الثاني و قل املعرفة.

 .16التواصت تتل الفعت تتال بمت تتا يحقت تتق أهت تتداف املنظمت تتة و عت تتزا العالقت تتات إلايجابيت تتة بت تتين أصت تتحاب
العالقة .
 .17إلافادة مز التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة املنظمة واملستفيد .
 .18منح ألاولوية لألمز والسالمة وتجنيب املنظمة أي م اطر .
 .19التنزي عز أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصخحة خاصة .



الفصل الثالث  :ألاخالقيات املرتبطة بالجوا ب املالية :
 .1تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأما ة وا ضباط .
 .0الحفاظ على أصول املنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة وصيا تها مز التفريط.
ً
ً
 .0حسان التدبير املااي والحذر مز أي معامالت مالية م بوهة أمنيا أو ظاميا.
 .4تقبل املسا لة لتنرئة الذمة أو لتوضيح ما ي كل بطريقة مهنية معيارية واضحة.
 .5إلافصا عز املعلومتات والبيا تات املاليتة بطريقتة ظاميتة موثقتة ا طلبتم متز املتنترع فيمتا
ي صه أو مز إلادارة الحكومية املعنية .
 .6رفض الهدايا أو الهبات املرتبطة بموقعه الوظيفي تحم أي مسمى أو مسوغ .
 .7التورع عز مواطز الريبة وبيان ما يمنع مز سا ة الظز .
 .8صرف املبالغ املالية املتنرع بها حسب شروط املتنرعين ور باتهم املتوافقة مع ألا ظمة .
 .9رفض الرشوة والسعي ملكافحتها .
 .12بتعاد عز التورط في أي شكل مز أشكال الفساد املااي أو سيل ألاموال .
 .11حتفاظ بجميع الوثائق واملسدندات املالية التي تحفظ حقوق املنظمة والعاملين.



الفصل الرابع  :أخالقيات العاملين مع املستفيد:
 .1تقديم الخدمة التي يحتاجها املستفيد بأفضل الوسائل واملمارسات املتاحة .
 .0العناية بآرا املستفيد عز الخدمة املقدمة له وسماع مقترحاته و قلها .
 .0تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دو ما تعقيد .
 .4ات ا التدابير الالامة التي مز شأنها حفظ سالمة املستفيد ووقايته مز ألاخطار.
ً
ً
 .5حفظ لرامة املستفيد والحذر مز أي تصرف يجر م اعري أو يضري حسيا أو معنويا .
.6

سدئذان مز املستتفيد حتال التصتوير والن تر إلاعالمتي متع مراعتاة أخالقيتات الصتورة أثنتا
التوثيق وأخالقيات البحث جتماعي أثنا دراسة حالة املستفيد .

 .7تقتتديم متتا يحتاجتته املستتتفيد متتز صتتح وتوجيتته دون ل تزام وشتتر الخدمتتة املقدمتتة لتته عتتز
الحاجتة وبيتان الحقتوق والفتر

املتاحتة لته و لتزامتات التتي يتوجتب عليته تأديتهتا لخحصتتول

على الخدمة .
 .8التفاعل معه بالتهنئة أو املواساة حسب املقام .
 .9املبادرة في البحث عز املتعففين مز املحتاجين لخدمات املنظمة .
 .12العدل في خدمة املستفيديز دون محاباة أو تحيز .
 .11الصتتدق متتع املستتتفيد فتتي استتتحقاقه الخدمتتة متتز عدمتته متتع تطييتتب ختتاطري وتوجيهتته ملتتا فتتي
صالحه .
 .10التجاوب الفتوري متع ألاامتات والكتوارص وأصتحاب الحاجتات املستتحجلة وتحمتل متا يصتاحب
لك مز ضغوط عمل أو لحا .
 .10تذليري بالتوكل على

سبحا ه في جميع شؤو ه مع فعل السقب .

 .14تعميق صلته بوطنه وايادة محبته ملواطنيه.



الفصل الخامس  :أخالقيات الرةسا مع العاملين :
.1

حتفا بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم .

 .0تقدير أحوال العاملين والتعامل معهم بما يتطلبه املوق

مع حفظ لرامتهم .

 .0التعامل بعدل و صاف .
 .4الوفا بحقوق العاملين املادية واملعنوية.
 .5ت جيع رو املبادرة و بتكار.
 .6شراك فرق العمل مز ير املديريز في بنا القرارات واختيار ألانسب منها .
 .7نسبة النجا

هله والوقوف معهم في ألاخطا ير املقصودة.

 .8التواضع .



الفصل السادو  :أخالقيات املرةوسين مع الرةوسا :
 .1تقبل التوجيهات وفق الدسلسل الوظيفي في املنظمة .
 .0توقيرهم والتعامل معهم بما تقتضيه آلاداب املرعية .
 .0التعاون معهم إل جا العمل با دا املتفاني والرأي الصادق .
 .4تقديم النصيحة املهذبة و بال هم عز أي م الفة أو صعوبة أثنا العمل.



الفصل السابع  :أخالقيات العاملين فيما بينهم :
.1

لتت ت تزام بتع ت تتاليم ال ت تتر عة إلاس ت تتالمية وأحكامه ت تتا وبمقتض ت تتيات ألاعت ت تراف والتقالي ت تتد الت ت تتي
ت الفها فيما ي غ التعامل بين الجنسين.

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

بتعاد عز مساوئ ألاخالق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم .

 .4التفاعل بالتهنئة أو املواساة حسب املناسبة .
.5

عتذار الجميل عز أي سلوك ير ئق .

 .6التعامتتل بحكمتتة متتع أي تزاع يقتتع بتتين العتتاملين متتع حفتتظ حتتق ألاطتراف فتتي املطالبتتة بمتتا تتراي
حسب السياسات املتبعة والطرق النظامية.
 .7مراعاة اهتمامات الزمال ومزاياهم وإلاشادة بمنجزاتهم وخصائصهم إلايجابية .
 .8اقتصار التواصل بين الجنسين على شؤون العمل وفيما ي دمه فقط .
 .9الحتتر

علتتى قتتل الخن ترات والتجتتارب املهنيتتة وايتتادة مهتتارات العتتاملين فيمتتا ي تتدم املنظمتتة

واملستفيد .



غ امليثاق:

الحمد

والصالة والسالم على رسول

وعلى له وصحبه ومز و ي وبعد :

ً
فنظترا ملتتا للقطتتاع الخيتتري متتز مكا تتة راستتخة فتتي ديننتتا وثقافتنتتا املحليتتة وأثتتر واضتتح فتتي مجتمعنتتا وأهميتتة
ً
ً
ظتتاهرة فتتي رةيتتة اململكتتة العربيتتة الستتعودية  0202وبصتتفتي عتتامال فتتي هتتذا القطتتاع فتتإني أجتهتتد م لصتتا
فيما يلي :
أن ألون قدوة حسنة باحترام أ ظمة اململكة العربية السعودية ولوائحها املنظمة للعمل الخيري.
وأتعامتتل متتع جميتتع العتتاملين وأصتتحاب العالقتتة متتز مستتؤولين ومتتديريز وم تترفين ومستتتفيديز وعمتتال
وشركا بكل أدب وصدق وشفافية والتزام .
وأن أبتتذل متتا أستتتطيع متتز وقتتم وجهتتد دا عملتتي بمهنيتتة ولفتتا ة و تقتتان وأن أتعتتاون متتع فريتتق العمتتل
والزمال في كل ما ي دم العمل وأهدافه وأن امتنع عز أي سلوك مز شأ ه لحتاق بتي أو باملنظمتة متع
ً
التنزي عز أي تصرف يؤثر سلبا على دمتي املالية وأدائي املنهي .
ً
واحدستتب فتتي لتتك ألاجتتر متتز والر بتتة فتتي خدمتتة التتوطز و فتتع املجتمتتع ملتزمتتا بكتتل متتا تضتتمنه امليثتتاق
ً
مز مبادئ ومواد وقيم سائال مز العون والسداد .
سم _____________________________ :

املنظمة _________________________ :

الوظيفة ___________________________ :

التوقيع _________________________ :
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