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تبــوأت أخالقيــات العمــل مســاحة واســعة ـفـي أدبيــات كثيــر مــن الــدول والقطاعــات 
بالحيويــة المفعمــة  

ويعــد التمســك بمــكارم األخــالق أحــد ركائــز النجــاح، ومــن مظاهــر التقــدم والرقــي؛. وفــي 
بيئتنــا المحليــة تعظــم أهميتهــا النبثاقهــا مــن ثقافنــا وانســجامها التــام معها.واألدلــة 

والشــواهد مــن الوحييــن كثيــرة فــي هــذا الصــدد .  
ــون فــي القطــاع  ــات ويمتثلهــا فــي ســلوكه هــم مــن يعمل إن أولــى مــن يمتثــل لألخالقي
الخيــري لــذا بــرزت الحاجــة إلــى بنــاء ميثــاق أخالقــي للعامليــن فــي القطــاع الخيــري؛ يوّجــه 
ســلوكهم، ويدلهــم علــى أفضــل الممارســات األخالقيــة والمهنيــة فــي قطاعهم اإلنســاني 

النبيــل. 

                                                                                                             إدارة الجمعية 
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تعريف المصطلحات
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يقصــد بالمصطلحــات التاليــة أينمــا وردت فــي هــذا الميثــاق مــا يلــي: 

الميثــاق األخالقــي: القيــم و المبــادئ المحوريــة الموجهــة لثقافــة العامليــن فــي القطــاع 
ــرة فــي ســلوكهم.  ــري، والمؤث الخي

العاملــون: كل عــن يعمــل فــي القطــاع الخيــري مــن الجنســين، وإْن تفاوتــت مراكزهــم وأجورهــم 
وطبيعــة أعمالهــم. ويتســاوى فــي ذلــك الموظــف والمتطــوع.

العمــل الخيــري: أي عمــل يســتهدف نفــع النــاس، ويكــون بالمــال، أو الجهــد، أو الوقــت، أو 
الفكــر، وليــس لــه غابــات ربحيــة، وقــد يســمى أحيانــًا: )القطــاع الخيــري -القطــاع الثالــث - القطــاع 

غيــر الربحــي(.

المنظمــة: أي وقــف أو مؤسســة أو جمعيــة تنتمــي للقطــاع الخيــري مثــل( :الجمعيــات األهليــة 
 - المانحــة  والكيانــات  المؤسســات   - الخيريــة  الجمعيــات   - الخيريــة  المؤسســات   - الخيريــة 

المؤسســات الوقفيــة - المؤسســات غيــر الربحيــة (. 

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

المستفيد: الذى أنشئت المنظمة لخدمته.

اختــاف مســمياتهم  علــى  أو منظمــة  إداريــة  فــي كل وحــدة  األعلــى  المســؤول  الرئيــس: 

الوظيفيــة. 
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األسس والمبادئ األخالقية 

-1  تحديد األسس والمبادئ األخالقية للممارسات المهنية في العمل الخيري.
-2  توجيه سلوك العاملين في القطاع الخيري. 

-3 تحفيز العاملين في القطاع الخيري لاللتزام بالخلق القويم، والتعاون على تطبيقه.
-4  تعزيز الممارسات اإليجابية في القطاع الخيري، وتحسين أو تصحيح ما عداها. 

-5 ترسخ حضور األخالق في ثقافة المنظمات. 

األسس والركائز التي يبنى عليها الميثاق 
بنيــت مــواد الميثــاق علــى أســس وركائــز تنطبــق مــن اإليمــان باللــه ســبحانه، وااللتــزام بالشــريعة 

اإلســالمية ومقاصدهــا الكليــة، واحتــرام األنظمــة الرســمية، وروعــي فيهــا األصالــة، والمتانــة، والعلميــة، 

ــول.  ــة ، والقب ــة، والواقعي ــى درجــة مــن المصداقي ــوغ أعل وهــي ســمات مــن شــأنها بل

وعليه انطلق الميثاق من أسس راسخة وركائز باسقة، هي: 

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

•      مراعاه األنظمة واللوائح الخاصة بالجمعيات األهلية في المملكة العربية السعودية . 

•       اإلفــادة مــن الدليــل االسترشــادي لمــواد أخالقيــات العمــل ودليــل الحوكمــة فــي الجمعيــات األهليــة 

 .

•     النهل من التجارب المحلية واإلقليمية والدولية، واالطالع على أفضل الممارسات.

•      تلبيــة احتياجــات أصحــاب العالقــة فــي العمــل الخيــري بكافــة مســتوياتهم مــن قيــادات، ومجالــس 

إدارة، وإدارات تنفيذيــة وعامليــن، ومســتفيدين .

١
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 فوائد االلتزام بالميثاق.
يســهم ـفـي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 التــي تنــص علــى   •
غــرس ثقافــة التطــوع، وتحّمــل المســؤولية فــي حياتنــا وأعمالنــا ومجتمعاتنــا، وتعظيــم 
ــة المجتمــع المنبثقــة عــن  ــة إلــى رفــع حيوي ــر الربحــي؛ إضاف ــر االجتماعــي للقطــاع غي األث

قيمــه الراســخة، وفتــح البــاب ألكبــر عــدد مــن الراغبيــن بالتطــوع .
تعــزز مبــادئ الحوكمــة التــي تســتند علــى المســؤولية والشــفافية والمســاءلة،   •
والمشــاركة ـفـي اتخــاذ القــرارات مــن منطلــق ذاـتـي وتعــاون مشــترك بيــن العامليــن.

•  يزيد من الممارسات اإليجابية التي تنفع المنظمة والمستفيد والعمل الخيري. 
ــا للفســاد اإلداري أو المالــي أو  •  تحــد مــن الممارســات الســلبية التــي قــد تفتــح باب

غيرهمــا.
يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح المنظمة.   •

•  ينمى بيئة عمل أخالفية واضحة المعايير واإلجراءات. 
يحمي سمعة المنظمة ومكانتها عند أصحاب العالمة.   •

•  يعين العاملين على تقويم ذواتهم. 
•  يؤدي إلى أفضل الممارسات المهنية. 

•  يقدم نموذجًا قاباًل لالحتذاء داخل القطاع الخيري وخارجه . 
•  يرفع ثقة المجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه. 

وقــد حرصنــا فــي صياغــة المشــاق أن تكــون عباراتــه مختصــره ورشــيقة، وكلماتــه واضحــة 
الداللــة، ومفهومــة المعنــى، ومعانيــه ومفاهيمــه متوافقــة متناغمــة، وأن يشــتمل علــى 
أهــم مــا ورد فــي المدخــالت المشــار إليهــا فــي األســس، عبــر خطــاب عــام ال ينصــرف إلــى 

فئــة أو صفــة، وبأســلوب حــي ملهــم. 
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الفصل الثاني: المبادئ العامة للميثاق

ــه بالعمــل، ثــم خدمــة الوطــن واإلســهام فــق تنميــة المجتمــع،  ــالص: التقــرب لل 1 -  اإلخــــــــ
ــداع وإتقــان. ممــا يبعــث فــي النفــس طاقــه متجــدده نحــو العمــل بإب

2 -  النزاهــــــــــــــة: الحــذر ممــا يشــين اإلنســان، وفصــل المصلحــة الشــخصية عــن العمــل، ممــا 
يمتــن الثقمــة داخــل العمــل الخيــري وفيمــا بينــه وبيــن المجتمــع. 

3 - العـــــــــــــــدالة: حفــظ الحقــوق، ومنــع التجنــي والتفرقــة، واالنصــاف والتــوازن فــي القــول 
والعمــل. 

4 - المســـؤولية: إلــزام المــرء نفســه بمــا يجــب عليــه مــن أعمــال وتبعاتهــا، مــع التزامــه التــام 
باألنظمــة؛ كــي يــؤدي مســؤولياته الدينيــة، والوطنيــة، واالجتماعيــة، والمهنيــة. 

5 -  اإلتقـــــــــــــان: أداء األعمــال والمهــام بأعلــى مســتويات الدقــة قــدر االســتطاعة، مع مراعاة 
األصــول المهينــة والكفــاءة العلمية. 

6 - االحتــــــــــــــرام: إنــزال النــاس منازلهــم، وتقديــر جميــع األطراف، مع رحمــه الضعيف وتوقير 
القــوي دون إخــالل بالعمــل واألنظمــة المرعية . 

7 - العطــــــــــــــــــاء: تحقيــق الرؤيــة التنمويــة للفــرد والمجتمــع، والتفانــي فــي التضحيــة مــن 
أجــل نفــع المســتفيد. 

8 - التعـــــــــــــــاون: تضافــر الجهــود وتكاملهــا وتبــادل العــون؛ حيــث ال يســتطيع العامــل أن 
ينجــز مهامــه دون التعــاون مــع االخريــن. 

وقد انبثقت نصوص المنثاق من هذه المبادئ وجاءت معبره عنها وعما 
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 الفصل الثالث: مواد الميثاق 
 االلتزام بالشريعة اإلسالمية، وابتاع المنهج القويم قواًل وعماًل. . 1
احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها. . 2
البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم. . 3
احتساب نية عمل الخير، ومراقبة هللا في السر والعلن. . 4
التكامل مع العاملين في القطاع الخيري والمشاركة معهم في تنمية المجتمع.. 5
  تقبل التنوع االجتماعي لجميع الفئات والجنسيات في المجتمع. . 	
تحمــل أمانــة المســؤولية، والمشــقة المصاحبــة للعمــل قــدر المســتطاع ودونمــا . 	

ــر.  ضــرر، مــع الفــرح بعمــل الخي
  الوالء للمنظمة، والحفاظ على سمعتها، والبعد عما يجرح خيرية العمل. . 	
النظــر للنجاحــات علــى أنهــا مشــتركة بيــن العامليــن والمنظمــة، مــع نســبة التميــز . 	

ألصحابــه. 
  تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري. . 10
إـلـى مخلوقــات هللا كافــه . 11  المحافظــة علــى البيئــة ومكوناتهــا ، واإلحســان 

ورحمتهــا. 
 التحرز من أي سبب لإلنقسام والخالف. . 12
 المحافظة على خصوصية بيانات الزمالء والمنظمة والمستفيدين. . 13
 االبتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس. . 14
 األمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة. . 15
 صدق االلتجاء إلى هللا يطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحانه.  . 	1

الفصل الرابع : األخالقيات المرتبطة بالجوانب المهنية 

1    احترام اللوائح واألنظمة والعمود المعتمدة من المنظمة. 
2    التقيد بوقت العمل وتنفيذ األعمال الموكلة إليه خالله دون شغله بأمور 

      أخرص. 
3    االلتزام بالقواعد واألصول المهنة للعمل. 

4     تسخير المعارف والمهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل. 
5     الجديــة ـفـي تطويــر المهــارات والمعــارف واالطــالع علــى كل مــا هــو جديــد ـفـي 

مجــال العمــل. 
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	     االلتزام بالعقود والمواثيق واالتفاقات والمتطلبات بينه وبين المنظمة، أو مع أي
         منظمة أخرى أثناء التعاقد أو التعاون أو تقديم الخدمة و تحمل مسؤوليتها.   

	     الدفاع بموضوعية عن المنظمة حين تتعرض ألى تقد جائر أو تهمة غير صحيحة. 
	     تيسير اإلجراءات، والمرونة في األداء، وتذليل العقبات حسب صالحياته، وتقديم          

        المقترحات حولها ألصحاب القرار. 
	      تحسين مستوي الخدمة وتطويرها وقياس رضا المستفيدين وأصحاب العالقة.

10   المبادرة إلى طرح األفكار والمقترحات التطويرية. 
11   تحاشي التفرقة العنصرية أو الفئوية في التوظيف أو عند تقديم الخدمات. 

12   الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل. 
13   المشاركة في صنع القرارات وإبداء اآلراء مع تقبل آراء اآلخرين. 

14   عدر الشراكة والتكامل بين المنظمة وأي منظمة أخرى. 
15   توطين الخبرة واستدامتها في المنظمة لتأهيل الصف الثاني، ونقل المعرفة. 

	1   التواصل الفعال بما يحقق أهداف المنظمة، ويعزز العالقات اإليجابية بين أصحاب 
        العالقة. 

	1   اإلفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة المنظمة والمستفيد. 
	1   منح األولوية لألمن والسالمة وتجنيب المنظمة أي مخاطر. 
	1   التنزه عن أي جداع أو تضليل أو الحصول على مصلحه خاصه. 

الفصل الخامس : األخالقيات المرتبطة بالجوانب المالية 
1   تحقل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانه وانضباط .

2   الحفاظ على أصول المنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة، وصيانتها من  
      التفريط. 

3    إحسان التدبير المالي والحذر من أي معامالت مالية مشبوهة أمنيا أو نظاميا. 
4    تقبل المساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضيح ما شكل بطريقة مهنية معيارية واضحة. 

5    اإلفصاح عن المعلومات والبيانات المالية بطريقة نظامية موثقة إذا طلبت عن المتبرع  
       فيما يخصه أو من اإلدارة الحكومية المعنية. 

	    رفض الهدايا أو الهبات المرتبطة بموقعه الوظيفي تحت أي مسمي أو مسوغ. 
	    التوّرع عن مواطن الريبة، وبيان ما يمنع من إساءه الظن. 

	    صرف المبالغ المالية المتبرع بها حسب شروط المتبرعين ورغباتهم المتوافقة مع 
       األنظمة. 

	    رفض الرشوة والسعي لمكافحتها. 
10   االبتعاد عن التورط في أي شكل من أشكال الفساد المالي أو غسيل األموال. 

11   االحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المالية التي تحفظ حقوق المنظمة والعاملين. 
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الفصل  السادس : األخالقيات العاملين مع المستفيد 
  تقديم الخدمة التي يحتاجها المستفيد بأفضل الوسائل والممارسات المتاحة. . 1

العناية بآراء المستفيد عن الخدمة المقدمة له، وسماع مقترحاته ونقلها. . 2

تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد .. 3

اتخاد التدابير الالزمة التي من شأنها حفظ سالمة المستفيد،  ووقايته من األخطار. . 4

حفظ كرامة المستفيد، والحذر من أي تصرف يجرح مشاعره، أو يضره حسيًا أو معنويا . 5

االســتئذان مــن المســتفيد حــال التصويــر والنشــر اإلعالمــي مــع مراعــاة أخالقيــات الصــورة . 	

أثنــاء التوثيــق، وأخالقيــات البحــث االجتماعــي أثنــاء دراســة حالــة المســتفيد.

ــه . 	 ــزام، وشــرح الخدمــة المقدمــة ل ــه دون إل تقــدم مــا يحتاجــه المســتفيد مــن نصــح وتوجي

عنــد الحاجــة، وبيــان الحقــوق والفــرص المتاحــة لــه، وااللتزامــات التــي يتوجــب عليــه تأديتهــا 

للحصــول علــى الخدمــة. 

التفاعل معه بالتهنئة أو المواساة حسب المقام. . 	

المبادرة في البحث عن المتعففين من المحتاجين لخدمات المنظمة . . 	

 العدل في خدمة المستفيدين دون محاباة أو تحيز . . 10

الصــدق مــع المســتفيد فــي اســتحقاقه الخدمــة مــن عدمه، مــع تطييب خاطــره وتوجيهه . 11

لمــا فــي صالحه. 

  التجــاوب الفــوري مــع األزمــات والكــوارث وأصحــاب الحاجــات المســتعجلة، وتحمــل مــا . 12

يصاحــب ذلــك مــن ضغــوط عمــل، أو إلحــاح . 

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

 تعميق صلته بوطنه، وزيادة محبته  لمواطنيه.  . 14
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الفصل السابع : األخالقيات الرؤساء مع العاملين 

االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم. . 1

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

التعامل عدل وإنصاف. . 3

الوفاء بحقوق العاملين المادية والمعنوية .. 4

تشجيع روح المبادرة واالبتكار. . 5

إشراك فرق العمل عن غير المديرين في بناء القرارات واختيار األنسب منها. . 	

 نسبة النجاح ألهله، والوقوف معهم في األخطاء غير المقصودة. . 	

الفصل الثامن: أخالقيات المرؤوسين مع الرؤساء 

تقبل التوجيهات وفي التسلسل الوظيفي في المنظمة.. 1
توقيرهم والتعامل معهم بما تفتضيه اآلداب المرعية.. 2
التعاون معهم إلنجاح العمل باألداء المتفاني والرأي الصادق.. 3
تقديم النصيحة المهذبة، وإبالغهم عن أى مخالفة أو صعوبة أثناء العمل. . 4

الفصل التاسع: أخالقيات العاملين فيما بينهم: 

االلتــزام بتعاليــم الشــريعة اإلســالمية وأحكامهــا، وبمقتضيــات األعــراف والتقاليــد التــي . 1

ال نخالفهــا فيمــا يخــص التعامــل بيــن الجنســين.

تعزيز روح األخوة، ونشر أجواء المودة واالحترام. . 2
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االبتعاد عن مساوئ األخالق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم. . 3

 التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة. . 4

االعتذار الجميل عن أي سلوك غير الئق. . 5

التعامــل بحكمــة مــع أي نــزاع يقــع بيــن العامليــن مــع حفــظ حــق األطراف فــي المطالبة . 	

بمــا تــراه حســب السياســات المتبعة والطــرق النظامية. 

مراعاه اهتمامات الزمالء ومزاياهم واإلشادة بمنجزاتهم وخصائصهم اإليجابية. . 	

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

الحــرص علــى نقــل الخبــرات والتجــارب المهنيــة وريــادة مهــارات العامليــن فيمــا يخــدم . 	

المنظمــة والمســتفيد. 
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نص الميثاق 

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن وااله.
 وبعد: 

فنظــرًا لمــا للقطــاع الخيــري مــن مكانــة راســخة فــي ديننــا وثقافتنــا المحليــة، وأثــر 
ــه المملكــة العربيــة الســعودية  ــا، وأهميــة ظاهــرة فــي رؤي واضــح فــي مجتمعن

2030م ، وبصفتــي عامــاًل فــي هــذا القطــاع فإنــي أجتهــد مختصــًا فيمــا يلــي: 
أن أكــون قــدوة حســنه باحتــرام أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية ولوائحهــا 

المنظمــة للعمــل الخيــري. 
ومديريــن  مســؤولين  مــن  العالقــة  وأصحــاب  العامليــن  جميــع  مــع  وأنعامــل 
ــزام،  ومشــرفين ومســتفيدين وعمــالء وشــركاء بــكل أدب وصــدق وشــفافة والت
وأن أبــذل هــا أســتطيع مــن وقــت وجهــد ألداء عملــي بمهنيــة وكفــاءة وإتقــان.

 وأن أتعاون مع فريق العمل والزمالء في كل ما يخدم العمل وأهدافه. 
وأن امتنــع عــن أي ســلوك عــن شــأنه إلحــاق الضــرر بــي أو بالمنظمــة، مــع التنــزه 

عــن أي تصــرف يؤثــر ســلبًا علــى ذمتــي الماليــة وأدائــي المهنــي. 
ــة فــي خدمــة الوطــن ونفــع المجتمــع،  ــك األجــر مــن هللا، والرغب وأحســب فــى دل
ملتزمــا بــكل مــا تضمنــه الميثــاق مــن مبــادئ ومــواد وقيــم، ســائال مــن هللا العون 

والســداد. 

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

االسم :...........................
الوظيفة :.........................
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محضر اعتماد 
سياسة الميثاق األخالقي

تم بحمد الله وتوفيقه في يوم السبت 1442/11/30هـ الموافق 2021/07/10م عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية 

برئاسة رئيس المجلس بمقر الجمعية في تمام الساعة السادسة مساء« وقد حضر االجتماع أعضاء المجلس 

وموظفي الجمعية وذلك إلعادة مناقشة واعتماد السياسة وقد تم خالل االجتماع االطالع على كافة بنود 

السياسة واعتمادها ووفق ما جاءت به والعمل بموجبها ونشرها على الموقع االلكتروني للجمعية وفق الصيغة 

المرفقة باالعتماد وعلى ذلك تم التوقيع:
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