
 

 

 
 األخاللً المٌثاق

  وسلوكٌات مبادئ الخٌري المطاع فً للعاملٌن

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

 

 تمهيذ
 واســعة مســاحة العمــل أخاللٌــات تبــوأت ولــذا والرلً؛ التمدم مظاهر ومن النجاح، ركائز أحد األخالق بمكارم التمسن ٌعد
 وانسجامها ثمافتنا من النبثالها أهمٌتها تعظم المحلٌة بٌئتنا وفً بالحٌوٌة، المفعمة والمطاعات الــدول مــن كثٌــر أدبٌــات فــً
 تعالــى: ـاللـ معه التام

ه  إِن  )  ْحسهانِ  بِاْلعهْدلِ  ٌهأُْمرُ  ّللا  اْْلِ إٌِتهاءِ  وه ى   اْلمُْربهى   ِذي وه ٌهْنهه اْلُمنكهرِ  اْلفهْحشهاءِ  عهنِ  وه اْلبهْغًِ  وه ( لهعهل ُكمْ  ٌهِعُظُكمْ   ۚوه  9٩ النحل تهذهك ُرونه

أُْمرْ  اْلعهْفوه  )ُخذِ   اللً:األخ التعامل فً سامٌة بماعدة ملسو هيلع هللا ىلص نبٌــه وأوصــى أهْعِرضْ  بِاْلعُْرفِ  وه ( عهنِ  وه اِهِلٌنه  999 األعراؾ: اْلجه

إِن نه  فمال: وعال جل وزّكاه ( ُخلُك   لهعهلهى   )وه  4 الملــم: عهِظٌم 

 الكامــل. وااللتــداء األســوة موضــع هــو والســالم الصــالة علٌــه ورســولنا

 عطــاء   أكثــر وتجعلهــم بهــم، ترتمــً إذ ســلوكه، فــً وتمثلها األخاللٌات لهذه ٌمتثل من أولى لخٌريا المطاع فً والعاملون
، بهاء أشد وٌجعلها الخٌري، للعمل الباهرة الصورة ٌبرز مما واحتسابا ، إخالصــا   وأعظــم وإتمانــا ،  أي عنها وٌزٌل ونماء 
 عارض. ؼبش

 والعمك المسلمٌن، لبلة السعودٌة، العربٌة المملكــة  أن علــى تنــص 0٩0٩ الســعودٌة العربٌــة المملكــة رإٌــة أن وحٌــث
 المطــاع فــً المشــاركة علــى المواطنٌــن وتحفــز راســخة، لٌمــه حٌــوي مجتمــع المملكــة مجتمع وأن واإلسالمً العربً
 بناء إلى الحاجة برزت فمد المتطوعٌن، من ضخمة أعــداد الســتمطاب ــاعالمط فــً المنظمــات أبــواب وتشــرع الثالــث
 والمهنٌــة األخاللٌــة الممارســات أفضــل علــى وٌدلّهــم ســلوكهم، ٌوّجــه الخٌــري؛ المطــاع فــً للعاملٌن أخاللً مٌثاق
 النبٌــل. اإلنســانً لطاعهــم فــً
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 هامة مصطلحات

 ٌلً: ما المٌثاق هذا فً وردت أٌنما التالٌة بالمصطلحات ٌمصد

 سلوكهم. فً والمإثرة الخٌري، المطاع فً العاملٌن لثمافة الموجهة المحورٌة والمبادئ المٌم األخاللً: المٌثاق  

 أعمالهــم، وطبٌعــة وأجورهــم ممراكزهــ تفاوتَــت   وإن   الجنســٌن، مــن الخٌــري المطــاع فــً ٌعمــل مــن كل :العاملــون  

 والمتطــّوع. الموظــؾ ذلــن فــً وٌتســاوى

 ولد ربحٌة، ؼاٌات له ولٌس الفكر، أو الولت، أو الجهد، أو بالمال، وٌكون الناس، نفع ٌستهدؾ عمل أي الخٌري: العمل  

 الربحً. ؼٌر المطاع – الثالث المطاع– الخٌري المطاع أحٌانا : ٌسمى

 مثــل: الخٌــري للمطــاع تنتمــً جمعٌــة أو مإسســة أو ولــؾ أي مــة:المنظ  

 – المانحــة والكٌانــات المإسســات – الخٌرٌــة الجمعٌــات – الخٌرٌــة المإسســات – الخٌرٌــة األهلٌــة الجمعٌــات

 الربحٌــة ؼٌــر المإسســات – الولفٌــة المإسســات

 بهما. ٌتؤثر أو الخٌري العمل أو المنظمة على ٌإثر من كل العاللة: أصحاب 

 لخدمته. المنظمة أنشئت الذي المستفٌد: 

 الوظٌفٌــة. مســمٌاتهم اختالؾ على منظمة أو إدارٌة وحدة كل ي ؾ األعلى المسإول الرئٌس: 

 

 : المٌثاق أهداف

 ي.الخٌــر العمــل فــً المهنٌــة للممارســات األخاللٌــة والمبــادئ األســس تحدٌــد -9

 الخٌري. المطاع فً العاملٌن سلون توجٌه -0

 تطبٌمــه. علــى والتعــاون الموٌــم، بالخلــك اللتــزام الخٌــري المطــاع فــً العاملٌــن تحفٌــز -0

 عداهــا. مــا تصحٌــح أو وتحســٌن الخٌــري، المطــاع فــً اإلٌجابٌــة الممارســات تعزٌــز  -4

 المنظمات. ثمافة فً خالقاأل حضور ترسٌخ -5

 :المٌثاق علٌها بنً التً الركائز و األسس

 ومماصدها اإلسالمٌة بالشرٌعة وااللتزام ســبحانه، باللــه اإلٌمــان مــن تنطلــك وركائــز أســس علــى المٌثــاق مــواد بنٌــت
 أعلــى بلــوغ شــؤنها مــن ســمات وهــً والعلمٌــة، والمتانــة، األصالــة، فٌهــا وروعــً الرسمٌة، األنظمة واحترام الكلٌة،
 والمبــول. والوالعٌــة، المصدالٌــة، ـنمـ درجــة
 هً: باسمة، وركائز راسخة، أسس من المٌثاق انطلك وعلٌه

 الصحٌحــة. وســلم علٌــه اللــه صلــى رســوله وســنة اللــه كتــاب مــن الشــرعٌة النصــوص إلــى االســتناد .9
 السعودٌة. العربٌة المملكة فً األهلٌة بالجمعٌات الخاصة واللوائح األنظمة مراعاة .0
 األهلٌة. الجمعٌات فً الحوكمة ودلٌل العمل، أخاللٌات لمواعد االسترشادي الدلٌل من اإلفادة .0
 الممارســات. أفضــل علــى واالطــالع والدولٌــة، واإلللٌمٌــة المحلٌــة التجــارب مــن النهــل .4
 وعاملٌن، تنفٌذٌة، وإدارات إدارة، ومجالس لٌادات، من مستوٌاتهم بكافة الخٌري العمل فً العالة أصحاب احتٌاجات تلبٌة .5

 ومستفٌدٌن.



 
 

 : بالمٌثاق االلتزام فوائد

 ــل التطــوع، ثمافــة ؼــرس علــى تنــص التــً 0٩0٩ الســعودٌة العربٌــة المملكــة رإٌــة تحمٌــك فــً ٌســهم  وتحمُّ
 حٌوٌــة رفع إلى إضافة الربحً، ؼٌر للمطاع ي االجتماع األثر وتعظٌم ومجتمعاتنا، وأعمالنــا حٌاتنــا فــً المســإولٌة
 بالتطــوع. الراؼبٌــن مــن عــدد ألكبــر البــاب وفتــح الراســخة، لٌمــه مــن المنبثمــة المجتمــع

 من المرارات اتخاذ فً والمشاركة والمساءلة، والشــفافٌة ةالمســإولٌ علــى تســتند التــً الحوكمــة مبــادئ ٌعــزز 
 العاملٌــن. بٌــن مشترن وتعاون ذاتً منطلك

 الخٌــري. والعمــل والمســتفٌد المنظمــة تنفــع التــً اإلٌجابٌــة الممارســات مــن ٌزٌــد 
  ّؼٌرهما. أو مالًال أو اإلداري للفساد باب ا تفتح لد التً السلبٌة الممارسات من ٌَُحد 
 المنظمة. صالح فً تصب بحٌث وتوجٌهها المرارات ضبط من ٌزٌد 
 ًواإلجراءات. المعاٌٌر واضحة أخاللٌة عمل بٌئة ٌنم 
 ًالعالة. أصحاب عند ومكانتها المنظمة سمعة ٌحم 
 ذواتهم. تموٌم على العاملٌن ٌعٌن 
 المهنٌة. الممارسات أفضل إلى ٌإدي 
 وخارجه. الخٌري المطاع داخل ءالحتذا لابا   نموذجا   ٌمدم 
 فٌه. والعاملٌن الخٌري بالعمل المجتمع ثمة من ٌرفع 
 المعنى، ومفهومة الداللة، واضحة وكلماتــه رشــٌمة، مختصــرة عباراتــه تكــون أن المٌثــاق صٌاؼــة فــً حرصنــا ولــد
 ال عام خطاب عبر األسس، فً إلٌها المشار المدخالت ًف ورد ما أهم على ٌشتمل وأن متناؼمة، متوافمة ومفاهٌمه ومعانٌه
 ملهم. حً وبؤسلوب صفة، أو فئة إلى ٌنصرؾ

 : للمٌثاق العامة المبادئ

 ثــم أعمالــه، جمٌــع علــى حاكمــة وجعلهــا ثوابتنــا، مــن المنطلمــة والركائــز األســس علــى الدراســة فرٌــك اعتمــد 
 مــن عــددا   وعمــد العالــة، أصحــاب آراء واســتطاع البحــث، ونتائــج المســح، أعمــال لــه توصلــت مــا الفرٌــك جمــع
 المٌثــاق، علٌهــا ٌنهــض رئٌســة، مبادئ ثمانٌة إلى تمود مجتمعة المدخالت هذه أن ووجد التركٌز، جلساتو العمــل ورش

 هــً: الثمانٌــة والمبــادئ فرعٌــة، لٌمــا مبــدأ كل وٌتضمــن
 النفــس فــً ٌبعــث ممــا المجتمــع، تنمٌــة فــً واإلســهام الوطــن خدمــة ثــم بالعمــل، للــه التمــرب اإلخــالص: -9

 وإتمــان. بإبــداع العمــل نحــو متجــددة طالــة

 بٌنه وفٌما الخٌري العمل داخل الثمة ٌمتن مما العمل، عن الشخصٌة المصلحة وفصل اإلنسان، ٌشٌن مما الحذر النزاهة: -0

 المجتمع. وبٌن

 والفعل. المول فً والتوازن واالنصاؾ والتفرلة، التجنً ومنع الحموق، حفظ العدالة: -0

 ٌــإدي كــً باألنظمــة؛ التــام التزامــه مــع وتبعاتهــا، أعمــال مــن علٌــه ٌجــب بمــا نفســه المــرء إلــزام المســإولٌة: -4

 والمهنٌــة. واالجتماعٌــة، والوطنٌــة، الدٌنٌــة، مســإولٌاته

 العلمٌة. والكفاءة المهنٌة األصول مراعاة مع االستطاعة، لدر الدلة مستوٌات بؤعلى والمهام األعمال أداء اإلتمان: -5

 واألنظمة بالعمل إخال دون الموي وتولٌر الضعٌؾ رحمة مع األطراؾ، جمٌع وتمدٌر منازلهم، الناس إنزال االحترام: -6

 المرعٌة.

 المستفٌد. نفع أجل من ٌةالتضح فً والتفانً والمجتمع، للفرد التنموٌة الرإٌة تحمٌك العطاء: -7

 اآلخرٌن. مع التعاون دون مهامه ٌنجز أن العامل ٌستطٌع ال حٌث العون؛ وتبادل وتكاملها الجهود تضافر التعاون: -8

  فرعٌة. لٌم من تتضمنه عما او عنه معبرة وجاءت المبادئ، هـذه من المٌثاق نصوص انبثمت ولد

  



 
 

 

 أساسية أخالق األول: الفصل
 
 وعما . لوال   الموٌم المنهج واتباع اإلسالمٌة، بالشرٌعة االلتزام .9
 بها. والتمٌد السعودٌة العربٌة المملكة أنظمة احترام .0
 ورحمتهم. الخلك ومصلحة الخالك رضا عن عمل كل فً البحث .0
 والعلن. السر فً هللا ومرالبة الخٌر، عمل نٌة احتساب .4
 المجتمع. تنمٌة فً معهم والمشاركة الخٌري لمطاعا فً العاملٌن مع التكامل .5
 المجتمع. فً والجنسٌات الفئات لجمٌع االجتماعً التنوع .تمبل6
 الخٌــر. بعمــل الفــرح مــع ضــرر، ودونمــا المســتطاع لــدر للعمــل المصاحبــة والمشــمّة المســإولٌة، أمانــة .تحمــل7
 العمل. خٌرٌة ٌجرح عما والبعد سمعتها، ىعل والحفاظ للمنظمة، الوالء .8
 ألصحابــه. التمٌــز نســبة مــع والمنظمــة، العاملٌــن بٌــن مشــتركة أنهــا علــى للنجاحــات النظــر .9
 الخٌري. المطاع فً للعاملٌن الحسنة المدوة تمدٌم .9٩
 ورحمتهــا. كافــة اللــه مخلولــات إلــى واإلحســان ومكوناتهــا، البٌئــة علــى المحافظــة .99
 والخاؾ. النمسام سبب أي من التحرز .90
 والمستفٌدٌن. والمنظمة الزمالء بٌانات خصوصٌة على المحافظة .90
 النفس. لصالح تجٌٌرها أو الشخصٌة المصالح تبادل عن االبتعاد .94
 الحدٌثة. والوسائل والتطبٌمات التمنٌة استخدام فً األمانة .59
 ســبحانه. ٌرضٌــه مــا وتحصٌــل والســداد التوفٌــك بطلــب اللــه إلــى االلتجــاء صــدق .96

  

 المهنية بالجىانب المرتبطة األخالقيات الثاني: الفصل

 ظمة.المن من المعتمدة والعمود واألنظمة اللوائح احترام .9
 أخرى. بؤمور شؽله دون خاله إلٌه الموكلة األعمال وتنفٌذ العمل بولت التمٌد .0
 للعمل. المهنٌة واألصول بالمواعد االلتزام .0
 األكمل. الوجه على األعمال لتنفٌذ والمهارات المعارؾ تسخٌر .4
 العمل. ال مج ي ؾ جدٌــد هــو مــا كل علــى واالطــالع والمعــارؾ المهــارات تطوٌــر فــً الجدٌــة .5
 التعاون أو التعالد أثناء أخرى منظمة أي مع أو المنظمة، وبٌن بٌنه والمتطلبات واالتفالات والمواثٌك بالعمود االلتزام .6

 مسإولٌتها. وتحمل الخدمة تمدٌم أو
 صحٌحة. ؼٌر تهمة أو جائر نمد ألي تتعرض حٌن المنظمة عن بموضوعٌة الدفاع .7
 حولهــا الممترحــات وتمدٌــم صالحٌاتــه، حســب العمبــات وتذلٌــل األداء، فــً والمرونــة اإلجــراءات، تٌســٌر .8

 المــرار. ألصحــاب
 العالــة. وأصحــاب المســتفٌدٌن رضــا ولٌــاس وتطوٌرهــا الخدمــة مســتوى تحســٌن .9
 ة.التطوٌرٌ والممترحات األفكار طرح إلى المبادرة .9٩
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 نص المٌثاق

 

 سم ميحرلا نمحرلا هللاب

 :وبعـد ،الهلـه وعلـى آلـه وصحبـه ومـن واعلـى رسـول ال المة والسـالالحمـد للـه والصـ 

واضـح فـً مجتمعنـا،  فنظـرا لمـا للمطـاع الخٌـري مـن مكانـة راسـخة فـً دٌننـا وثمافتنـا المحلٌـة، وأثـر 

   فـً هـذا المطـاع فإنـً ال  ،وبصفتـً عامـ 2030 عودٌةوأهمٌـة ظاهـرة فـً رإٌـة المملكـة العربٌـة السـ

 :أجتهـد مخلصـا فٌمـا ٌلـً

 .المنظمـة للعمـل الخٌـري أن أكـون لـدوة حسـنة باحتـرام أنظمـة المملكـة العربٌـة السـعودٌة ولوائحهـا

مشـرفٌن ومسـتفٌدٌن و لــة مــن مســإولٌن ومدٌرٌــنالجمٌــع العاملٌــن وأصحــاب العوأتعامــل مــع 

عملً  الداءأبذل ما أستطٌع من ولت وجهد وأن  .ء وشـركاء بـكل أدب وصـدق وشـفافٌة والتـزامالوعم

وأن امتنـع عـن  .فً كل ما ٌخدم العمل وأهدافه الءأن أتعاون مع فرٌك العمل والزمو .بمهنٌة وكفاءة وإتمان

عـن أي تصـرؾ ٌإثـر سـلبا علـى  مـة، مـع التنـزهأي سـلون مـن شـؤنه إلحـاق الضـرر بـً أو بالمنظ

جـر مـن اللـه، والرؼبـة فـً خدمـة الوطـن ونفـع األً ذلـن واحتسـب فـ .ذمتـً المالٌـة وأدائـً المهنـً

العــون  مــن اللــه ال  مبــادئ ومــواد ولٌــم، ســائ ملتزمــا بــكل مــا تضمنــه المٌثــاق مــن المجتمـع،

 .والســداد

  .............................ة :المنظم                                          : .......................  السما

 ................................ : التولٌع                                          ..: .................... الوظٌفة

 

 


