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 امليثاق األخالقي
 باألفالجالكريم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن للعاملين في 
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 مقدمة
 

 

يعدددل التمبدددر بمألدددداحد األادددالل جادددل ح ددددا ا الدمدددارق ومدددد  مودددا ر التقدددلد والر ددددي  ولددد ا  بددددوجت 

جاالقيددات العمدددح مبدددااة واسدددعة فددي جدبيدددات كقيدددر مددد  الددلوو والق ا دددات ا فعمدددة بال يويدددةق 

 وفي بيئتدا امل لية تعوم ج ميتها النبقاقها م  ثقافتدا وانسجامها التاد معها. 

ه   ﴿  ق ال تعالى: ِۚ   إِنَّ ّللاَّ اْلغهيَْ ِر وه نََه ُُ اْل اِء وه ٰى عهِن اْلفهْحشَه يهْنهه إِيتهاِء ِذي اْلقُْربهٰى وه ْحسهاِن وه اْْلِ  يهأُْمُر بِاْلعهْدِل وه

كهرَُّرونه  ْم ََه َُْم لهعهلَََُّ (ق وجوصدي  نبيدص ىدهللا  ل  ليدص وسدلم بقا دلة سدامية ۹۰)الدحدح     ﴾ (90)  يهِعُظ

نِ ُخِك   : التعامدح األاال دي  فدي َْ عََه ِر أهعََْ اْلعُْرِ  وه أُْمْر بََِ اِلِل نه  اْلعهْفوه وه ]األعراا:   ﴾ (199) اْلجََه

199]    ، 
 
إِنَّكه لهعهلهٰى ُخلٍُق عهِظ مٍ  ﴿    اه جح و ال فقداووز  الصدالة   وحسدولدا  ليدص ،  [4]القلر:   ﴾ (4) وه

 والبالد  و موضع األسوة واالقتلاء الألامح. 

والعدداملون فددي الق ددداي الخيددر  جوثددد  مدد  يمتقدددح لهدد ه األاالقيدددات ويتمقلهددا فدددي سددلوكصق     ر قددد  

  بهمق و معلهم جكثر   اء  
 
 وإ قانا

 
  ق وج وم  االىدا

 
ق ممدا يردرز الصدوحة البدا رة للعمدح وااتبدابا

 ويايح  نها ج  غبش  احض. ق الخير ق ويمعلها جشل بهاء ونقاء  

 ددددل  هللاددد  جن ا ملكدددة العرديدددة البدددعوديةق  2030وايدددن جن ح يدددة ا ملكدددة العرديدددة البدددعودية 

قبلة ا بلمينق والعمق العرب  واإلسالم ( وجن ممتمع ا ملكة )ممتمدع ايدو  قيمدص حا(دخة(ق 

ي الق ددددددداي و حفدددددددا ا دددددددواكدين  هللاددددددد  ا ثددددددداحكة فدددددددي الق ددددددداي القالدددددددن وتثدددددددري جبدددددددوا  ا دومدددددددات فددددددد

السدتق ا  ج ددلاد ةدخمة مدد  ا ت دو ينق فقددل بدرزت ال اجددة  ثد  بددداء ميقدال جاال ددي للعدداملين 

صيو   فدددددي الق ددددداي الخيدددددر     جددددد 
 
هم  هللاددددد  جفمدددددح ا ماحسدددددات األاالقيدددددة وا هديدددددة فدددددي سدددددلوكهمق ويدددددلل

 ق ا هم اإلنبان  الدبيح.
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 التعريفات 
 

   ا ا يقال ما يهللاي يقصل با ص ل ات التالية جيدما وحدت في 

ا يقال األاال ي  القيم وا بادئ امل وحيدة ا وجهدة لققافدة العداملين فدي الق داي الخيدر ق وا د ثرة 

 في سلوكهم.

  فاو  العدددداملون   ددددح مدددد  يعمددددح فددددي الق دددداي الخيددددر  مدددد  الج بددددينق وإن  
 

مراكددددا م وججددددوح م  ت   دددد

 ي.وكبيعة ج مالهمق ويتباوى في  لر ا وظف وا ت و  

مددح الخيددر   ج   مددح يبددتهلن نفددع الدددااق ويألددون با دداوق جو الجهددلق جو الوقددتق جو الفكددرق الع

 
 
الق دددداي غيددددر  -الق دددداي القالددددن    )الق دددداي الخيددددر  ولدددده  لددددص غايددددات حدحيددددةق وقددددل يبدددد   جايانددددا

 الردحي(.

الجمعيدددددات األ ليدددددة ) ا دومدددددة  ج  وقدددددف جو م سبدددددة جو جمعيدددددة   ت ددددد  للق ددددداي الخيدددددر  مقدددددح  

ا  سبدات  -ا  سبات والكياندات ا انحدة  -الجمعيات الخيرية  -ا  سبات الخيرية   -الخيرية  

 ا  سبات غير الردحية( -الوقفية 

 جص ا  العالقة   ح م  ي ثر  هللا  ا دومة جو العمح الخير  جو يتأثر بهما.

 ا بتفيل  ال   جنثئت ا دومة لخلمتص.

  داحية جو مدومة  هللا  ااتالن مبمياتهم الوظيفية.الر ه   ا ب وو األ هللا  في  ح والة 
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 أهداف الميثاق

 
 
 

  حليل األس  وا بادئ األاالقية للمماحسات ا هدية في العمح الخير . .1

  وجيص سلوك العاملين في الق اي الخير . .2

   بيقص. حفيز العاملين في الق اي الخير  لاللتزاد بالخلق القويمق والتعاون  هللا   .3

 تعايا ا ماحسات اإليمابية في الق اي الخير ق و حبين جو  ص يح ما  لا ا. .4

  رسيخ اموح األاالل في ثقافة ا دومات. .5
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 التي  األسس والركائز

 عليها الميثاق بني
 
 

بدهت مواد ا يقال  هللا  جس  وح ا ا  د لق م  اإليمان باهلل سبحانص وااللتزاد بالثريعة اإلسالمية ومقاىل ا  

الألليةق وااتراد األنومة الرسميةق وحوعي فيها األىالةق وا تانةق والعلميةق وهي سمات م  شأنها بلوغ ج هللا  دحجة 

 م  ا صلاقيةق والواقعيةق والقبوو.  

 يقال م  جس  حا(خةق وح ا ا باسقةق هي  و ليص ان لق ا 

   .االستداد  ث  الدصوص الثر ية م  كتا  ل وسدة حسولص ىهللا  ل  ليص وسلم الص يحة 

  .مرا اة األنومة واللوا ح الخاىة بالجمعيات األ لية في ا ملكة العردية البعودية 

 1ل وكمة في الجمعيات األ لية اإلفادة م  اللليح االسترشاد  لقوا ل جاالقيات العمحق ودليح ا. 

  2النهح م  التماح  امل لية واإلقليمية واللوليةق واالكالي  هللا  جفمح ا ماحسات . 

   لبية ااتياجات جص ا  العالقة في العمح الخير  بألافة مبتوياتهم م  قياداتق وممال   داحةق وإداحات 

 .3 دفي يةق و املينق ومبتفيلي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
، وانظا     «  http://cut.us/FARJ5»الدليالن أقاتهما وزااة العمل والتنمية االجتماعية ، انظا   الدليل االستاشادي لقواعد أخالقيات العمل     -1

، وقد نص دليل الحكومة على كتابة ميثاق أخالقي للعاملين في الجمعيات على اختال:    « http://cut.us/9JcwY»دليل الحكومة الاشيدة   
 مستوياته: التنظيمية واإلدااية. 

 وذلك من خالل دااسة مسحية وبحثية لهذه التجااب والمواثيق نفذها فايق عمل متخصص.  -2
 ( واش عمل عقدت مع عدد مناسب من أصحاب العالقة في عدة مناطق من مناطق المملكة. 7من خالل نتائج ) -3
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 االلتزام بالميثاقفوائد 

   
  الت   دل  هللا  غرا ثقافة الت ويق و حمح  2030يبهم في  حقيق ح ية ا ملكة العردية البعودية

ا ب ولية في ايا دا وج مالدا وممتمعا داق وتعويم األثر االجتماعي للق اي غير الردحيق  ضافة  ث  حفع ايوية  

 . كرر  لد م  الراغبين بالت ويالرا(خةق وفتح البا  أل صاملجتمع ا دبققة م  قيم

    يعاز مبادئ ال وكمة الت  تبتدل  هللا  ا ب ولية والثفافية وا باءلةق وا ثاحكة في ا خا  القراحات م

 مد لق  ات  وتعاون مثترك بين العاملين.

 . يايل م  ا ماحسات اإليمابية الت   دفع ا دومة وا بتفيل والعمح الخير 

   ُحل  ا للفباد اإلداح  جو ا اثي جو غير ما. لبلبية الت  قل  فتح باب  م  ا ماحسات اي 

 .يايل م  ضبط القراحات و وجيهها بحين  صب في ىالح ا دومة 

 يد   بهئة  مح جاالقية واة ة ا عايير واإلجراءات . 

  .يح   سمعة ا دومة ومألانتها  دل جص ا  العالقة 

 .يعين العاملين  هللا   قويم  واتهم 

 مح ا ماحسات ا هدية. ي د   ث  جف 

  
 
 .لالات اء دااح الق اي الخير  وااحجص يقلد نمو جة قابال

  .يرفع م  ثقة املجتمع بالعمح الخير  والعاملين فيص 

  قل ارىدا في ىياغة ا يقال جن  ألون  باحا ص مختصرة حشيقةق و لما ص واة ة اللاللةق ومفهومة ا عن ق

متداغمةق وجن يثتمح  هللا  ج م ما وحد في ا لاالت ا ثاح  ليها في األس ق  رر  ومعانيص ومفا يمص متوافقة  

 ا ا   اد ال يدصرن  ث  فئة جو ىفةق ودأسلو  حي ملهم.
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 المبادئ العامة للميثاق
 

ق وجعلها ااكمة  هللا  جميع ج مالصق ثم جمع الفريق ما  وىلت لص ا تمل فريق اللحاسة  هللا  األس  والر ا ا ا د لقة م  ثوابتدا

 م  وحش العمح وجلبات التركيزق ووجل جن   ه  
 
ج ماو ا سحق ونتا ج البحنق واست الي آحاء جص ا  العالقةق و قل  لدا

 ق وا بادى القمانية هي  ا لاالت ممتمعة  قود  ث  ثمانية مبادئ ح هبةق ينهض  ليها ا يقالق ويتمم   ح مبلج قيما فر ية

التقر  هلل بالعمحق ثم المة الوك  واإلسهاد في  دمية املجتمعق مما يبعن في الدف  كاقة متملدة نحو العمح  اإلخالص:  -1

 بإبلاي وإ قان. 

بهدص  ال  ح مما يثين اإلنبانق وفصح ا صل ة الشخصية    العمحق مما يمتن الققة دااح العمح الخير  وفيما النزاهة:  -2

 . ودين املجتمع 
 افظ ال قولق ومدع التمن  والتفرقةق واالنصان والتوازن في القوو والفعح. العدالة:  -3
 لااد ا رء نفبص بما يمب  ليص م  ج ماو و بعاتها مع التزامص التاد باألنومة     ي د  مب وليا ص اللي يةق  المسؤولية:   -4

 .والوكديةق واالجتما يةق وا هدية 
 األ ماو وا هاد بأ هللا  مبتويات اللقة قلح االست ا ةق مع مرا اة األىوو ا هدية والكفاءة العلمية. جداءاإلتق ان:   -5

 نااو الداا مدازلهمق و قلير جميع األكرانق مع حامة المعيف و وقير القو  دون  االو بالعمح واألنومة  االحترام:  -6

 ا ر ية 
 التفان  في التض ية م  ججح نفع ا بتفيل.  حقيق الر ية التدموية للفرد واملجتمعق و العطاء:  -7

  مافر الجهود و ألاملها و بادو العون  اين ال يبت يع العامح جن يدما مهامص دون التعاون مع اآلاري .  التعاون:  -8

 .وقل انبققت نصوص ا يقال م    ه ا بادئق وجاءت معررة  نها و ما  تممدص م  قيم فر ية
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 مواد الميثاق

 

 أخالق أساسية: الفصل األول:  
 

1.  .
 
 و مال

 
 االلتزاد بالثريعة اإلسالميةق وا باي ا دهج القويم قوال

 ااتراد جنومة ا ملكة العردية البعودية والتقيل بها.  .2

 البحن في  ح  مح    حضا الخالق ومصل ة الخلق وحامتهم. .3

 ااتبا  نية  مح الخيرق ومراقبة ل في البر والعل .  .4

 العاملين في الق اي الخير  وا ثاحكة معهم في  دمية املجتمع.  التألامح مع .5

  قبح التدوي االجتماعي لجميع الفئات والج بيات في املجتمع. .6

ة ا صاابة للعمح قلح ا بت اي ودونما ضرحق مع الفرر بعمح الخير. .7   حمح جمانة ا ب وليةق وا ثق 

 يمرر ايرية العمح.الوالء للمدومةق وال فاظ  هللا  سمعتهاق والبعل  ما  .8

 الدور للدمااات  هللا  جنها مثتركة بين العاملين وا دومةق مع نببة التميز ألص ابص. .9

  قليم القلوة ال بدة للعاملين في الق اي الخير . .10

 امل افوة  هللا  البهئة ومألوناتهاق واإلابان  ث  مخلوقات ل  افة وحامتها. .11

 التحرز م  ج  سبب لالنقباد والخالن. .12

 امل افوة  هللا  اصوىية بيانات الامالء وا دومة وا بتفيلي . .13

 االبتعاد     بادو ا صالح الشخصية جو  ميير ا لصالح الدف .  .14

 األمانة في استخلاد التقدية والت بيقات والوسا ح ال ليقة. .15

 ىلل االلتماء  ث  ل ب لب التوفيق والبلاد و حصيح ما يرضيص سبحانص. .16
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 األخالقيات المرتبطة بالجوانب المهنية: الفصل الثاني:  

 
 ااتراد اللوا ح واألنومة والعقود ا عتملة م  ا دومة.  .1

 التقيل بوقت العمح و دفي  األ ماو ا و لة  ليص االلص دون شغلص بأموح جارى.  .2

 االلتزاد بالقوا ل واألىوو ا هدية للعمح. .3

 األ ماو  هللا  الوجص األكمح. تسخير ا عاحن وا هاحات لتدفي    .4

 الجلية في   وير ا هاحات وا عاحن واالكالي  هللا   ح ما  و جليل في مماو العمح.  .5

االلتزاد بالعقود وا واثيق واال فاقات وا ت لبات بهدص ودين ا دومة جو مع ج  مدومة جارى جثداء التعاقل جو التعاون جو   .6

  قليم الخلمة و حمح مب وليتها.

 وضو ية    ا دومة اين  تعرض أل  نقل جا ر جو تهمة غير ص يحة. اللفاي بم .7

  هبير اإلجراءاتق وا رونة في األداءق و  ليح العقبات ابب ىالايا صق و قليم ا قتراات اولها ألص ا  القراح.  .8

  حبين مبتوى الخلمة و  وير ا وقياا حضا ا بتفيلي  وجص ا  العالقة. .9

  قتراات الت ويرية.ا بادحة  ث  كرر األفألاح وا .10

  حاشي  التفرقة العدصرية جو الفئوية في التوظيف جو  دل  قليم الخلمات. .11

 الصلل في   لاد التقاحير دون  ضخيم جو  مليح.  .12

 ا ثاحكة في ىدع القراحات وإبلاء اآلحاء مع  قبح آحاء اآلاري .  .13

  قلير الثراكة والتألامح بين ا دومة وج  مدومة جارى.  .14

 واستلامتها في ا دومة لتأ يح الصف القان ق ونقح ا عرفة.  وكين الخررة  .15

 التواىح الفعاو بما يحقق ج لان ا دومةق ويعاز العالقات اإليمابية بين جص ا  العالقة. .16

 اإلفادة م  التقديات والوسا ح ال ليقة لخلمة ا دومة وا بتفيل. .17

 مخاكر.مدح األولوية لألم  والبالمة و مدهب ا دومة ج   .18

 التنزه    ج  الاي جو  مليح جو ال صوو  هللا  مصل ة ااىة.  .19
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 األخالقيات المرتبطة بالجوانب المالية: الفصل الثالث:  
  حقح مب ولية ج   هل مالية جو  ي ية بأمانة وانمباط.  .1

 ال فاظ  هللا  جىوو ا دومة وممتلألاتها ومواحد ا العامة والخاىةق وىيانتها م  التفريط. .2

3.  .
 
 جو نواميا

 
  ابان التلبير ا اثي وال  ح م  ج  معامالت مالية مثبو ة جمديا

  قبح ا باءلة لترر ة ال مة جو لتوضيح ما يثألح ب ريقة مهدية معياحية واة ة.  .4

اإلفصار    ا علومات والبيانات ا الية ب ريقة نوامية موثقة   ا كلبت م  ا ترري فيما يخصص جو م    .5

 ية ا عدية. اإلداحة ال ألوم

 حفض الهلايا جو الهبات ا ر ب ة بموقعص الوظيف   حت ج  مب    جو مبوغ.  .6

 التوح ي    مواك  الريبةق وديان ما يمدع م   ساءة الو . .7

 ىرن ا بالغ ا الية ا ترري بها ابب شروط ا ترر ين وحغباتهم ا توافقة مع األنومة. .8

 حفض الرشوة والبعي  ألافحتها. .9

 التوحط في ج  شألح م  جشألاو الفباد ا اثي جو غبيح األمواو.  االبتعاد    .10

 االاتفاظ بمميع الوثا ق وا بتدلات ا الية الت   حفظ اقول ا دومة والعاملين. .11

 
 أخالقيات العاملين مع المستفيد: الفصل الرابع:  

 
 ا تااة. قليم الخلمة الت  يحتاجها ا بتفيل بأفمح الوسا ح وا ماحسات  .1

 العداية بآحاء ا بتفيل    الخلمة ا قلمة لصق وسماي مقتراا ص ونقلها. .2

 تبهيح  قليم الخلمة للمبتفيل دونما تعقيل. .3

 ا خا  التلابير الالزمة الت  م  شأنها افظ سالمة ا بتفيلق ووقايتص م  األا اح. .4

.افظ كرامة ا بتفيلق وال  ح م  ج   صرن يمرر مثا رهق جو يمره اب .5
 
 جو معدويا

 
 يا

االستئ ان م  ا بتفيل ااو التصوير وال ثر اإل الم  مع مرا اة جاالقيات الصوحة جثداء التوثيقق وجاالقيات   .6

 البحن االجتماعي جثداء دحاسة االة ا بتفيل. 

ل   قليم ما يحتاجص ا بتفيل م  نصح و وجيص دون  لاادق وشرر الخلمة ا قلمة لص  دل ال اجةق وديان ال قو  .7

 والفرص ا تااة لصق وااللتزامات الت  يتوجب  ليص  أديتها لل صوو  هللا  الخلمة. 

 التفا ح معص بالتهدئة جو ا واساة ابب ا قاد.  .8

  بادحة في البحن    ا تعففين م  امل تاجين لخلمات ا دومة. ا .9

 العلو في المة ا بتفيلي  دون محاباة جو  حيز.  .10

 الخلمة م   لمصق مع   يهب ااكره و وجيهص  ا في ىال ص.  الصلل مع ا بتفيل في استحقاقص .11

ح ما يصااب  لر م  ضغوط  محق   .12 التماو  الفوح  مع األزمات والألواحث وجص ا  ال اجات ا بتعجلةق و حم 

 جو  ل ار. 

   كيره بالتو ح  هللا  ل سبحانص في جميع ش ونص مع فعح الببب. .13

 . تعميق ىلتص بوكدصق وزيادة محبتص  واكديص .14
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 أخالقيات الرؤساء مع العاملين: لفصل الخامس:  ا 
 االاتفاء بألح ما يرفع قلحات العاملين وير ق  بأدائهم.  .1

  قلير جاواو العاملينق والتعامح معهم بما يت لبص ا وقفق مع افظ كرامتهم.  .2

 التعامح بعلو وإنصان. .3

 الوفاء بحقول العاملين ا ادية وا عدوية.  .4

 ا بادحة واالبتألاح.تشجيع حور  .5

  شراك فرل العمح م  غير ا ليري  في بداء القراحات وااتياح األنبب منها.  .6

 نببة الدمار أل لصق والوقون معهم في األا اء غير ا قصودة. .7

 التواضع  .8

 
 أخالقيات المرؤوسين مع الرؤساء: الفصل السادس:  

  قبح التوجيهات وفق التبلبح الوظيف  في ا دومة.  .1

  وقير م والتعامح معهم بما  قتميص اآلدا  ا ر ية.  .2

 التعاون معهم إلنمار العمح باألداء ا تفان  والرج  الصادل.  .3

  قليم الدصيحة ا ه بةق وإبالغهم    ج  مخالفة جو ىعودة جثداء العمح.  .4

 أخالقيات العاملين فيما بينهم لفصل السابع:  ا 
اإلسالمية وجاألامهاق ودمقتميات األ ران والتقاليل الت  ال  خالفها  االلتزاد بتعاليم الثريعة   .1

 فيما يخل التعامح بين الج بين. 

 تعايا حور األاوةق ونثر ججواء ا ودة واالاتراد.  .2

 االبتعاد    مباوئ األاالل  التدابا والغيبة والدميمة والتمب  والجلو العقيم. .3

 ة. التفا ح بالتهدئة جو ا واساة ابب ا داسب .4

 اال ت اح الجميح    ج  سلوك غير ال ق.  .5

التعامح بحكمة مع ج  نااي يقع بين العاملين مع افظ اق األكران في ا  البة بما  راه ابب  .6

 البياسات ا تبعة وال رل الدوامية. 

 مرا اة ا تمامات الامالء وماايا م واإلشادة بمدمااتهم واصا صهم اإليمابية.  .7

 الج بين  هللا  ش ون العمح وفيما يخلمص فقط. اقتصاح التواىح بين  .8

ال رص  هللا  نقح الخررات والتماح  ا هدية وزيادة مهاحات العاملين فيما يخلد ا دومة   .9

 وا بتفيل. 
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 نص الميثاق
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 ال مل هلل والصالة والبالد  هللا  حسوو ل و هللا  آلص وص بص وم  واالهق وبعل  

فدوددرا  ددا للق دداي الخيددر  مدد  مألانددة حا(ددخة فددي دي دددا وثقافتدددا امل ليددةق وجثددر واةددح فددي ممتمعددداق وج ميددة ظددا رة فددي 

 في   ا الق اي فإن  ججتهل مخلص2030ح ية ا ملكة العردية البعودية  
 
 فيما يهللاي  ق ودصفت   امال

 
 ا

 جن ج دددددددددددون قدددددددددددلوة ابددددددددددددة بدددددددددددااتراد جنومدددددددددددة ا ملكدددددددددددة العرديدددددددددددة البدددددددددددعودية ولوا حهدددددددددددا ا دومدددددددددددة للعمدددددددددددح الخيدددددددددددر .

وجتعامددح مددع جميددع العدداملين وجصدد ا  العالقددة مدد  مبدد ولين ومددليري  ومثددرفين ومبددتفيلي  و مددالء وشددر اء بألددح 

 جد  وىلل وشفافية والتزاد.  

 داء  مهللاي بمهدية وكفاءة وإ قان.  وجن جب و ما جست يع م  وقت وجهل أل 

 وجن جتعاون مع فريق العمح والامالء في  ح ما يخلد العمح وج لافص.

  هللادد   متددد  
 
وجن امتدددع  دد  ج  سدددلوك مدد  شدددأنص  ل ددال المدددرح بدد  جو با دومدددةق مددع التندددزه  دد  ج   صدددرن يدد ثر سدددلبا

 ا الية وجدائ  ا نه . 

 ي المة الوك  ونفع املجتمعق  وااتبب في  لر األجر م  لق والرغبة ف

دص ا يقال م  مبادئ ومواد وقيمق سا ال م  ل العون والبلاد.  ملتزما بألح ما  ممَّ

 

   ا دومة            االسم   

   التوقيع          الوظيفة 


