الميثاق األخالق
للعاملين في القطاع غير الربحي
مبادئ وسلوكيات

مقدمة:
يعد التمسك بمكارم األخالق أحد ركائز النجاح ،ومن مظاهر التقدم والرقي؛ ولذا تبوأت أخالقيات
العمل مساحة واسعة في أدبيات كثير من الدول والقطاعات المفعمة بالحيوية ،وفي بيئتنا املحلية تعظم
أهميتها النبثاقها من ثقافتنا و انسجامها التام معها.
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اْل ْح َس ِان َو ِإيت ِاء ِذي الق ْرَب ٰى َو َين َه ٰى َع ِن الف ْحَش ِاء
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وال ُمنك ِر والبغ ِي ۚ ي ِعظكم لعلكم تذك ُرون) (النحل )۰۹ :وأوص ي نبيه صلى الله عليه وسلم بقاعدة
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سامية في التعامل األخالقي (:خ ِذ العفو وأمر ِبالعر ِف وأع ِرض ع ِن الج ِ
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وزكاه جل وعال فقالَ (:و ِإنك لعل ٰى خلق ع ِظيم) (القلم ،)4 :ورسولنا عليه الصالة والسالم هو موضع
األسوة واالقتداء الكامل.
والعاملون في القطاع الخيري أولى من يمتثل لهذه األخالقيات ويتمثلها في سلوكه ،إذ ترتقي بهم ،وتجعلهم
أكثرعطاء و إتقانا ،وأعظم إخالصا واحتسابا ،مما يبرزالصورة الباهرة للعمل الخيري ،ويجعلها أشد بهاء ونقاء
ويزيل عنها أي غبش عارض.
وحيث أن رؤية المملكة العربية السعودية  0202تنص على أن المملكة العربية السعودية ،قبلة
المسلمين ،والعمق العربي واْلسالمي) وأن مجتمع المملكة (مجتمع حيوي قيمة راسخة) ،وتحفز المواطنين
على المَشاركة في القطاع الثالث وتَشرع أبواب المنظمات في القطاع الستقطاب أعداد ضخمة من
المتطوعين ،فقد برزت الحاجة إلى بناء ميثاق أخالقي للعاملين في القطاع الخيري بوجه سلوكهم ،ويدلهم على
أفضل الممارسات األخالقية والمهنية في قطاعهم اْلنساني النبيل.

التعريفات:
ويقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا الميثاق ما يلي:
 الميثاق األخالقي :القيم والمبادي املحورية الموجهة لثقافة العاملين في القطاع الخيري ،والمؤثرة في
سلوكهم.
 العااملون :كال من يعماال في القطااع الخيري من الج،سا ا ا ااين ،وإن تفااوتا مراكزهم وأجورهم وطبيعااة
أعمالهم ،ويتساوى في ذلك الموظف والمتطوع.
 العمل الخيري :أي عمل يس ا ااتهدف نفع النان ،ويكون بالمال ،أو الجهد ،أو الوق  ،أو الفكر ،وليس
له غايات ربحية ،وقد يسمى أحيانا( :القطاع الخيري القطاع الثالث  -القطاع غيرالربحي).
 المنظماة :أي وقف أو مؤسا ا ا اسا ا ا ااة أو جمعياة ت،تمي للقطااع الخيري مثال الجمعياات األهلية الخيرية -
المؤس اسااات الخيرية  -الجمعيات الخيرية  -المؤس اسااات والكيانات المانحة  -المؤس اسااات الوقفية -
المؤسسات غير الربحية).
 أصحاب العالقة :كل من يؤثر على المنظمة أو العمل الخيري أو يتأثربهما
 المستفيد :الذي أنَشئ المنظمة لخدمته.
 الرئيس :المسؤول األعلى في كل وحدة إدارية أو منظمة على اختالف مسمياتهم الوظيفية.

أهداف امليثاق:
 .9تحديد األسس والمبادئ األخالقية للممارسات المهنية في العمل الخيري.
 .0توجيه سلوك العاملين في القطاع الخيري.
 .0تحفيزالعاملين في القطاع الخيري لاللتزام بالخلق القويم والتعاون على تطبيقه.
 .4تعزيزالممارسات اْليجابية في القطاع الخيري ،وتحسبن أو تصحيح ما عداها.
 .5ترسيخ حضوراألخالق في ثقافة المنظمات.

األساس والركائز اليت بين عليها امليثاق:
بني مواد الميثاق على أسس وركائزتنطلق من اْليمان بالله سبحانه وااللتزام بالَشريعة اْلسالمية ومقاصدها
الكلية ،واحترام األنظمة الرسمية وروعي فيها األصالة والمتانة ،والعلمية ،وهي سمات من شأنها بلوغ أعلى
درجة من المصداقية ،والو اقعية ،والقبول۔
وعليه انطلق الميثاق من أسس راسخة ،وركائزباسقة ،هي:
 االستناد إلى النصوص الَشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة.
 مراعاة األنظمة واللوائح الخاصة بالجمعيات األهلية في المملكة العربية السعودية.
 اْلفادة من الدليل اْلسترشادي لقواعد أخالقيات العمل ،ودليل الحوكمة في الجمعيات األهلية.
 النهل من التجارب املحلية واْلقليمية والدولية ،واالطالع على أفضل الممارسات تلبية احتياجات
أصحاب العالقة في العمل الخيري بكافة مستوياتهم من قيادات ،ومجالس إدارة ،وإدارات تنفيذية،
وعاملين ،ومستفيدين.

فوائد االلتزام بامليثاق:
 يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  0202التي تنص على غرن ثقافة التطوع ،وتحمل
المس ااؤولية في حياتنا وأعمالنا ومجتمعاتنا ،وتعظيم األثراالجتماعي للقطاع غيرالربحي ،إض ااافة إلى
رفع حيوية املجتمع المنبثقة من قيمة الراسخة ،وفتح الباب ألكبرعدد من الراغبين بالتطوع.
 يعززمبادئ الحوكمة التي تسا ا ااتند على المسا ا ااؤولية والَشا ا اافافية والمسا ا اااءلة ،والمَشا ا اااركة في ات اذ
القرارات من منطلق ذاتي وتعاون مَشترك بين العاملين.
 يزيد من الممارسات اْليجابية التي تنفع المنظمة والمستفيد والعمل الخيري
 يحد من الممارسات السلبية التي قد تفتح بابا للفساد اْلداري أو المالي أو غيرهما.
 يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب في صالح المنظمة.
 ينمي بيئة عمل أخالقية واضحة المعاييرواْلجراءات.
 يحمي سمعة المنظمة ومكانتها عند أصحاب العالقة.
 يعين العاملين على تقويم ذواتهم
 يؤدي إلى أفضل الممارسات المهنية.
 يقدم نموذجا قابلة لالحتذاء داخل القطاع الخيري وخارجه.
 يرفع من ثقة املجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه

وقد حرص ا ا اانا في ص ا ا اايانة الميثاق أن تكون عباراته م تص ا ا اارة رش ا ا اايقة ،وكلماته واض ا ا ااحة الداللة .ومفهومة
المعنى ،ومعااانيااه ومفاااهيمااه متو افقااة متناااغمااة وأن يَشا ا ا ااتماال على أهم مااا ورد في الماادخالت المَشا ا ا ااار إليهااا في
األسان ،عبرخطاب عام ال ينصرف إلى فئة أو صفة ،وبأسلوب حي ملهم.

املبادئ العامة للميثاق :
اعتمد فريق الدراسة على األسس والركائزالمنطلقة من ثوابتنا ،وجعلها حاكمة على جمياع أعمالاه ،ثام جماع
الفريق ما توصل له أعماال المساح ،ونتاائل البحاث ،واساتطالع أراء أصاحاب العالقاة ،وعقاد عاددا مان ور
العم اال وجلس ااات التركي ااز ،ووج ااد أن ه ااذه الم اادخالت مجتمع ااة تق ااود إل ااى ثماني ااة مب ااادئ رئيس ااة ،ي اانه

عليه ااا

الميثاق ،ويتضمن كل مبدأ قيما فرعية ،والمبادئ الثمانية هي:
 -9اْلخااالص :التقاارب للااه بالعماال ،تاام خدمااة الااوطن واْلسااهام فااي تنميااة املجتمااع ،ممااا يبعااث فااي الاانفس طاقااة
متجددة نحو العمل بإبداع و إتقان.
 - 0النزاهة :الحذرمما يَشين اْلنسان ،وفصل المصلحة الشخصية عن العمل ،مما يمتن الثقة داخل العمل
الخيري وفيما بينه وبين املجتمع.
 -0العدالة :حفظ الحقوق ،ومنع التجني والتفرقة واالنصاف والتوازن في القول والفعل.
 - 4المسااؤولية :إلاازام الماارء نفسااه بمااا يجااب عليااه ماان أعمااال وتبعاتهااا مااع التزامااه التااام باألنظمااة؛ كااي يااؤدي
مسؤولياته الدي،ية والوطنية واالجتماعية والمهنية.
 -5اْلتقان :أداء األعمال والمهام بأعلى مستويات الدقة قدراالستطاعة مع مراعاة األصول المهنية والكفاءة
العلمية.
 -6االحت اارام :إن اازال الن ااان من ااازلهم وتق ااديرجمي ااع األط ااراف ،م ااع رحم ااة الض ااعيف وت ااوقيرالق ااوي دون إخ ااالل
بالعمل واألنظمة المرعية.
 -7العطاء :تحقيق الرؤية التنموية للفرد واملجتمع ،والتفاني في التضحية من أجل تفع المستفيد.
 -8التعااون :تضااافرالجهااود وتكاملهااا وتباادل العااون حيااث ال يسااتطيع العامال أن ينجاازمهامااه دون التعاااون مااع
اآلخرين.
وقد انبثق نصوص الميثاق من هذه المبادئ ،وجاءت معبرة عنها وعما تتضمنه من قيم فرعية.

مواد امليثاق

الفصل األول :أخالق أساسية:
َ
َ
 .9االلتزام بالَشريعة اْلسالمية ،و اتباع المنهج القويم قوال وعمال.
 .0احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها.
 .0البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.
 .4احتساب نية عمل الخير ،ومر اقبة الله في السروالعلن.
 .5التكامل مع العاملين في القطاع الخيري والمَشاركة معهم في تنمية املجتمع
 .6تقبل التنوع االجتماعي لجميع الفئات والج،سيات في املجتمع.
 .7تحمل أمانة المسؤولية ،والمَشقة المصاحبة للعمل قدرالمستطاع ودونما ضرر ،مع الفرح بعمل الخير.
 .8الوالء للمنظمة ،والحفاظ على سمعتها ،والبعد عما يجرح خيرية العمل.
 .1النظرللنجاحات على أنها مَشتركة بين العاملين والمنظمة ،مع نسبة التميزألصحابه.
 .92تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري.
 .99املحافظة على البيئة ومكوناتها ،واْلحسان إلى م لوقات الله كافة ورحمتها.
 .90التحرزمن أي سبب لالنقسام والخالف.
 .90املحافظة على خصوصية بيانات الزمالء والمنظمة والمستفيدين.
 .94االبتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس.
 .95األمانة في است دام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.
.96صدق االلتجاء إلى الله بطلب التوفيق والسداد وتحصيل ما يرضيه سبحانه.

الفصل الثاني :األخالقيات المرتبطة بالجوانب المهنية:
 .9احترام اللوائح واألنظمة والعقود المعتمدة من المنظمة.
 .0التقيد بوق العمل وتنفيذ األعمال الموكلة إليه خالله دون شغله بأمور أخرى.
 .0االلتزام بالقواعد واألصول المهنية للعمل.
 .4تسخيرالمعارف والمهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل.
 .5الجدية في تطويرالمهارات والمعارف واالطالع على كل ما هو جديد في مجال العمل.
 .6االلتزام بالعقود والمواثيق واالتفاقات والمتطلبات بينه وبين المنظمة ،أو مع أي منظمة أخرى أثناء
التعاقد أو التعاون أو تقديم الخدمة وتحمل مسؤوليتها.
 .7الدفاع بموضوعية عن المنظمة حين تتعرض ألي نقد جائرأو تهمة غيرصحيحة.
 .8تيسير اْلجراءات ،والمرونة في األداء ،وتذليل العقبات حسب صالحياته وتقديم المقترحات حولها
ألصحاب القرار.

 .1تحسين مستوى الخدمة وتطويرها وقيان رضا المستفيدين وأصحاب العالقة.
 .92المبادرة إلى طرح األفكاروالمقترحات التطويرية.
 .99تحاش ي التفرقة العنصرية أو الفئوية في التوظيف أو عند تقديم الخدمات.
 .90الصدق في إعداد التقاريردون تضخيم أو تضليل.
 .90المَشاركة في صنع القرارات و إبداء اآلراء مع تقبل أراء اآلخرين.
 .94تقديرالَشراكة والتكامل بين المنظمة وأي منظمة أخرى.
 .95توطين الخبرة واستدامتها في المنظمة لتأهيل الصف الثاني ،ونقل المعرفة.
 .96التواصل الفعال بما يحقق أهداف المنظمة ،ويعززالعالقات اْليجابية بين أصحاب العالقة.
 .97اْلفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة المنظمة والمستفيد.
 .98منح األولوية لألمن والسالمة وتجنيب المنظمة أي م اطر.
 .91التنزه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.

الفصل الثالث :األخالقيات المرتبطة بالجوانب المالية:
 .9تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عي،ية بأمانة و انضباط
 .0الحفاظ على أصول المنظمة وممتلكاتها ومواردها العامة والخاصة ،وصيانتها من التفريط.
 0إحسان التدبيرالمالي والحذرمن أي معامالت مالية مَشبوهة أمنية أو نظامية.
 4تقبل المساءلة لتبرئة الذمة أو لتوضيح ما يَشكل بطريقة مهنية معيارية واضحة.
 .5اْلفص اااح عن المعلومات والبيانات المالية بطريقة نظامية موثقة إذا طلب من المتبرع فيما ي ص ااه أو
من اْلدارة الحكومية المعنية.
 .6رف

الهدايا أو الهبات المرتبطة بموقعه الوظيفي تح أي مسمى أو مسوغ.

 .7التورع عن مواطن الريبة ،وبيان ما يمنع من إساءة الظن.
 .8صرف المبالغ المالية المتبرع بها حسب الَشروط المتبرعين ورغباتهم المتو افقة مع األنظمة.
 .1رف

الرشوة والسعي لمكافحتها.

 .92االبتعاد عن التورط في أي شكل من أشكال الفساد المالي أو غسيل األموال.
 .99االحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المالية التي تحفظ حقوق المنظمة والعاملين.

الفصل الرابع :أخالقيات العاملين مع المستفيد:
 .9تقديم الخدمة التي يحتاجها المستفيد بأفضل الوسائل والممارسات المتاحة.
 .0العناية بآراء المستفيد عن الخدمة المقدمة له ،وسماع مقترحاته ونقلها.
 .0تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.
 .4ات اذ التدابيرالالزمة التي من شأنها حفظ سالمة المستفيد ،ووقايته من األخطار.
 .5حفظ كرامة المستفيد ،والحذرمن أي تصرف يجرح مَشاعره ،أو يضره حسيا أو معنويا.
 .6االس ااتئذان من المسا ااتفيد حال التصا ااويروالَ،شا ااراْلعالمي مع مراعاة أخالقيات الصا ااورة أثناء التوثيق،
وأخالقيات البحث االجتماعي أثناء دراسة حالة المستفيد.
 .7تقديم ما يحتاجه المس ا ا ااتفيد من نص ا ا ااح وتوجيه دون إلزام ،وش ا ا اارح الخدمة المقدمة له عند الحاجة،
وبيان الحقوق والفرص المتاحة له ،وااللتزامات التي يتوجب عليه تأديتها للحصول على الخدمة.
 .8التفاعل معه بالتهنئة أو المواساة حسب المقام.
 .1المبادرة في البحث عن المتعففين من املحتاجين لخدمات المنظمة.
 .92العدل في خدمة المستفيدين دون محاباة أو تحيز.
 .99الصدق مع المستفيد في استحقاقه الخدمة من عدمه ،مع تطييب خاطره وتوجيهه لما في صالحه.
 .90التجاوب الفوري مع األزمات والكوارث وأصا ااحاب الحاجات المسا اات جلة وتحمل ما يصا اااحب ذلك من
ضغوط عمل ،أو إلحاح.
 .90تذكيره بالتوكل على الله سبحانه في جميع شؤونه مع فعل السبب.
 .94تعميق صلته بوطنه ،وزيادة محبته لمواطنيه.

الفصل الخامس :أخالقيات الرؤساء مع العاملين:
 .9االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم.
 .0تقديرأحوال العاملين ،والتعامل معهم بما يتطلبه الموقف ،مع حفظ كرامتهم.
 .0التعامل بعدل و إنصاف.
 .4الوفاء بحقوق العاملين المادية والمعنوية.
 .5تشجيع روح المبادرة واالبتكار.
 .6إشراك فرق العمل من غيرالمديرين في بناء القرارات واختياراألنسب منها.
 .7نسبة النجاح ألهله ،والوقوف معهم في األخطاء غيرالمقصودة.
 .8التواضع.

الفصل السادن :أخالقيات المرؤوسين مع الرؤساء:
 .9تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي في المنظمة.
 .0توقيرهم والتعامل معهم بما تقتضيه اآلداب المرعية.
 .0التعاون معهم ْلنجاح العمل باألداء المتفاني والرأي الصادق.
 .4تقديم النصيحة المهذبة ،و إبالغهم عن أي م الفة أو صعوبة أثناء العمل.

الفصل السابع :أخالقيات العاملين فيما بينهم:
 .9االلتزام بتعاليم الَشريعة اْلسالمية وأحكامها ،وبمقتضيات األعراف ،والتقاليد التي ال ت الفها فيما
ي ص التعامل بين الج،سين.
 .0تعزيزروح األخوة ،ونَشرأجواء المودة واالحترام.
 .0االبتعاد عن مساوئ األخالق كالتنابزوالغيبة والنميمة والتجسس والجدل العقيم.
 .4التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة.
 .5االعتذارالجميل عن أي سلوك غيرالئق.
 .6التعامل بحكمة مع أي نزاع يقع بين العاملين مع حفظ حق األطراف في المطالبة بما تراه حسب
السياسات المتبعة والطرق النظامية.
 7مراعاة اهتمامات الزمالء ومزاياهم واْلشادة بمنجزاتهم وخصائصهم اْليجابية.
 ،8اقتصارالتواصل بين الج،سين على شؤون العمل وفيما ي دمه فقط.
 .1الحرص على نقل الخبرات والتجارب المهنية وزيادة مهارات العاملين فيما ي دم المنظمة والمستفيد.

نص امليثاق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
فنظرا لماا للقطااع الخيري من مكااناة راسا ا ا اخاة في دي،ناا وثقافتنا املحلية ،و أثر واضا ا ا ااح في مجتمعنا ،وأهمية
ظاهرة في رؤية المملكة العربية السا ااعودية  ،0202وبصا اافتي عامال في هذا القطاع فإني أجتهد م لص ا اا فيما
يلي:
أن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها المنظمة للعمل الخيري.
و أتعامل مع جميع العاملين وأصا ا ا ااحاب العالقة من مسا ا ا ااؤولين ومديرين ومَشا ا ا اارفين ومسا ا ا ااتفيدين وعمالء
وشركاء بكل أدب وصدق وشفافية والتزام.
وأن أبذل ما أستطيع من وق وجهد ألداء عملي بمهنية وكفاءة و إتقان.
وأن أتعاون مع فريق العمل والزمالء في كل ما ي دم العمل وأهدافه.
وأن امتنع عن أي س االوك من ش ااأنه إلحاق الض اارربي أو بالمنظمة ،مع التنزه عن أي تص اارف يؤثرس االبا على
ذمتي المالية وأدائي المنهي.
واحتسااب في ذلك األجرمن الله ،والرغبة في خدمة الوطن ونفع املجتمع ،ملتزما بكل ما تض اامنه الميثاق من
مبادئ ومواد وقيم ،سائال من الله العون والسداد.

االسم............................................. :

المنظمة :جمعية البربالمدينة المنورة

الوظيفة........................................ :

التوقيع................................................ :

• تم اعتم اااد ه ااذه السا ا ا اي اااسا ا ا ا ااة من قبا ال اللجن ااة التنفي ااذي ااة بن اااء على محضا ا ا اار رقم ( )0202/9وت اااريخ
9449/90/25ه وبتفوي من مجلس اْلدارة بمحضا ا ا اار االجتما اااع األول للعا ااام الما ااالي 0291م ،بتا اااريخ
0291/20/26م والمو افق 9442/26/29ه ا ا
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