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 امليثاق األخالقي للعاملني
 هوحتفيظ يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم

1 

لألخالق أمهيَّة بالغٌة يف حياة اإلنسان؛ ملا هلا من أثٍر كبري يف سلوكه وما يصدر عنه من أفعال، فصالح أفعال اإلنسان 
َواْلبَ َلُد : }الفرع، وإذا فَسد األصل فَسد الفرع؛ يقول تعاىلُمرتبٌط بصالح أخالقه؛ ألنَّ الفرع بأصله؛ فإذا صلح األصل صلح 

 .ًا{الطَّيُِّب ََيْرُُج نَ َباتُُه بِِإْذِن رَبِِّه َوالَِّذي َخُبَث ََل ََيْرُُج ِإَلَّ َنِكد
سالم ولألخالق يف اإلسالم مكانٌة عظيمة ِجدًّا؛ فهي جوهر اإلسالم وُروحه السارية يف مجيع جوانبه وكما ُعِِن اإل

 .اً باألخالق ُعموًما، فقد ُعِِن أيًضا بأخالق العمل خصوص
، وإتقاناً  ، إذ ترتقي هبم، وجتعلهم أكثر عطاءً ياهتمأخالقيات العمل يف سلوكبوالعاملون يف القطاع اخلريى أوىل من ميتثل 

 .عارض غبشٍ  ، ويزيل عنها أي  نقاءً و  ، مما يربز الصورة الباهرة للعمل اخلريى، وجيعلها أشد هباءً واحتساباً  وأعظم إخالصاً 
كما أن  العاملني يف جمال تعليم القرآن الكرمي هم أوىل من غريهم بالتمث ل هبذه األخالقيات؛ َلرتباطهم بكتاب اهلل تعاىل 

وسلم الذي هو مصدر األخالق ومنبعها، }إن  هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم{، وقد وصف اهلل رسوله حممدًا صل ى اهلل عليه 
 يف كتابه الكرمي بقوله: }وإن ك لعلى ُخُلٍق عظيم{، ووصفت عائشة رضي اهلل عنها هذا اخللق العظيم بقوهلا: "كان ُخُلُقه القرآن"

)اململكة العربية السعودية، قبلة املسلمني، والعمق العريب  على أن   تنص   2030ة اململكة العربية السعودية يرؤ  ن  إوحيث 
ز املواطنني على املشاركة يف القطاع الثالث وتشرع أبواب قيمه راسخة(، وحتف  .. حيوي تمع اململكة )جمتمعٌ واإلسالمي( وأن جم

أخالقي للعاملني يف مجعية  من املتطوعني، فقد برزت احلاجة إىل بناء ميثاقٍ  ضخمةٍ  املنظمات يف القطاع َلستقطاب أعدادٍ 
 ات األخالقية واملهنية يف قطاعهم اإلنساين النبيل.م على أفضل املمارسه سلوكهم، ويدهل  خريكم؛ يوج  

/  األمانة / اإلتقان / املصداقيةتعل م وتعليم القرآن الكرمي / ) :ل هبا وهيوهذا امليثاق مستمد من قيم اجلمعية اليت تتمث  
البشرية والتنمية اَلجتماعية  من امليثاق األخالقي للعاملني يف القطاع غري الرحبي الصادر من وزارة املوارد، وكذلك الشفافية(

 باململكة العربية السعودية وهو تأكيٌد َللتزامنا به
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 : منها نة أمام كل  املعاين املبي   - امليثاق أينما وردت يف هذ -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 
 وحتفيظه.مجعية خريكم لتعليم القرآن الكرمي الجمعية: 

  هة لثقافة العاملني، واملؤثرة يف سلوكهم.القيم واملبادئ احملورية املوج  الميثاق األخالقي: 
من يعمل يف مجعية خريكم من اجلنسني، وإن تفاوتت مراكزهم وأجورهم وطبيعة أعماهلم، ويتساوى يف ذلك  كل  : العاملون

 ع.املوظف واملتطو  
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 وحدة إدارية على اختالف مسم ياهتم الوظيفية.املستوى األعلى يف كل  الرئيس: 
 مة خلدمته. الذي أنشئت املنظ  المستفيد: 
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 .حتديد األسس واملبادئ األخالقية للممارسات املهنية للعاملني يف اجلمعية 3.1
تخل قهم بأخالق أهل بمثاًَل ُُيتذى به،  واأن يكونو للعاملني يف اجلمعية،  التأكيد على املسؤولية املهنية والعلمية 3.2

 .القرآن
، والتعاون على تطبيقها وتعزيز املمارسات اإلجيابية، وحتسني أو ذه األخالقياتلاللتزام هبيف اجلمعية  العاملني حتفيز 3.3

 تصحيح ماعداها.
 تعزيز السمعة احلسنة للجمعية 3.3
يد من وَلء منسويب اجلمعية وتستقطب الكفاءات ق اإلنتاجية، وتز صناعة بيئة عادلة، وجاذبة، ومرُية، وحتق   3.3

 املبدعة، وحتقق تطلعات الداعمني

3 

عية مع اجلمعية، ويستثىن من ة العاملني ومن هلم عالقات تعاقدية وتطو  د هذه السياسة املسؤوليات العامة على كاف  حتد  
  وظيفي خاصة وفقاً لألنظمة ذلك من تصدر هلم سياسات سلوكٍ 

3 

 اإلخالص 3.1
 األمانة 3.2
 النزاهة 3.3
 العدالة 3.3
 اَللتزام واملسؤولية 3.3
 تقاناإل 3.5
 اَلحرتام 3.5
 العطاء 3.5
 التعاون 3.5
 املصداقية والشفافية 3.10
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5  
 .وعمالً  باع املنهج القومي قوَلً ، وات  اَللتزام بتعاليم الشريعة اإلسالمية وأحكامها 5.1
 .تعاليم الشريعة اإلسالمية اليت َل ختالف هتقاليدعاداته و و اجملتمع أعراف ات يمبقتض اَللتزام 5.2
ما َيل  بشرف الوظيفة، ويقدح يف املنتسبني إىل القرآن  عن كل  الرتف ع أهله، و بشرف خدمة كتاب اهلل تعاىل و اإلميان  5.3

 الكرمي وأهله.
 د هبا.احرتام أنظمة اململكة العربية السعودية والتقي   5.3
 عن رضا اخلالق ومصلحة اخللق ورمحتهم. عملٍ  البحث يف كل   5.3
 ة عمل اخلري، ومراقبة اهلل يف السر والعلن.ي  احتساب ن 5.5
 التكامل مع العاملني يف القطاع اخلريي واملشاركة معهم يف تنمية اجملتمع. 5.5
 ع اَلجتماعي جلميع الفئات واجلنسيات يف اجملتمع.ل التنو  تقب   5.5
 ة املصاحبة للعمل قدر املستطاع ودومنا ضرر، مع الفرح بعمل اخلري.سؤولية، واملشق  ل أمانة املحتم   5.5
 .ل بقيمهااإلسهام بفعالية يف حتقيق رؤية ورسالة اجلمعية، وحتقيق أهدافها، والتمث   5.10
 والبعد عما جيرح خريية العمل.والدفاع عن حقوقها، ، واحلفاظ على مسعتها، جمعيةالوَلء لل 5.11
 اَلبتعاد عن تبادل املصاحل الشخصية أو جتيريها لصاحل النفس.و ة تقدمي املصلحة العام   5.12
 ز ألصحابه.، مع نسبة التمي  معيةالنظر للنجاحات على أهنا مشرتكة بني العاملني واجل 5.13
 تقدمي القدوة احلسنة للعاملني يف القطاع اخلريي. 5.13
 ورمحتها. ةً قات اهلل كاف  ناهتا، واإلحسان إىل خملو احملافظة على البيئة ومكو   5.13
 لالنقسام واخلالف. سببٍ  ز من أي  التحر   5.15
 واملستفيدين.والعاملني  معيةاحملافظة على خصوصية بيانات اجل 5.15
 .الظهور مبظهر َلئق ومراعاة اللبس احملتشم 5.15
 األمانة يف استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل احلديثة. 5.15
 .والسداد وحتصيل ما يرضيه سبحانهصدق اَللتجاء إىل اهلل بطلب التوفيق  5.20

5  
 .ها، والعمل مبا تقتضيه دون جتاوٍز أو إمهالاحرتام، و اللوائح والعقود املعتمدة من اجلمعيةو األنظمة اإلملام ب 5.1
 د بوقت العمل وتنفيذ األعمال املوكلة إليه خالله دون شغله بأمور أخرى.التقي   5.2
 ة للعمل.اَللتزام بالقواعد واألصول املهني   5.3
 .اَللتزام مبعايري اجلودةمع  ،ه األكملجعلى الو بإتقان و تنفيذ األعمال  5.3
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 يف جمال العمل. الع على كل ما هو جديدٍ ية يف تطوير املهارات واملعارف واَلط  اجلد   5.3
 .ضلالراجعة للوصول إىل اإلجناز األف، وتقدمي التغذية مسؤولية النتائجل حتم  يف قياس األداء، و املشاركة  5.5
مة أخرى أثناء التعاقد أو ظ  من ، أو مع أي  العامل واجلمعية اَللتزام بالعقود واملواثيق واَلتفاقات واملتطلبات بني 5.5

 ل مسؤوليتها.التعاون أو تقدمي اخلدمة وحتم  
 غري صحيحة. ائر أو هتمةٍ ج نقدٍ  ض ألى  حني تتعر   معيةالدفاع مبوضوعية عن اجل 5.5
اته، وتقدمي املقرتحات حوهلا ألصحاب يالحصتيسري اإلجراءات، واملرونة يف األداء، وتذليل العقبات حسب  5.5

 القرار.
 اخلدمة وتطويرها وقياس رضا املستفيدين وأصحاب العالقة. حتسني مستوى 5.10
 املبادرة إىل طرح األفكار واملقرتحات التطويرية.و  ،جديد يف تنفيذ املهاملى اَلبتكار والتعاحلرص  5.11
 حتاشي التفرقة العنصرية أو الفئوية يف التوظيف أو عند تقدمي اخلدمات. 5.12
 الصدق يف إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل. 5.13
 ل آراء اآلخرين.قب  املشاركة يف صنع القرارات وإبداء اآلراء مع ت 5.13
 أخرى. مةٍ منظ   وأي   معيةتقدير الشراكة والتكامل بني اجل 5.13
 املعرفة.نقل تشجيع روح املشاركة يف مة لتأهيل الصف الثاين، و توطني اخلربة واستدامتها يف املنظ   5.15
 ز العالقات اإلجيابية بني أصحاب العالقة.ق أهداف اجلمعية، ويعز  ال مبا ُيق  التواصل الفع   5.15
 احلديثة خلدمة اجلمعية واملستفيدين.اإلفادة من التقنيات والوسائل  5.15
 خماطر. ة أي  معيمنح األولوية لألمن والسالمة وجتنيب اجل 5.15
 .خاصة أو احلصول على مصلحةٍ  أو تضليلٍ  خداعٍ  ه عن أي  التنز  والوضوح، و الشفافية  5.20

5  
 وانضباط. بأمانةٍ  مالية أو عينيةٍ  عهدٍ  حتم ل مسؤولية أي   5.1
وصيانتها من اَلستثمار األمثل،  اواستثمارهة، ة واخلاص  أصول اجلمعية وممتلكاهتا ومواردها العام  اظ على احلف   5.2

 التفريط.الضياع أو 
 أو نظامياً. أمنياً  مشبوهةٍ  ماليةٍ  معامالتٍ  إحسان التدبري املايل واحلذر من أي   5.3
 واضحة. معياريةٍ  مهنيةٍ  ة أو لتوضيح ما يشكل بطريقةٍ ل املساءلة لتربئة الذم  تقب   5.3
 اتأو من اإلدار  ،هلبت من املتربع فيما َيص  إذا طُ  قةٍ موث   نظاميةٍ  والبيانات املالية بطريقةٍ اإلفصاح عن املعلومات  5.3

 .احلكومية املعنية
 غ.مسم ى أو مسو   املرتبطة مبوقعه الوظيفي حتت أي  أو اَلمتيازات أو اخلدمات رفض اهلدايا أو اهلبات  5.5
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 ع عن مواطن الريبة، وبيان ما مينع إساءة الظن.ر  التو  5.5
 عني ورغباهتم املتوافقة مع األنظمة.ع هبا حسب شروط املترب  ف املبالغ املالية املترب  صر  5.5
 رفض الرشوة والسعي ملكافحتها. 5.5
، وإبالغ املسؤولني يف اجلمعية عن أي  من أشكال الفساد املايل أو غسيل األموال شكلٍ  ط يف أي  اَلبتعاد عن التور   5.10

 .ط لع عليه حبكم عملهافساٍد 
حتفاظ مجميع الوثائق واملستندات املالية اليت حتف  حقوق اجلمعية والعاملني، وذلك وفق آليات واجراءات اَل  5.11

 .العمل

5  
 بأفضل الوسائل واملمارسات املتاحة. يناملستفيد بناًء على احتياجات ات التعليميةتقدمي اخلدم 5.1
 ونقلها. م، ومساع مقرتحاهتممة هلاملقد   اتعن اخلدم ينالعناية بآراء املستفيد 5.2
 دومنا تعقيد. ينللمستفيد اتتسهيل تقدمي اخلدم 5.3
 من األخطار. م، ووقايتهيناختاذ التدابري الالزمة اليت من شاهنا حف  سالمة املستفيد 5.3
 .أو معنوياً  حسياً  مه، أو يضر  مجيرح مشاعره تصرفٍ  ، واحلذر من أي  ينحف  كرامة املستفيد 5.3
 بالتهنئة أو املواساة حسب املقام. مالتفاعل معهو  ،معهماحلسن التعامل  5.5
عند احلاجة، وبيان احلقوق والفرص  ممة هلاملقد   اتدون إلزام، وشرح اخلدم وتوجيهٍ  من نصحٍ  ونهتقدمي ما ُيتاج 5.5

 خدمة.أي  ها للحصول على تأديتُ  مب عليه، واَللتزامات اليت يتوج  ماملتاحة هل
 .زأو حتي   دون حماباةٍ  عدلٍ ، وتقدمي اخلدمات هلم بحقوقهم ومراعاة مصاحلهم دون استثناءاحرتام  5.5
ات الصورة أثناء التوثيق، وأخالقيات اَلستئذان من املستفيد حال التصوير والنشر اإلعالمي مع مراعاة أخالقي   5.5

 املستفيد.تتعل ق ب دراسةٍ أي   إجراءالبحث اَلجتماعي أثناء 
 ملواطنيه. م، وزيادة حمبتهمبوطنه متعميق صلته 5.10
 .عيةماجلالتعليمية اليت تقد مها لخدمات لاملبادرة يف البحث عن احملتاجني  5.11

10  
 ما يرفع قدرات العاملني ويرتقي بأدائهم. اَلحتفاء بكل   10.1
 باإلجنازات شادة واإل ،نسبة النجاح ألهله 10.2
 الوقوف معهم يف األخطاء غري املقصودة، وإعانتهم على تصحيح العمل. 10.3
 املوقف، مع حف  كرامتهم. بهتقدير أحوال العاملني، والتعامل معهم مبا يتطل   10.3
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 وإنصاف. التعامل بعدلٍ احلرص على  10.3
 ة، والسعي لزيادة الوعي لديهم جتاه تلك احلقوق.ية واملعنوي  الوفاء مجميع حقوق العاملني املاد   10.5
 تشجيع روح املبادرة واَلبتكار. 10.5
 منها وفق ما ُيق ق مصلحة العمل. بناء القرارات واختيار األنسب إشراك فرق العمل من غري املديرين يف 10.5
 إذا تبني  أن  املصلحة يف خالفه. عن أي  فكرٍة أو رأٍي أو قرارٍ جع ايف الرت الشجاعة  10.5
 .التواضع 10.10

11  
 وفق التسلسل الوظيفي يف اجلمعية.ل التوجيهات تقب   11.1
 رعية.توقريهم والتعامل معهم مبا تقتضيه اآلداب امل 11.2
 باألداء املتفاين والرأي الصادق.التعاون معهم إلجناح العمل  11.3
أثناء العمل ومتنعهم من إمتام العمل على قد تواجههم خمالفة أو صعوبة  بة، وإبالغهم عن أي  تقدمي النصيحة املهذ   11.3

 .الوجه األكمل

12  
 ة واَلحرتام.ونشر أجواء املود   ،ةتعزيز روح األخو   12.1
 واحلرص على تكامل األدوار وتنسيق األعمال.التآزر و  بروح الفريق الواحد،العمل  12.2
والرتكيز على اإلجيابيات واإلشادة هبا، وعدم تتبع اهلفوات أو األخطاء اليت قد تصدر عن حسن الظن ، تقدمي  12.3

 . قصد، وتقدمي النصح والتوجيه غري اجلارح إذا لزم األمرالزمالء بغري
 س واجلدل العقيم.األخالق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجس   ئاَلبتعاد عن مساو  12.3
 التفاعل بالتهنئة أو املواساة حسب املناسبة. 12.3
 غري َلئق. سلوكٍ  اَلعتذار اجلميل عن أي   12.5
بعة األطراف يف املطالبة مبا تراه حسب السياسات املت   يقع بني العاملني مع حف  حق   نزاعٍ  مع أي   التعامل حبكمةٍ  12.5

 والطرق النظامية.
 مراعاة اهتمامات الزمالء ومزاياهم واإلشادة مبنجزاهتم وخصائصهم اإلجيابية. 12.5
 اقتصار التواصل بني اجلنسني على شؤون العمل وفيما َيدمه فقط. 12.5
 .واملستفيد معيةارب املهنية وزيادة مهارات العاملني فيما َيدم اجلجحلرص على نقل اخلربات والتا 12.10



 

7 
 

13  
يف موقعها اإللكرتوين وتزويد مجيع اإلدارات واألقسام بنسخة  يثاقامل اعلى اإلدارة التنفيذية يف اجلمعية نشر هذ 13.1

 .منها
ا ذهحتوى تعريف العاملني مب، و السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفةبادئ مبنشر الوعي  على اإلدارة التنفيذية 13.2

 وإبالغهم بأنه جيب عليهم اَللتزام بأحكامها. امليثاق 
 املتطلبات األساسية ألداء عملهم، ب  على اإلدارة التنفيذية يف اجلمعية هتيئة بيئة عمل آمنة وصحية للعاملني تل 13.3

 دون متييز. وإنصافٍ  الةٍ وتطبيق األنظمة واللوائح والقرارات بعد
وعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة وإشراف اجلمعية  ،ق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعيةطب  تُ  13.3

واإلملام هبا والتوقيع عليها، واَللتزام مبا ورد فيها من  ا امليثاقهم وعلى هذعملالع على األنظمة املتعلقة بط  َلا
 .ياهتم الوظيفيةأحكام عند أداء واجباهتم ومسؤول


