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مقدمة :
يعــد التمســك بمــكارم األخالق أحــد ركائــز النجــاح ،ومــن مظاهــر التقــدم والرقــي؛ ولــذا تب ـوأت أخلقيــات
العمــل مســاحة واســعة فــي أدبيــات كثيــر مــن الــدول والقطاعــات المفعمــة بالحيويــة ،وفــي بيئتنــا المحلية
تعظــم أهميتها النبثاقها مــن ثقافتنــا وانســجامها التــام معهــا.
قــال تعالــى ﴿ :إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون﴾ ]النحــل ، [٩٠وأوصــى نبيــه صلــى اللــه عليــه وســلم بقاعــدة ســامية فــي التعامــل األخالقي:
﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ [األع ـراف ، ]1٩٩وزّكاه جــل وع ـال فقــال﴿ :وإنك لعلى
خلق عظيم﴾ [القلــم  ، ]4ورســولنا عليــه الص ـالة والس ـالم هــو موضــع األســوة واالقتــداء الكامــل.

والعاملــون فــي القطــاع الخيــري أولــى مــن يمتثــل لهــذه األخالقيــات ويتمثلهــا فــي ســلوكه ،إذ ترتقــي بهــم،
ـاء وإتقان ـاً ،وأعظــم إخالص ـاً واحتســاباً ،ممــا يبــرز الصــورة الباه ـرة للعمــل الخيــري،
وتجعلهــم أكثــر عطـ ً
ونقاء ،ويزيــل عنهــا أي غبــش عــارض.
ـاء
ً
ويجعلها أشــد بهـ ً
وحيــث أن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2٠3٠تنــص علــى أن (المملكــة العربية السعودية ،قبلة
المسلمين ،والعمق العربي واإلسالمي) وأن مجتمع المملكــة (مجتمــع حيــوي قيمــه ارســخة) ،وتحفــز
المواطنيــن علــى المشــاركة فــي القطــاع الثالــث وتشــرع أب ـواب المنظمــات فــي القطــاع الســتقطاب أعــداد
يوجــه
ضخمــة مــن المتطوعيــن ،فقــد بــرزت الحاجــة إلــى بنــاء ميثــاق أخلقــي للعامليــن فــي القطــاع الخيــري؛ ّ

ســلوكهم ،ويدّلهــم علــى أفضــل الممارســات األخالقية والمهنيــة فــي قطاعهــم اإلنســاني النبيــل.
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التعريفات :
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا الميثاق ما يلي:

الميثــاق األخالقي :القيــم والمبــادئ المحوريــة الموجهــة لثقافــة العامليــن فــي القطــاع الخيــري ،والمؤث ـرة فــي
ســلوكهم.

العاملــون :كل مــن يعمــل فــي القطــاع الخيــري مــن الجنســين ،وإن تفاوتَــت مراكزهــم وأجورهــم وطبيعــة
أعماله ـم ،ويتســاوى فــي ذلــك الموظــف والمتطـ ّـوع.
العمــل الخيــري :أي عمــل يســتهدف نفــع النــاس ،ويكــون بالمــال ،أو الجهــد ،أو الوقــت ،أو الفكــر ،وليــس

لــه غايــات ربحيــة ،وقــد يســمى أحيان ـاً( :القطــاع الخيــري –القطــاع الثالــث – القطــاع غيــر الربحــي).
المنظمــة :أي وقــف أو مؤسســة أو جمعيــة تنتمــي للقطــاع الخيــري مثــل( :الجمعيــات األهلية الخيريــة –
المؤسســات الخيريــة – الجمعيــات الخيريــة – المؤسســات والكيانــات المانحــة – المؤسســات الوقفيــة –
المؤسســات غيــر الربحيــة)

أصحاب العالقة :كل من يؤثر على المنظمة أو العمل الخيري أو يتأثر بهما.
المستفيد :الذي أنشئت المنظمة لخدمته.
الرئيــس :المســؤول األعلــى فــي كل وحــدة إداريــة أو منظمــة علــى اخت ـالف مســمياتهم الوظيفيــة.
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أهداف الميثاق :
 .1تحديــد األسس والمبــادئ األخالقية للممارســات المهنيــة فــي العمــل الخيــري.
 .2توجيه سلوك العاملين في القطاع الخيري.

 .3تحفيــز العامليــن فــي القطــاع الخيــري لاللت ـزام بالخلــق القويــم ،والتعــاون علــى تطبيقــه.
 .4تعزيــز الممارســات اإليجابية فــي القطــاع الخيــري ،وتحســين أو تصحيــح مــا عداهــا.
 .5ترسيخ حضور األخالق في ثقافة المنظمات.
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الأسس والركائز التي بني عليها الميثاق :
بنيــت م ـواد الميثــاق علــى أســس وركائــز تنطلــق مــن اإليمــان باللــه ســبحانه ،وااللتزام بالش ـريعة اإلسالمية
ومقاصدهــا الكليــة ،واحت ـرام األنظمة الرســمية ،وروعــي فيهــا األصالــة ،والمتانــة ،والعلميــة ،وهــي ســمات
مــن شــأنها بلــوغ أعلــى درجــة مــن المصداقيــة ،والواقعيــة ،والقبــول.
وعليه انطلق الميثاق من أسس راسخة ،وركائز باسقة  ،هي:
▪ اال ســتناد إلــى النصــوص الشــرعية مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم الصحيحــة.
▪ م ارعــاة األنظمة واللوائــح الخاصــة بالجمعيــات األهلية فــي المملكــة العربيــة السعودية.
▪ اإلفــادة مــن الدليــل االسترشــادي لقواعــد أخالقيــات العمــل  ،ودليــل الحوكمــة فــي الجمعيــات
األهلية(. )1
▪ النهــل مــن التجــارب المحليــة واالقليميــة والدوليــة ،واالطالع علــى أفضــل الممارســات(. )2

▪ تلبيــة احتياجــات أصحــاب العلقــة فــي العمــل الخيــري بكافــة مســتوياتهم مــن قيــادات ،ومجالــس
إدارة ،وإدارات تنفيذيــة ،وعامليــن ،ومســتفيدين(. )3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الدليالن أقرتهما و ازرة العمل والتنمية االجتماعية ،انظر :الدليل االسترشادي لقواعد أخالقيات العمل« /http://cutt.us :
»  ، FARJ5و انظر :دليل الحوكمة الرشيدة ،«http://cutt.us/9JcwY» :وقد نص دليل الحوكمة على كتابة ميثاق

أخالقي للعاملين في الجمعيات على اختالف مستوياتهم التنظيمية واإلدارية.

 .2وذلك من خالل دراسة مسحية وبحثية لهذه التجارب والمواثيق نفذها فريق عمل متخصص.

 .3من خالل نتائج ( )7ورش عمل عقدت مع عدد مناسب من أصحاب العالقة في عدة مناطق من مناطق المملكة.
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فوائد الالتزام بالميثاق :
وتحمــل
يســهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2٠3٠التــي تنــص علــى غــرس ثقافــة التطــوع،
ُّ

المســؤولية فــي حياتنــا وأعمالنــا ومجتمعاتنــا ،وتعظيــم األثــر االجتماعي للقطــاع غيــر الربحــي ،إضافــة إلــى
رفــع حيويــة المجتمــع المنبثقــة مــن قيمــه ال ارســخة ،وفتــح البــاب ألكبــر عــدد مــن الراغبيــن بالتطــوع.
▪ يعــزز مبــادئ الحوكمــة التــي تســتند علــى المســؤولية والشــفافية والمســاءلة ،والمشــاركة فــي اتخــاذ
الق ـ اررات مــن منطلــق ذاتي وتعاون مشــترك بيــن العامليــن.

▪ يزيــد مــن الممارســات اإليجابية التــي تنفــع المنظمــة والمســتفيد والعمــل الخيــري.

▪ ُيحــد مــن الممارســات الســلبية التــي قــد تفتــح بابــا للفســاد اإلداري أو المالــي أو غيرهمــا.
▪ يزيد من ضبط الق اررات وتوجيهها بحيث تصب في صالح المنظمة.
▪ ينمي بيئة عمل أخلقية واضحة المعايير واإلجراءات.
▪ يحمي سمعة المنظمة ومكانتها عند أصحاب العلقة.
▪ يعين العاملين على تقويم ذواتهم.
▪ يؤدي إلى أفضل الممارسات المهنية.

قابل لالحتذاء داخل القطاع الخيري وخارجه.
▪ يقدم نموذجاً ً
▪ يرفع من ثقة المجتمع بالعمل الخيري والعاملين فيه.
وقــد حرصنــا فــي صياغــة الميثــاق أن تكــون عبا ارتــه مختص ـرة رشــيقة ،وكلماتــه واضحــة الداللــة،
ومفهومــة المعنــى ،ومعانيــه ومفاهيمــه متوافقــة متناغمة ،وأن يشــتمل علــى أهــم مــا ورد فــي المدخالت
المشــار إليهــا فــي األسس ،عبــر خطــاب عــام ال ينصــرف إلــى فئــة أو صفــة ،وبأســلوب حــي ملهــم.
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المبادئ العامة للميثاق :
اعتمــد فريــق الد ارســة علــى األسس والركائــز المنطلقــة مــن ثوابتنــا ،وجعلهــا حاكمــة علــى جميــع أعمالــه ،ثــم
جمــع الفريــق مــا توصلــت لــه أعمــال المســح ،ونتائــج البحــث ،واســتطلع آراء أصحــاب العلقــة ،وعقــد عــدداً

مــن ورش العمــل وجلســات التركيــز ،ووجــد أن هــذه المدخالت مجتمعــة تقــود إلــى ثمانيــة مبــادئ رئيســة،
ينهــض عليهــا الميثــاق ،ويتضمــن كل مبــدأ قيمــا فرعيــة ،والمبــادئ الثمانيــة هــي:
 .1اإلخ ـالص :التقــرب للــه بالعمــل ،ثــم خدمــة الوطــن واإلســهام فــي تنميــة المجتمــع ،ممــا يبعــث فــي
النفــس طاقــة متجــددة نحــو العمــل بإبــداع وإتقــان.
 .2الن ازهــة :الحــذر ممــا يشــين اإل نســان ،وفصــل المصلحــة الشــخصية عــن العمــل ،ممــا يمتــن الثقــة داخــل
العمــل الخيــري وفيمــا بينــه وبيــن المجتمــع.

 .3العدالــة :حفــظ الحقــوق ،ومنــع التجنــي والتفرقــة ،واالنصــاف والت ـوازن فــي القــول والفعــل.
 .4المســؤولية :إل ـزام المــرء نفســه بمــا يجــب عليــه مــن أعمــال وتبعاتهــا ،مــع الت ازمــه التــام باألنظمة؛ كــي
يــؤدي مســؤولياته الدينيــة ،والوطنيــة ،واالجتماعية ،والمهنيــة.
 .5اإلتقــان :أداء األعمال والمهــام بأعلــى مســتويات الدقــة قــدر االســتطاعة ،مــع م ارعــاة األصــول المهنيــة
والكفــاءة العلمي ـة.

 .6االحت ـرام :إن ـزال النــاس منازلهــم ،وتقديــر جميــع األطراف ،مــع رحمــة الضعيــف وتوقيــر القــوي دون
إخــال بالعمــل واألنظمة المرعيــة.
 .7العطــاء :تحقيــق الرؤيــة التنمويــة للفــرد والمجتمــع ،والتفانــي فــي التضحيــة مــن أجــل نفــع المســتفيد.

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

وقــد انبثقــت نصــوص الميثــاق مــن هــذه المبــادئ ،وجــاءت معب ـرة عنهــا وعمــا تتضمنــه مــن قي ـم فرعيــة.
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مواد الميثاق :
الفصل األول :أخل ق أساسية:
وعمل.
ال
ً
 .1االلتزام بالشريعة اإلسالمية ،واتباع المنهج القويم قو ً
 .2احترام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها.
 .3البحث في كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.
 .4احتساب نية عمل الخير ،ومراقبة هللا في السر والعلن.

 .5التكامــل مــع العامليــن فــي القطــاع الخيــري والمشــاركة معهــم فــي تنميــة المجتمــع.
 .6تقبل التنوع االجتماعي لجميع الفئات والجنسيات في المجتمع.
 .7تحمــل أمانــة المســؤولية ،والمش ـّقة المصاحبــة للعمــل قــدر المســتطاع ودونمــا ضــرر ،مــع الفــرح
بعمــل الخيــر.

 .8الوالء للمنظمة ،والحفاظ على سمعتها ،والبعد عما يجرح خيرية العمل.
 .٩النظــر للنجاحــات علــى أنهــا مشــتركة بيــن العامليــن والمنظمــة ،مــع نســبة التميــز ألصحابــه.
 .1٠تقديم القدوة الحسنة للعاملين في القطاع الخيري.
 .11المحافظــة علــى البيئــة ومكوناتهــا ،واال حســان إلــى مخلوقــات اللــه كافــة ورحمتهــا.
 .12التحرز من أي سبب لالنقسام والخالف.
 .13المحافظة على خصوصية بيانات الزمالء والمنظمة والمستفيدين.
 .14االبتعاد عن تبادل المصالح الشخصية أو تجييرها لصالح النفس.
 .15األمانة في استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.
 .16صــدق اال لتجــاء إلــى اللــه بطلــب التوفيــق والســداد وتحصيــل مــا يرضيــه ســبحانه.

الصفحة  8من 14

الفصل الثاني :األخلقيات المرتبطة بالجوانب المهنية:
 .1احترام اللوائح واألنظمة والعقود المعتمدة من المنظمة.

 .2التقيــد بوقــت العمــل وتنفيــذ األعمال الموكلــة إليــه خللــه دون شــغله بأمــور أخرى.
 .3االلتزام بالقواعد واألصول المهنية للعمل.

 .4تسخير المعارف والمهارات لتنفيذ األعمال على الوجه األكمل.

 .5الجديــة فــي تطويــر المهــارات والمعــارف واالطالع علــى كل مــا هــو جديــد فــي مجــال العمــل.

 .6االلتزام بالعقــود والمواثيــق واال تفاقــات والمتطلبــات بينــه وبيــن المنظمــة ،أو مــع أي منظمــة أخــرى
أثنــاء التعاقــد أو التعــاون أو تقديــم الخدمة وتحمل مسؤوليتها.

 .7الدفاع بموضوعية عن المنظمة حين تتعرض ألي نقد جائر أو تهمة غير صحيحة.

 .8تيســير اإلجراءات ،والمرونــة فــي األداء ،وتذليــل العقبــات حســب صالحياتــه ،وتقديــم المقترحــات
حولهــا ألصحــاب الق ـرار.

 .٩تحســين مســتوى الخدمــة وتطويرهــا وقيــاس رضــا المســتفيدين وأصحــاب العالقــة.
 .1٠المبادرة إلى طرح األفكار والمقترحات التطويرية.

 .11تحاشــي التفرقــة العنصريــة أو الفئويــة فــي التوظيــف أو عنــد تقديــم الخدمــات.
 .12الصدق في إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.

 .13المشاركة في صنع الق اررات وإبداء اآلراء مع تقبل آراء اآلخرين.
 .14تقدير الشراكة والتكامل بين المنظمة وأي منظمة أخرى.

 .15توطيــن الخب ـرة واســتدامتها فــي المنظمــة لتأهيــل الصــف الثانــي ،ونقــل المعرفــة.

 .16التواصــل الفعــال بمــا يحقــق أهــداف المنظمــة ،ويعــزز العلقــات اإليجابية بيــن أصحــاب العلقــة.
 .17اإلفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة المنظمة والمستفيد.
 .18منح األولوية أللمن والسلمة وتجنيب المنظمة أي مخاطر.

 .1٩التنزه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول على مصلحة خاصة.
الصفحة  9من 14

الفصل الثالث :األخلقيات المرتبطة بالجوانب المالية:
تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط.
ّ .1
 .2الحفــاظ علــى أصــول المنظمــة وممتلكاتهـ ـا ومواردهــا العامــة والخاصــة ،وصيانتهــا مــن التفريــط.
 .3إحســان التدبيــر المالــي والحــذر مــن أي معام ـالت ماليــة مشــبوهة أمني ـاً أو نظامي ـاً.

تقبــل المســاءلة لتبرئــة الذمــة أو لتوضيــح مــا يشــكل بطريقــة مهنيــة معياريــة واضحة.
ّ .4
 .5اإل فصــاح عــن المعلومــات والبيانــات الماليــة بطريقــة نظاميــة موثقــة إذا طلبــت مــن المتبــرع فيمــا
يخصــه أو مــن اإلدارة الحكوميــة المعنيــة.
 .6رفــض الهدايــا أو الهبــات المرتبطــة بموقعــه الوظيفــي تحــت أي مسـ ّـمى أو مسوغ.
ورع عن مواطن الريبة ،وبيان ما يمنع من إساءة الظن.
 .7الت ّ

 .8صــرف المبالــغ الماليــة المتبــرع بهــا حســب شــروط المتبرعيــن ورغباتهــم المتوافقــة مــع األنظمة.
 .٩رفض الرشوة والسعي لمكافحتها.
 .1٠االبتعاد عــن التــورط فــي أي شــكل مــن أشــكال الفســاد المالــي أو غســيل األم ـوال.

 .11االحتفــاظ بجميــع الوثائــق والمســتندات الماليــة التــي تحفظ حقــوق المنظمة والعاملين.

الصفحة  10من 14

الفصل الرابع :أخلقيات العاملين مع المستفيد:
 .1تقديــم الخدمــة التــي يحتاجهــا المســتفيد بأفضــل الوســائل والممارســات المتاحــة.
 .2العناية بآراء المستفيد عن الخدمة المقدمة له ،وسماع مقترحاته ونقلها.
 .3تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.
 .4اتخــاذ التدابيــر اللزمــة التــي مــن شــأنها حفــظ ســامة المســتفيد ،ووقايتــه مــن األخطــار.
 .5حفــظ ك ارمــة المســتفيد ،والحــذر مــن أي تصــرف يجــرح مشــاعره ،أو يض ـره حســياً أو معنوي ـاً.

 .6اال ســتئذان مــن المســتفيد حــال التصويــر والنشــر اإلعال مــي مــع م ارعــاة أخلقيــات الصــورة أثنــاء
التوثيــق ،وأخالقيــات البحــث االجتماعي أثنــاء د ارســة حالــة المســتفيد.

 .7تقديــم مــا يحتاجــه المســتفيد مــن نصــح وتوجيــه دون إل ـزام ،وشــرح الخدمــة المقدمــة لــه عنــد

الحاجــة ،وبيــان الحقــوق والفــرص المتاحــة لــه ،وااللتزامــات التــي يتوجــب عليــه تأديتهــا للحصــول
علــى الخدمــة.

 .8التفاعل معه بالتهنئة أو المواساة حسب المقام.
 .٩المبادرة في البحث عن المتعففين من المحتاجين لخدمات المنظمة.
 .1٠العدل في خدمة المستفيدين دون محاباة أو تحيز.

 .11الصــدق مــع المســتفيد فــي اســتحقاقه الخدمــة مــن عدمــه ،مــع تطييــب خاط ـره وتوجيهــه لمــا فــي
صالحــه.

وتحمــل مــا يصاحــب
 .12التجــاوب الفــوري مــع األزمــات والك ـوارث وأصحــاب الحاجــات المســتعجلة،
ّ
ذلــك مــن ضغــوط عمــل ،أو إلحــاح.
 .13تذكيره بالتوكل على هللا سبحانه في جميع شؤونه مع فعل السبب.
 .14تعميق صلته بوطنه ،وزيادة محبته لمواطنيه.

الصفحة  11من 14

الفصل الخامس :أخلقيات الرؤساء مع العاملين:
 .1االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملين ويرتقي بأدائهم.
 .2تقديــر أح ـوال العامليــن ،والتعامــل معهــم بمــا يتطلبــه الموقــف ،مــع حفــظ كرامتهــم.
 .3التعامل بعدل وإنصاف.

 .4الوفاء بحقوق العاملين المادية والمعنوية.
 .5تشجيع روح المبادرة واالبتكار.

 .6إش ـراك فــرق العمــل مــن غيــر المديريــن فــي بنــاء الق ـ اررات واختيــار األنســب منهــا.
 .7نسبة النجاح ألهله ،والوقوف معهم في األخطاء غير المقصودة.
 .8التواضع.

الفصل السادس :أخلقيات المرؤوسين مع الرؤساء:
 .1تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي في المنظمة.
 .2توقيرهم والتعامل معهم بما تقـتضيه اآلداب المرعية.

 .3التعاون معهم إلنجاح العمل باألداء المتفاني والرأي الصادق.
 .4تقديــم النصيحــة المهذبــة ،وابالغهــم عــن أي مخالفــة أو صعوبــة أثنــاء العمــل.

الصفحة  12من 14

الفصل السابع :أخلقيات العاملين فيما بينهم:
 .1االلتزام بتعاليــم الش ـريعة اإلسالمية وأحكامهــا ،وبمقتضيــات األع ـراف والتقاليــد التــي ال تخالفهــا فيمــا
يخــص التعامــل بيــن الجنســين.
 .2تعزيز روح األخوة ،ونشر أجواء المودة واالحترام.

 .3االبتعاد عــن مســاوئ األخالق كالتنابــز والغيبة والنميمة والتجســس والجدل العقيم.
 .4التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة.
 .5االعتذار الجميل عن أي سلوك غير الئق.
 .6التعامــل بحكمــة مــع أي ن ـزاع يقــع بيــن العامليــن مــع حفــظ حــق األطراف فــي المطالبــة بمــا ت ـراه
حســب السياســات المتبعــة والطــرق النظامية.

 .7م ارعــاة اهتمامــات الزم ـالء ومزاياهــم واإلشــادة بمنجزاتهــم وخصائصهــم اإليجابية.
 .8اقتصار التواصل بين الجنسين على شؤون العمل وفيما يخدمه فقط.

 .٩الحــرص علــى نقــل الخب ـرات والتجــارب المهنيــة وزيــادة مهــارات العامليــن فيمــا يخــدم المنظمــة
والمســتفيد.

الصفحة  13من 14

نص الميثاق :
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــد للــه والص ـالة والســام علــى رســول اللــه وعلــى آلــه وصحبــه ومــن وااله  ،وبعــد:
فنظ ـ اًر لمــا للقطــاع الخيــري مــن مكانــة ارســخة فــي ديننــا وثقافتنــا المحليــة ،وأثــر واضــح فــي مجتمعنــا،
وأهميــة ظاه ـرة فــي رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،2٠3٠وبصفتــي عام ـالً فــي هــذا القطــاع فإنــي

أجتهــد مخلص ـاً فيمــا يلــي:
أن أكــون قــدوة حســنة باحت ـرام أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية ولوائحهــا المنظمــة للعمــل الخيــري.

وأتعامــل مــع جميــع العامليــن وأصحــاب العلقــة مــن مســؤولين ومديريــن ومشــرفين ومســتفيدين وعمــاء
وشــركاء بــكل أدب وصــدق وشــفافية والت ـزام .وأن أبذل ما أستطيع من وقت وجهد ألداء عملي بمهنية

وكفاءة وإتقان .وأن أتعاون مع فريق العمل والزمالء في كل ما يخدم العمل وأهدافه.

وأن امتنــع عــن أي ســلوك مــن شــأنه إلحــاق الضــرر بــي أو بالمنظمــة ،مــع التن ـزه عــن أي تصــرف يؤثــر
ســلباً علــى ذمتــي الماليــة وأدائــي المهنــي.

تضمنــه
واحتســب فــي ذلــك األجــر مــن اللــه ،والرغبــة فــي خدمــة الوطــن ونفــع المجتمــع ،ملتزمــا بــكل مــا
َّ

الميثــاق مــن مبــادئ وم ـواد وقيــم ،ســائل مــن اللــه العــون والســداد.
االسم :
الوظيفة:
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