
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (مبادئ و سلوكيات )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالقٞاملٝجام األ

 خالقيلميثاق األا
 

  بالرياض التعاونية متعددة األغراض للجمعية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

عد ايتُطو مبهازّ األخالم أحد زنا٥ص ايٓجاح، َٚٔ َعاٖس ايتكدّ ٚايسقٞ; ٚيرا تبٛأت أخالقٝات ايعٌُ ٜ

َطاح١ ٚاضع١ يف أدبٝات نجري َٔ ايدٍٚ ٚايكطاعات املؿع١ُ باذت١ٜٛٝ، ٚيف ب٦ٝتٓا احمل١ًٝ تععِ أُٖٝتٗا 

  . الْبجاقٗا َٔ ثكاؾتٓا ٚاْطجاَٗا ايتاّ َعٗا
 

َٚاِيَب﴿قاٍ تعاىل:  َِٓهِس  ُُ َٚاِي ِٔ اِيَؿِخَػا٤ِ  ٢َٗ َع ِٓ َٜ َٚ َِٚإَٜتا٤ِ ِذٟ اِيُكِسَب٢   ِٕ َٚاِيِإِحَطا  ٍِ َُُس ِباِيَعِد َِٜأ  َ٘ َّ ايَّ ِِِإ َِٜعُعُه  ِٞ  ِػ

َٕ ِِ َتَرنَُّسٚ ُخِر  َ﴿بٝ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بكاعد٠ ضا١َٝ يف ايتعاٌَ األخالقٞ: ْ ٚأٚص٢ ،د99:ايٓخٌر ( َيَعَُّه

ًِِٖنَي ِٔ اِيَجا ََٚأِعِسِض َع َُِس ِباِيُعِسِف  َِٚأ  َٛ  ُخًٍُل ٰ  َِٚإََّو َيَع٢ًَ  ﴿ شناٙ جٌ ٚ عال ؾكاٍ نُا د999:األعسافر ﴾  اِيَعِؿ

ٍِ  ٌ .ايهاَ ٚاالقتدا٤ األض٠ٛ َٛضع ٖٛ ٚايطالّ ايصال٠ عًٝ٘ ٚزضٛيٓا  د4:ايكًِ﴾  َعِعٝ
 

 ٚجتعًِٗ بِٗ، تستكٞ إذ ضًٛن٘، يف ٜٚتُجًٗا األخالقٝات هلرٙ ميتجٌ َٔ أٚىل ايتعاْٚٞ ايكطاع يف ٚايعإًَٛ

 أغد ٚجيعًٗا ،ْٞايتعاٚ يًعٌُ ايباٖس٠ ايصٛز٠ ٜربش مما ٚاحتطاباّ،ّا إخالص ٚأععِ ،ٚإتكاّْا عطا٤ّ أنجس

 . عازض غبؼ أٟ عٓٗا ٜٚصٌٜ ْٚكا٤ّ، بٗا٤
 

 املطًُني، قب١ً ايطعٛد١ٜ، ايعسب١ٝ املًُه١ إٔ (ع٢ً تٓص 0909 ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ زؤ١ٜ إٕ ٚحٝح

 ع٢ً املٛاطٓني ٚحتؿص ،(زاضد١ قُٝ٘ حٟٝٛ زتتُع (املًُه١ زتتُع ٚإٔ ،(ٚاإلضالَٞ ايعسبٞ ٚايعُل

 املتطٛعني، َٔ ضد١ُ أعداد الضتكطاب ايكطاع يف املٓعُات أبٛاب ٚتػسع ايتعاْٚٞ ايكطاع يف املػازن١

 أؾطٌ ع٢ً ٜٚدّيِٗ ضًٛنِٗ، ّٜٛج٘ ;ايتعاْٚٞ ايكطاع يف يًعاًَني أخالقٞ َٝجام بٓا٤ إىل اذتاج١ بسشت ؾكد

 . ايٓبٌٝ اإلْطاْٞ قطاعِٗ يف ٚامل١ٝٓٗ األخالق١ٝ املُازضات
 

 ايبػس١ٜ يًجس٠ٚ مس١ ٖٛ املٝجام ٖرا ٜهٕٛ ألٕ ْطع٢ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ األغساض بايسٜاض  يف ٚضتٔ

 .أجٝايٓا تتٛازثٗا اييت األص١ًٝ ٚأخالقٓا ايػاشت١ قُٝٓا ٚؾل يًُطتؿٝد خد١َ أؾطٌ يتكدِٜٓا نٝاْ تعصش اييت

 

 

 

 ةـدمـالمق



 

 

 

 

 

 

 

 :ًٜٞ َا املٝجام ٖرا يف ٚزدت أُٜٓا ايتاي١ٝ باملصطًخات ٜكصد

ادتُع١ٝ  يف ٚضًٛنِٗ ايعاًَني ثكاؾ١ يف ٚاملؤثس٠ املٛج١ٗ احملٛز١ٜ ٚاملبادئ ايكِٝ  :االخالقٞ املٝجام •

 .ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ األغساض بايسٜاض 

ِٕ ادتٓطني، َٔادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ األغساض بايسٜاض  يف ٜعٌُ َٔ نٌ : ايعإًَٛ •  تؿاَٚتِت ٚإ

ّٛع املٛظـ ذيو يف ٜٚتطا٣ٚ أعُاهلِ، ٚطبٝع١ ٚأجٛزِٖ َسانصِٖ  .ٚاملتعإٚ ٚاملتط

 ي٘ ٚيٝظ ايؿهس، أٚ ايٛقت، أٚ ادتٗد، أٚ باملاٍ، ٜٚهٕٛ ايٓاع، ْؿع ٜطتٗدف عٌُ أٟ  :يتعاْٚٞا ايعٌُ •

 .ايسعٞ غري ايكطاع – ايجايح ايكطاع– ايتعاْٚٞ ايكطاع :أحٝاّْا ٜط٢ُ ٚقد زع١ٝ، غاٜات

 ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ األغساض بايسٜاض .  :ادتُع١ٝ •

 . بُٗا ٜتأثس أٚ ادتُع١ٝ ع٢ً ٜؤثس َٔ نٌ  :أصخاب ايعالق١ •

 نٌ املطاُٖني بادتُع١ٝ داخٌ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ .  :املطتؿٝد •

 

 

 

 

 .ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ األغساض بايسٜاض يف امل١ٝٓٗ يًُُازضات األخالق١ٝ ٚاملبادئ األضظ حتدٜد .9

 .ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ األغساض بايسٜاض يف ايعاًَني ضًٛى تٛجٝ٘ . .0

 ع٢ً ٚايتعإٚ ايكِٜٛ، بارتًل اليتصاّادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ األغساض بايسٜاض   يف ايعاًَني حتؿٝص .0

 .تطبٝك٘

 َا تصخٝذ أٚ ٚحتطني ،ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ األغساض بايسٜاض  يف اإلجياب١ٝ املُازضات تعصٜص .4

 .عداٖا

 ايتعا١ْٝٚ . املٓعُات ثكاؾ١ يف األخالم حطٛز تسضٝذ .5

 

 

 

 

 

 التعريفات

 أهداف الميثاق



 

 

 

 
 

 

 
 

 اإلضال١َٝ  بٓٝت َٛاد املٝجام ع٢ً أضظ ٚزنا٥ص تٓطًل َٔ اإلميإ باهلل ضبخاْ٘، ٚااليتصاّ بايػسٜع١

مسات َٔ  َكاصدٖا ايه١ًٝ، ٚاحرتاّ األْع١ُ ايسمس١ٝ، ٚزٚعٞ ؾٝٗا األصاي١، ٚاملتا١ْ، ٚايع١ًُٝ، ٖٚٞ

 . املصداق١ٝ، ٚايٛاقع١ٝ، ٚايكبٍٛغأْٗا بًٛؽ أع٢ً دزج١ َٔ 

 - : ٖٞ باضك١، ٚزنا٥ص زاضد١، أضظ َٔ املٝجام اْطًل ٚعًٝ٘

 .ايصخٝخ١ص (  (زضٛي٘ ٚض١ٓ اهلل نتاب َٔ ايػسع١ٝ ايٓصٛص إىل االضتٓاد •

 .ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف ايتعا١ْٝٚ بادتُعٝات ارتاص١ ٚايًٛا٥ذ األْع١ُ َساعا٠ •

 .ايتعا١ْٝٚ ادتُعٝات يف اذتٛن١ُ ٚديٌٝ ايعٌُ، أخالقٝات يكٛاعد االضرتغادٟ ايديٌٝ َٔ اإلؾاد٠ •

 .املُازضات أؾطٌ ع٢ً ٚاالطالع ٚايدٚي١ٝ، ٚاإلق١ًُٝٝ احمل١ًٝ ايتجازب َٔ ايٌٓٗ •

 ٚإدازات إداز٠، ٚزتايظ قٝادات، َٔ َطتٜٛاتِٗ بهاؾ١ ايتعاْٚٞ ايعٌُ يف ايعالق١ أصخاب احتٝاجات تًب١ٝ •

 . ٚ َطاُٖني ٚعاًَني، تٓؿٝر١ٜ،

 

 

 

  0909ٜطِٗ يف حتكٝل زؤ١ٜ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  ٌُّ اييت تٓص ع٢ً غسع ثكاؾ١ ايتطٛع،ٚحت

إىل زؾع  إضاؾ١،ايتعاْٚٞألثس االجتُاعٞ يًكطاع املطؤٚي١ٝ يف حٝاتٓا ٚأعُايٓا ٚزتتُعاتٓا، ٚتععِٝ ا

 املٓبجك١ َٔ قُٝ٘ ايساضد١، ٚؾتذ ايباب ألنرب عدد َٔ ايساغبني بايتطٛع.ح١ٜٛٝ اجملتُع 

 اختاذ ايكسازات َٔ َٓطًل  ٜعصش َبادئ اذتٛن١ُ اييت تطتٓد ع٢ً املطؤٚي١ٝ ٚايػؿاؾ١ٝ ٚاملطا٤ي١، ٚاملػازن١ يف

 ذاتٞ ٚتعإٚ َػرتى بني ايعاًَني.

 ٚناؾ١ األطساف  ٚ املطاِٖ ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ االغساض بايسٜاض ت اإلجياب١ٝ اييت تٓؿع ٜصٜد َٔ املُازضا

 املع١ٝٓ.

 .َُٜخّد َٔ املُازضات ايطًب١ٝ اييت قد تؿتذ باّبا يًؿطاد اإلدازٟ أٚ املايٞ أٚ غريُٖا 

 ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ االغساض بايسٜاض ٝٗٗا عٝح تصب يف صاحلٜصٜد َٔ ضبط ايكسازات ٚتٛج. 

 عٌُ أخالق١ٝ ٚاضخ١ املعاٜري ٚاإلجسا٤ات. ُٜٓٞ ب١٦ٝ 

 َٚهاْتٗا عٓد أصخاب ايعالق١. ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ االغساض بايسٜاض  حيُٞ مسع١ 

 .ِٜٗعني ايعاًَني ع٢ً تكِٜٛ ذٚات 

 .ٜؤدٟ إىل أؾطٌ املُازضات امل١ٝٓٗ 

 ٚخازجٗا. اض ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ االغساض بايسٜ ّا قابال يالقتدا٤ داخٌٜكدّ منٛذج 

 التي بني عليها الميثاق و الركائز األسس

 فوائد االلتزام بالميثاق



 

 

 

 

  ٚايعاًَني ؾٝ٘ بادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ االغساض بايسٜاضٜسؾع َٔ ثك١ اجملتُع. 

املع٢ٓ، َٚعاْٝ٘  ٚقد حسصٓا يف صٝاغ١ املٝجام إٔ تهٕٛ عبازات٘ شتتصس٠ زغٝك١، ٚنًُات٘ ٚاضخ١ ايدالي١،َٚؿ١َٛٗ

إيٝٗا يف األضظ، عرب خطاب عاّ ال ٜٓصسف  املدخالت املػازَٚؿاُٖٝ٘ َتٛاؾك١ َتٓاغ١ُ، ٚإٔ ٜػتٌُ ع٢ً أِٖ َا ٚزد يف 

 . إىل ؾ١٦ أٚ صؿ١، ٚبأضًٛب حٞ ًَِٗ

 

 
 

 ٚاإلضٗاّ يف ت١ُٝٓ اجملتُع، مما ٜبعح يف: ايتكسب هلل بايعٌُ، ثِ خد١َ ايٛطٔ صاإلخال.  9

 ايٓؿظ طاق١ َتجدد٠ ضتٛ ايعٌُ بإبداع ٚإتكإ.

 : اذترز مما ٜػني اإلْطإ ، ٚؾصٌ املصًخ١ ايػدص١ٝ عٔ ايعٌُ، مما مينت ايجك١ايٓصا١ٖ.  0

 داخٌ ايعٌُ ارتريٟ ٚؾُٝا بٝٓ٘ ٚبني اجملتُع.

 ٚاالْصاف ٚايتٛاشٕ يف ايكٍٛ ٚايؿعٌ.: حؿغ اذتكٛم، َٚٓع ايتجين ٚايتؿسق١، ايعداي١.  0

 : إيصاّ املس٤ ْؿط٘ مبا جيب عًٝ٘ َٔ أعُاٍ َٚطؤٚيٝات، َع ايتصاَ٘ ايتاّ باألْع١ُ;املطؤٚي١ٝ.  4

 نٞ ٜؤدٟ َطؤٚيٝات٘ ايد١ٜٝٓ، ٚايٛط١ٝٓ، ٚاالجتُاع١ٝ، ٚامل١ٝٓٗ.

 َع َساعا٠ األصٍٛ: أدا٤ األعُاٍ ٚاملٗاّ بأع٢ً َطتٜٛات ايدق١ قدز االضتطاع١، اإلتكإ.  5

 امل١ٝٓٗ ٚايهؿا٠٤ ايع١ًُٝ.

 : إْصاٍ ايٓاع َٓاشهلِ، ٚتكدٜس مجٝع األطساف، َع زمح١ ايطعٝـ ٚتٛقري ايهبري دٕٚاالحرتاّ.  6

 إخالٍ بايعٌُ ٚاألْع١ُ املسع١ٝ.

 : حتكٝل ايسؤ١ٜ ايت١ُٜٛٓ يًؿسد ٚاجملتُع، ٚايتؿاْٞ يف ايتطخ١ٝ َٔ أجٌ ْؿع املطتؿٝد.ايعطا٤.  7

 : تطاؾس ادتٗٛد ٚتهاًَٗا ضُٔ َؿّٗٛ ايعٌُ ادتُاعٞ حٝح ال ٜطتطٝع ايعاٌَ إٔ ٜٓجصايتعإٚ.  8

 َٗاَ٘ دٕٚ ايتعإٚ َع اآلخسٜٔ.

 . ٚقد اْبجكت ْصٛص املٝجام َٔ ٖرٙ املبادئ، ٚجا٤ت َعرب٠ عٓٗا ٚعُا تتطُٓ٘ َٔ قِٝ ؾسع١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبادئ العامة للميثاق



 

 

 
 

 

 

 

  : األخالم األضاض١ٝأٚاّل

 االيتصاّ بايػسٜع١ اإلضال١َٝ، ٚاتباع املٓٗج ايكِٜٛ قٛاّل ٚعُال ..  9

 . احرتاّ أْع١ُ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚايتكٝد بٗا. 0

 . ايبخح يف نٌ عٌُ عٔ زضا ارتايل َٚصًخ١ ارتًل ٚزمحتِٗ. 0

 . احتطاب ١ْٝ عٌُ ارتري، َٚساقب١ اهلل يف ايطس ٚايعًٔ. 4

 ٚاملػازن١ َعِٗ يف ت١ُٝٓ اجملتُع.ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ االغساض بايسٜاض   يف. ايتهاٌَ َع ايعاًَني 5

 . تكبٌ ايتٓٛع االجتُاعٞ دتُٝع ايؿ٦ات ٚادتٓطٝات يف اجملتُع. 6

 ارتري. . حتٌُ املطؤٚي١ٝ، ٚاملػّك١ املصاحب١ يًعٌُ قدز املطتطاع ٚدٚمنا ضسز، َع ايطسٚز بعٌُ 7

 ٚاذتؿاظ ع٢ً مسعتٗا، ٚايبعد عُا جيسح خري١ٜ ايعٌُ.. ايٛال٤ يًُٓع١ُ،  8

 ، َع ْطب١ ايتُٝص ألصخاب٘.ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ ّ ت  َػرتن١ بني ايعاًَني ٚ . ايٓعس يًٓجاحات ع٢ً أْٗا 9

 .ايتعاْٚٞ. تكدِٜ ايكد٠ٚ اذتط١ٓ يًعاًَني يف ايكطاع  99

 ت اهلل ناؾ١ ٚزمحتٗا.. احملاؾع١ ع٢ً ايب١٦ٝ َٚهْٛاتٗا، ٚاإلحطإ إىل شتًٛقا 99

 . ايتخسش َٔ أٟ ضبب يالْكطاّ ٚارتالف، ْٚبر ايعٓصس١ٜ بهاؾ١ أغهاهلا ضٛا٤ ناْت َرٖب١ٝ أٚ 90

 عصب١ٝ قب١ًٝ أٚ عصب١ٝ يًجٓط١ٝ أٚ ايًٕٛ، أٚ غري ذيو.

 . احملاؾع١ ع٢ً خصٛص١ٝ بٝاْات ايصَال٤ ٚاملطتؿٝدٜٔ ٚناؾ١ أصخاب املصًخ١. 90

 .ؿظصاحل ايٓاملصاحل ايػدص١ٝ أٚ جتٝريٖا ي. االبتعاد عٔ تبادٍ  94

 . األَا١ْ يف اضتدداّ ايتك١ٝٓ ٚايتطبٝكات ٚايٛضا٥ٌ اذتدٜج١. 95

 . بخاْ٘ ٚ تعايٞ. صدم االيتجا٤ إىل اهلل بطًب ايتٛؾٝل ٚايطداد ٚحتصٌٝ َا ٜسضٝ٘ ض 96

 ١ٝ : األخالقٝات املستبط١ بادتٛاْب املٗٓثاّْٝا

 .ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ االغساض بايسٜاض ١ ٚايعكٛد املعتُد٠ َٔ احرتاّ ايًٛا٥ذ ٚاألْعُ.  9

 . ايتكٝد بٛقت ايعٌُ ٚتٓؿٝر األعُاٍ املٛن١ً إيٝ٘ دٕٚ االغتػاٍ بأَٛز أخس٣. 0

 . االيتصاّ بايكٛاعد ٚاألصٍٛ امل١ٝٓٗ يًعٌُ. 0

 . تطدري املعازف ٚاملٗازات يتٓؿٝر األعُاٍ ع٢ً ايٛج٘ األنٌُ. 4

 يف تطٜٛس املٗازات ٚاملعازف ٚاالطالع ع٢ً نٌ َا ٖٛ جدٜد يف زتاٍ ايعٌُ. . ادتد١ٜ 5

 ، أٚ َع أٟ َٓع١ُادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ األغساض بايسٜاض تطًبات بٝٓ٘ ٚبني . االيتصاّ بايعكٛد ٚاملٛاثٝل ٚاالتؿاقات ٚامل 6
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

 

 

 

 .. ٚبعد..ٚالٙاذتُد هلل ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ َٚٔ 

َٔ َها١ْ زاضد١ يف دٜٓٓا ٚثكاؾتٓا احمل١ًٝ، ٚأثس ٚاضذ يف زتتُعٓا،ٚأ١ُٖٝ  ايتعاْٚٞؾٓعسّا ملا يًكطاع 

ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ  يت عاَاّل يف ٖرا ايكطاع يف، ٚبصؿ 0909ملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ اظاٖس٠ يف زؤ١ٜ 

 -ؾإْٞ أجتٗد شتًصّا ؾُٝا ًٜٞ :َتعدد٠ األغساض بايسٜاض 

 ٕايتعاْٚٞيًعٌُ  املٓع٠١ُ حط١ٓ باحرتاّ أْع١ُ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚيٛا٥خٗا دٚق أنٕٛ أ. 

 ٕٚعُال٤  ٚ َطاُٖني َٚػسؾني َٚدٜسٜٔ َطؤٚيني َٔ ايعالق١ ٚأصخاب ايعاًَني مجٝع َع أتعاٌَ أ

 ٚغسنا٤ بهٌ أدب ٚصدم ٚغؿاؾ١ٝ ٚايتصاّ.

 ٕٚإتكإ. ؿا٠٤ٚن مب١ٝٓٗ عًُٞ ألدا٤ ٚجٗد ٚقت َٔ أضتطٝع َا أبرٍ أ 

 ٕٚأٖداؾ٘ ايعٌُ خيدّ َا نٌ يف ٚايصَال٤ ايعٌُ ؾسٜل َع أتعإٚ أ. 

 ٕبادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ االغساض بايسٜاض أٚ بٞ ايطسز إذتام غأْ٘ َٔ ضًٛى أَتٓع عٔ أٟ أ، 

 ضًبّا ع٢ً ذَيت املاي١ٝ ٚأدا٥ٞ املٗين.ٜؤثس  تصسف أٟ عٔ ايرتؾع َع

َّٓ٘ٚاحتطب يف ذيو األجس َٔ اهلل،  املٝجام َٔ  ٚايسغب١ يف خد١َ ايٛطٔ ْٚؿع اجملتُع، ًَتصَا بهٌ َا تط

 َبادئ َٚٛاد ٚقِٝ، ضا٥ال َٔ اهلل ايعٕٛ ٚايطداد.

 ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل،،،

 

 ادتُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ َتعدد٠ االغساض بايسٜاض

 : ..................................................االضِ

 ..................................................: ايٛظٝؿ١

 : ..................................................ايتٛقٝع
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