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 املقدمة

وأت مظاهر التقدم والرقي؛ ولــــــــــــــ ا  بــــــــــــــ    يعد التمسك مبكارم األخاق أحد ركائز النجاح، ومن

ـا              أخاقيــات   مة باحليوية، ويف ت كثيــر مــن الــدول والقطاعات املفع        العمــل مســاحة واســعة فــي أدبيـ

 نت ا وانس جامها الت ام معه ا.بيئتنا احمللية  عظم أهميتها النبثاقها م ن ثقاف

 قــال  عالــى:

ـل:     ـه صلى اهلل عليه وسلم      )٩٠(النحـ ـى نبيـ  ڃ ڃڃ ڃ ڄبز األخاقي:بقاعدة سامية يف التعامل  ،  وأوصـ

 ڱبز ،  وزّكاه جل وعا فقال:  ]991األع راف: [  بر چ چ چ

 القتــداء الكامــل.اة والســام هــو موضــع األســوة وا،   ورســولنا عليــه الصــ]4[القلــم:  بر ں ں ڱ ڱ

ـم،               والعاملون يف القطاع اخلريي أوىل من ميتثل هل ه األخاقيات ويتمثلها ـي بهـ ـلوكه، إذ  ر قـ ـي سـ فـ

وجتعلهــــــم أكثــــــر عطــــــاء، وإ قانـــــــا، وأعظــــــم إخاصـــــــا واحتسابـا، عا ي ز الصورة الباهرة للعمل           

 اخلريي، وجيعلها أشد بهاء ونقاء، ،ويزيل عنها أي غبش عارض.

ملكــة العربية السعودية، قبلة    نــص علــى أن (امل      2030وحيــث أن رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية             

ـز                   ـخة)، وحتفـ ـه راسـ ـوي قيمـ ـع حيـ ـة (جمتمـ املسلمني، والعمق العربي واإلسامي) وأن جمتمع اململكـ

املواطنيــن علــى املشــاركة فــي القطــاع الثالــث و شــرع أبــواب املنظمــات فــي القطــاع الســتقطاب                               

 أعــداد 

، فقد برزت احلاجة إىل بناء ميثاق أخاقي للعاملني فــي القطــاع اخليــري؛ يوّجــه          ضخمة من املتطوعني

 ســلوكهم، ويدّلهــم علــى أفضــل املمارســات األخاقيــة واملهنيــة فــي قطاعهــم اإلنســاني النبيــل.
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 ثاق ما يلي:يقصد باملصطلحات التالية أينما وردت يف ه ا املي

ثاق األخ   طاع اخلريي، واملؤثرة يف              القي:املي عاملني يف الق فة ال قا هة لث ية املوج القيم واملبادئ احملور

 سلوكهم.

كل مــــــن يعمــــــل فــــــي القطــــــاع اخليــــــري مــــــن امنســــــني، وإن   فاو  ــــــت  مراكزهــــــم    العاملــــــون: 

 فــي ذلــك املوظــف واملتطــّوع. وأجورهــم وطبيعــة أعماهلــم،  ويتســاوى

أي عمل يســــــــتهدف نفع النا ، ويكون باملال، أو امهد، أو الوقت، أو الفكر،  العمل اخلريي: 

 القطاع غري الرحبي.) –القطاع الثالث –وليس له غايات رحبية، وقد يسمى أحيانـا: (القطاع اخلريي 

 نتمــي للقطــاع اخليــري مثــل: أي وقــف أو مؤسســة أو مجعيــة   املنظمــة: 

املؤسســات والكيانــات     –اممعيــات اخلرييــة      –املؤسســات اخلرييــة      –(اممعيــات األهليــة اخلرييــة       

 املؤسســات غيــر الرحبيــة) –املؤسســات الوقفيــة  –املاحنــة 

 و يتأثر بهما.كل من يؤثر على املنظمة أو العمل اخلريي أ أصحاب العالقة: 

 ال ي أنشئت املنظمة خلدمته. املستفيد: 

املس ؤول األعل ى ف ي كل وح دة إداري ة أو منظم ة عل ى اخت اف مســــــــــميا هم  الرئي  : 

 الوظيفيــة.

 
 



     
   

 6مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم              

 

 17من  4الصفحة   الجتماعية مبادئ وسلوكياتللعاملني يف مجعية سيهات للخدمات ا امليثاق األخالقي

 

 ي .ســات املهنيــة فــي العمــل اخليــرحتديــد األســس واملبــادئ األخاقيــة للممار - 1

  وجيه سلوك العاملني يف القطاع اخلريي  . - 2

 حتفيــز العامليــن فــي القطــاع اخليــري اللتــزام باخللــق القويــم، والتعــاون علــى  طبيقــه. - 3

  عزيــز املمارســات اإلجيابيــة فــي القطــاع اخليــري، وحتســني أو  صحيــح مــا عداهــا .  - 4

 يف ثقافة املنظمات.  رسيخ حضور األخاق - 5
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ـز                    ـى أســس وركائـ ـ ـاق عل ـواد امليثـ ـت مـ ـبحان               بنيـ ـه سـ ـ ـان بالل ـن اإلميـ ـق مـ ـ ه ،وااللتزام بالشريعة نطل

ــة،  ية ،وروعــي فيهــا األصالــة، واملاإلسامية ومقاصدها الكلية، واحرتام األنظمة الرمس ــــــــــــــ تانــــــــــــ

 يــة، والقبــول.لــى درجــة مــن املصداقيــة، والواقعلــوغ أعوالعلميــة، وهــي ســمات مــن شــأنها ب

 ، هي:وعليه انطلق امليثاق من أسس راسخة، وركائز باسقة

ـلم                                               ـ ـه وس ـ ـه علي ـ ـى الل ـ ـوله صل ـ ـنة رس ـ ـه وس ـ ـاب الل ـ ـن كت ـ ـرعية م ـ ـوص الش ـ ـى النص ـ ـتناد إل ـ االس

 الصحيحــة.

 باممعيات األهلية يف اململكة العربية السعودية . مراعاة األنظمة واللوائح اخلاصة 

 . )1(اإلفادة من الدليل االسرتشادي لقواعد أخاقيات العمل، ودليل احلوكمة يف اممعيات األهلية 

 النهــل مــن التجــارب احملليــة واإلقليميــة والدوليــة، واالطــاع علــى أفضــل  

 . )2(املمارســات

ــتويا هم من قيادات، وجمالس إدارة،  لبية   ــحاب العاقة يف العمل اخلريي بكافة مسـ احتياجات أصـ

 .)3(وإدارات  نفي ية، وعاملني، ومستفيدين

 
 

                                                           
شادي - 1 » لقواعد أخالقيات العمل:  الدليالن أقرتهما وزارة العمل والتنمية االجتماعية، انظر: الدليل االستر

http://cutt.us/  FARJ5 » ، :و انظر: دليل الحوكمة الرشيدة «http://cutt.us/9JcwY» وقد نص دليل الحوكمة عىل كتابة ،

ي الجمعيات عىل اختالف مستوياتهم التنظيمية واإلدارية . 
ن قن ي للعاملي 

 ميثاق أخالقر

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

ي عدة مناطق من مناطق المملكة. 7من خالل نتائج(  - 3
 ) ورش عمل عقدت مع عدد مناسب من أصحاب العالقة قن
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ـعودية                            ـ ـة الس ـ ـة العربي ـ ـة اململك ـ ـق رؤي ـ ـي حتقي ـ ـهم ف ـ ـة                   2030يس ـ ـر  ثقاف ـ ـى غ ـ ـص عل ـ ـي  ن ـ الت

ـي              ـؤولية فـ ـل املسـ ـ ـوع، وحتمُّ ـا وجمتمعا ن ا، و عظي م األث ر االجتماع ي للقط       التطـ ـا وأعمالنـ ـ حيا ن

ـاب                        ـح البـ ـه الراســخة، وفتـ ـة مــن قيمـ ـع املنبثقـ ـة اجملتمـ اع غي ر الربح ي، إضاف ة إل ى رف ع حيويـ

 ألكبــر عــدد مــن الراغبيــن بالتطــوع.

ســؤولية والشــفافية واملساءلة، واملشاركة يف اختاذ     يعــزز مبــادئ احلوكمــة التــي  ســتند علــى امل             

 القرارات من منطلق ذا ي و عاون مشرتك بيــن العامليــن.

 يزيــد مــن املمارســات اإلجيابيــة التــي  نفــع املنظمــة واملســتفيد والعمــل اخليــري. 

 إلداري أو املالي أو غريهما.ي ُحّد من املمارسات السلبية اليت قد  فتح باب،ا للفساد ا 

 يزيد من ضبط القرارات و وجيهها حبيث  صب يف صاحل املنظمة. 

 ينمي بيئة عمل أخاقية واضحة املعايري واإلجراءات.  

 حيمي مسعة املنظمة ومكانتها عند أصحاب العاقة. 

 يعني العاملني على  قويم ذوا هم. 

 يؤدي إىل أفضل املمارسات املهنية. 

 منوذجـا قابـا الحت اء داخل القطاع اخلريي وخارجه.يقدم  

 يرفع من ثقة اجملتمع بالعمل اخلريي والعاملني فيه. 

 وقــد حرصنــا فــي صياغــة امليثــاق أن  كــون عبارا ــه خمتصــرة رشــيقة، وكلما ــه 

تمل على أهم ما ورد يف واضحة الداللة، ومفهومة املعنى، ومعانيه ومفاهيمه متوافقة متناغمة ،وأن يش

 املدخات املشار إليها يف األسس، ع  خطاب عام ال ينصرف إىل فئة أو صفة، وبأسلوب حي ملهم.
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ـس والركائ                 ـى األسـ ـ ـة عل ـق الدراسـ ـ ـد فري ـا، وجعله             اعتمـ ـ ـن ثوابتن ـة مـ ـز املنطلقـ ـى          ـ ـ ـة عل ـا حاكمـ ـ

بحــث، واســتطاع آراء      ــت لــه أعمــال املســح ،ونتائــج ال            مجيــع أعمالــه، ثــم مجــع الفريــق مــا  وصل               

خات جمتمعة ــل وجلسات الرتكيز، ووجد أن ه ه املد  أصحــاب العاقــة، وعقــد عــددـا مــن ورش العم            

رعيــة، واملبــادئ     فمليثــاق، ويتضمــن كل مبــدأ قيمــا          ا قود إىل مثانية مبادئ رئيســة، ينهــض عليهــا        

 لثمانيــة هــي: ا

ــي  نميــة اجملتمــع، عــا          مــل، ثــم خدمــة الوطــن واإلســهام ف            التقــرب للــه بالع     اإلخــالص:   - 1

 ــل بإبــداع وإ قــان.يبعــث فــي النفــس طاقــة متجــددة حنــو العم

سان،    النزاهة: - 2 شني اإلن صلح    احل ر عا ي صل امل صية عن العمل ،عا   وف شخ ة مينت الثق ة ال

 داخل العمل اخلريي وفيما بينه وبني اجملتمع .

 والفعل. التفرقة، واالنصاف والتوازن يف القولوحفظ احلقوق، ومنع التجين : العدالة - 3

التزامــه التــام        بعا هــا ،مــع     ونفســه مبــا جيــب عليــه مــن أعمــال                 إلــزام املــرء      املســؤولية:   - 4

 ،واالجتماعيــة،  واملهنيــة. والوطنيــة  باألنظمــة؛ كــي يــؤدي مســؤوليا ه الدينيــة،

عة ،م ع مراع اة  م بأعل ى مس  ويات الدق ة ق در اال   طا       أداء األعم ال وامله ا  اإل ق ان: - 5

 األص ول املهين ة والكف اءة العلمي ة.

وقري القوي  قدير مجيع األطراف، مع رمحة الضـــــــعيف و ونازهلم، إنزال النا  ماالحرتام:  - 6

 دون إخال بالعمل واألنظمة املرعية.

 جل نفع املستفيد.أرد واجملتمع، والتفاني يف التضحية من حتقيق الرؤية التنموية للف العطاء: - 7

مهامه ينجز   بادل العون؛ حيث ال يســـــتطيع العامل أن ضـــــافر امهود و كاملها و التعاون: - 8

 دون التعاون مع اآلخرين.

وق د انبثق ت نص وص امليث اق م ن هـــــ ه املب ادئ، وت اءت معب رة عنه ا وعم ا  تضمن ه م ن قي م  

 فرعي ة.
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 ا جيرح خريية العمل.الوالء للمنظمة، واحلفاظ على مسعتها، والبعد عم .8

 التميــز ألصحابــه. عامليــن واملنظمــة، مــع نســبةن الالنظــر للنجاحــات علــى أنهــا مشــرتكة بيــ .9

 . قديم القدوة احلسنة للعاملني يف القطاع اخلريي .10

 رمحتهــا.وــان إلــى خملوقــات اللــه كافــة احملافظــة علــى البيئــة ومكونا هــا، واإلحس .11

 التحرز من أي سبب النقسام واخلاف. .12

 ملستفيدين  .ء واملنظمة وااحملافظة على خصوصية بيانات الزما .13

 صاحل النفس.لاالبتعاد عن  بادل املصاحل الشخصية أو جتيريها  .14

 ل احلديثة.األمانة يف استخدام التقنية والتطبيقات والوسائ .15

 بحانه.ق والســداد وحتصيــل مــا يرضيــه ســصــدق االلتجــاء إلــى اللــه بطلــب التوفيــ .16

 هنية:ر بطة باموانب املاألخالقيات املالفصل الثاني: 

 ملنظمة.احرتام اللوائح واألنظمة والعقود املعتمدة من ا .1

 خاله دون شغله بأمور أخرى. التقيد بوقت العمل و نفي  األعمال املوكلة إليه .2

 االلتزام بالقواعد واألصول املهنية للعمل . .3

 وجه األكمل. سخري املعارف واملهارات لتنفي  األعمال على ال .4

 ي مج ال العم ل . االطــاع علــى كل مــا هــو جديــد فامديــة فــي  طويــر املهــارات واملعــارف و .5
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ة أخرى أثناء  بات بينه وبني املنظمة ،أو مع أي منظم      االلتزام بالعقود واملواثيق واال فاقات واملتطل     .6

 ليتها.التعاقد أو التعاون أو  قديم اخلدمة وحتمل مسؤو

 ائر أو  همة غري صحيحة.جمبوضوعية عن املنظمة حني  تعرض ألي نقد الدفاع  .7

ــي األداء،      .8 ـــ ــة فـ ـــ ــراءات، واملرونـ ـــ ــري اإلجـ ـــ ــه ،و    و يسـ ـــ ــب صاحيا ـ ـــ ــات حسـ ـــ ــل العقبـ ـــ ــم    ليـ ـــ  قديـ

 املقرتحــات حوهلــا ألصحــاب القــرار.

 .صحــاب العاقــةضــا املســتفيدين وأحتســني مســتوى اخلدمــة و طويرهــا وقيــا  ر .9

 .   املبادرة إىل طرح األفكار واملقرتحات التطويرية .10

 ات.ي التوظيــف أو عنــد  قديــم اخلدمــحتاشــي التفرقــة العنصريــة أو الفئويــة فــ .11

 الصدق يف إعداد التقارير دون  ضخيم أو  ضليل. .12

 ل آراء اآلخرين.املشاركة يف صنع القرارات وإبداء اآلراء مع  قب .13

 خرى.أ قدير الشراكة والتكامل بني املنظمة وأي منظمة  .14

 رفــة.تأهيــل الصــف الثانــي، ونقــل املعل وطيــن اخلبــرة واســتدامتها فــي املنظمــة  .15

 يــن أصحــاب العاقــة.بمــة، ويعــزز العاقــات اإلجيابيــة التواصــل الفعــال مبــا حيقــق أهــداف املنظ .16

 نظمة واملستفيد.التقنيات والوسائل احلديثة خلدمة امل اإلفادة من .17

 اطر.خممنح األولوية لألمن والسامة وجتنيب املنظمة أي  .18

 التنزه عن أي خداع أو  ضليل أو احلصول على مصلحة خاصة. .19
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 األخالقيات املر بطة باموانب املالية: الفصل الثالث:

 نضباط.حتّمل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وا .1

ـن    تهــــا  مواردهــــا العامــــة واخلاصــــة ،وصيان      واحلفــــاظ علــــى أصــــول املنظمــــة وعتلكا هــــا            .2 مــ

 التفريــط.

 . ـات مالي ة مش بوهة أمين ـا أو نظامي إحس ان التدبي ر املال ي واحل ذر م ن أي معام ا .3

 بطريقة مهنية معيارية واضحة.  قّبل املساءلة لت ئة ال مة أو لتوضيح ما يشكل .4

بــت مــن املتبــرع فيمــا          ــة بطريقــة نظاميــة موثقــة إذا طل         اإلفصــاح عــن املعلومــات والبيانــات املالي          .5

 خيصــه أو مــن اإلدارة احلكوميــة املعنيــة .

 حتت أي مسّمى أو مسوغ. رفض اهلدايا أو اهلبات املر بطة مبوقعه الوظيفي .6

 ة الظن .مينع من إساءالتوّرع عن مواطن الريبة، وبيان ما  .7

 وافقــة مــع األنظمــة.ـب شــروط املت عيــن ورغبا هــم املتصــرف املبالــغ املاليــة املتبــرع بهــا حسـ .8

 رفض الرشوة والسعي ملكافحتها. .9

 ألمــوال.شــكال الفســاد املالــي أو غســيل ااالبتعــاد عــن التــورط فــي أي شــكل مــن أ .10

  حتفظ حقوق املنظمة والعاملني.جبميع الوثائق واملستندات املالية اليتاالحتفاظ  .11

 أخالقيات العاملني مع املستفيد: الفصل الرابع:

 ــة.أفضــل الوســائل واملمارســات املتاحب قديــم اخلدمــة التــي حيتاجهــا املســتفيد  .1

 مقرتحا ه ونقلها.مساع والعناية بآراء املستفيد عن اخلدمة املقدمة له،  .2

  سهيل  قديم اخلدمة للمستفيد دومنا  عقيد. .3

 م ن األخط ار . ها حفــظ ســامة املســتفيد، ووقايتــهاختــاذ التدابيــر االزمــة التــي مــن شــأن .4

ـن أي  ص                    .5 ـ ـ ر م ـ ـتفيد، واحل ـ ـة املس ـ ـظ كرام ـ ـره حس               حف ـ ـاعره، أو يض ـ ـرح مش ـ ـرف جي ـيـا أو    ـ ـ

 معنويـــا.

ـر و               ا .6 ـال التصويـ ـتفيد حـ ـن املسـ ـتئ ان مـ ـاة أخاق            السـ ـع مراعـ ـي مـ ـر اإلعامـ يات الصورة أثناء النشـ

 حالــة املســتفيد. التوثيق، وأخاقيات البحث االجتماعي أثناء دراسة
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له عند      دون إل زام، وش رح اخلدم ة املقدمة      قدي م م ا حيتات ه املس  فيد م ن نص ح و وجي ه     .7

للحص ول  تزامات الت ي يتوت ب علي ه  أديته ا    وبيان احلقوق والفرص املتاحة له، واالل      احلاجة،  

 عل ى اخلدم ة.

 التفاعل معه بالتهنئة أو املواساة حسب املقام. .8

 دمات املنظمة.املبادرة يف البحث عن املتعففني من احملتاجني خل .9

 العدل يف خدمة املستفيدين دون حماباة أو حتيز . .10

ره و وجيهــه ملــا      ــة مــن عدمــه، مــع  طييــب خاطــ               ـع املســتفيد فــي اســتحقاقه اخلدم         الصــدق مـ    .11

 فــي صاحلــه.

ـوارث                     .12 ـ ـات والك ـ ـع األزم ـ ـوري م ـ ـاوب الف ـ ـتعجلة ،وحتمّ           والتج ـ ـات املس ـ ـاب احلاج ـ ـا        أصح ـ ـل م ـ

 يصاحــب ذلــك مــن ضغــوط عمــل، أو إحلــاح.

 ع فعل السبب.مى اهلل سبحانه يف مجيع شؤونه   كريه بالتوكل عل .13

  عميق صلته بوطنه، وزيادة حمبته ملواطنيه. .14

 أخالقيات الرؤساء مع العاملني: الفصل اخلامس:

 دائهم.االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملني وير قي بأ .1

 م.يتطلب ه املوق ف، م ع حف ظ كرامتهــ ل معه م مبـا  قدي ر أح وال العاملي ن، والتعام .2

 التعامل بعدل وإنصاف. .3

 الوفاء حبقوق العاملني املادية واملعنوية. .4

  شجيع روح املبادرة واالبتكار. .5

 .اء الق رارات واخيت ار األنس ب منه اإش راك ف رق العم ل م ن غي ر املديري ن ف ي بن  .6

  املقصودة.يف األخطاء غري نسبة النجاح ألهله، والوقوف معهم .7

 التواضع. .8

 أخالقيات املرؤوسني مع الرؤساء: الفصل الساد :

  قبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيفي يف املنظمة. .1
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 عية. وقريهم والتعامل معهم مبا  قـتضيه اآلداب املر .2

 لرأي الصادق  .التعاون معهم إلجناح العمل باألداء املتفاني وا .3

ــــــــاء       .4 ــة أثنــــ ــــــ ــة أو صعوبــــ ــــــ ــــــــن أي خمالفــــ ــــــــم عــــ ــــــــة، وإباغهــــ ــة امله بــــ ــــــ ــم النصيحــــ ــــــ  قديــــ

  العمــل.
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 أخالقيات العاملني فيما بينهم: الفصل السابع:

ـامية وأح              .1 ـريعة اإلسـ ـم الشـ ـ ـزام بتعالي ـ ـراف والتق         االلت ـات األعـ ـ ـا،  ومبقتضي ـ ـي ال       كامه ـ ـد الت ـ الي

 ـني.مــل بيــن امنسـختالفهــا فيمــا خيــص التعا

 . عزيز روح األخوة، ونشر أجواء املودة واالحرتام .2

 نميمة والتجسس وامدل العقيم.االبتعاد عن مساوئ األخاق كالتنابز والغيبة وال .3

 التفاعل بالتهنئة أو املواساة حسب املناسبة. .4

 االعت ار امميل عن أي سلوك غري الئق. .5

حســــــــب  فظ حق األطراف يف املطالبة مبا  راهحالعاملني مع التعامل حبكمة مع أي نزاع يقع بني  .6

 السياسات املتبعة والطرق النظامية.

 يــة.ــادة مبنجزا هــم وخصائصهــم اإلجيابمراعــاة اهتمامــات الزمــاء ومزاياهــم واإلش .7

 ما خيدمه فقط.اقتصار التواصل بني امنسني على شؤون العمل وفي .8

ــرات والتجــارب املهنيــة وزيــادة مهــارات العامليــن فيمــا خيــدم املنظمــة                      احلــرص علــى نقــل اخلب        .9

 واملســتفيد.



        
 

 6والتنمية االجتماعية برقم  الموارد البشريةمسجلة بوزارة              
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 من وااله ،وبعد:احلمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل وعلى آله وصحبه و

ــخة يف ديننا وثقاف ــح يف جمتمعنا، وأهميفنظرـا ملا للقطاع اخلريي من مكانة راســـــ ة ظاهرة يف رؤية تنا احمللية، وأثر واضـــــ

 ع فإني أجتهد خملصـا فيما يلي: ، وبصفيت عامـا يف ه ا القطا2030اململكة العربية السعودية 

 وائحها املنظمة للعمل اخلريي.ية ولأن أكون قدوة حسنة باحرتام أنظمة اململكة العربية السعود

ـة مـ                       ـاب العاقـ ـن وأصحـ ـ ـع العاملي ـ ـع مجي ـل مـ ـن ومشرفني ومستفيدين وع        وأ عامـ ـ ـؤولني ومديري ماء وشركاء بكل ـن مسـ

 أدب وصدق وشفافية والتزام.

 ة وإ قان.وأن أب ل ما أستطيع من وقت وجهد ألداء عملي مبهنية وكفاء

 أهدافه.والزماء يف كل ما خيدم العمل ووأن أ عاون مع فريق العمل 

ميت املالية وأدائي ة، مع التنزه عن أي  صرف يؤثر سلبـا على ذ  وأن امتنع عن أي سلوك من شأنه إحلاق الضرر بي أو باملنظم    

 املهين.

 ع اجملتمع ،واحتسب يف ذلك األجر من اهلل، والرغبة يف خدمة الوطن ونف

 لســداد.مــواد وقيــم، ســائا مــن اللــه العــون وايثــاق مــن مبــادئ وملتزمــا بــكل مــا  ضمَّنــه امل

 املنظمة.............................:        ....................... :   االسم

 ..:التوقيع.............................        ....................   الوظيفة:

 


