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 مقدمة

 ا٤ّم٦ أخالٌٜاخ دتىأخ وا٤شٍٜ؛ و٤زا ا٤ذٝذ٧ مٍاهش ومن ا٤نجاح، س٠ابض أخذ األخاٛل ةم١اس٧ ا٤ذمع٢ ًّذ

 أهمٌذها دٍّم املد٥ٌح ةٌةذنا ويف ةا٤دٌىًح، املّٙمح ا٤ذو٣ وا٤ٝىاِاخ من ٠شري أدةٌاخ يف واظّح معاخح

 .مّها ا٤ذا٧ وانعجامها سٝا٘ذنا النتشاٜها من

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ژ  : دّااى ٜاا٣

 ا٤ذّام٦ يف ظامٌح ةٝاِذج وظ٥م ٥ٌِه هللا نتٌه ـىل وأوىص،  9٩ا٤ند٦:  ژڈ ژ ژ 

ا ج٦ وص٠ّاه ،]  ٩١١األعراا:  ژ  ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چژ  :األخالٍٜ   :٘ٝاا٣ الِو

 .٦ا١٤ام واالٜذذاء مىلْ األظىج هى وا٤عال٧ ا٤فالج ٥ٌِه وسظى٤نا  ٤   القلم ژ  ڱ ڱ   ڱ ںژ 

 ةهام، دشدٝاٍ إر ظا٥ى٠ه، وًذمش٥هاا يف األخالٌٜااخ ٤هازه ًمذش٦ من أوى ا٤خريي ا٤ٝىُا يف وا٤ّام٥ىن

ا  واخذعاةا ، وأٍِم وإدٝانا ، ِىاء   أ٠شش ودج٥ّهم  ا٤خاريي، ٥٤ّما٦ ا٤تااهشج ا٤فاىسج ًازص مما إخاـل

 .ِاسك ٔتؾ أي ِنها ونٝاء ، وًض٦ً ةهاء أؼذ وًج٥ّها

 املع٥مني، ٜت٥ح ا٤عّىدًح، املم١٥ح ا٤ّشةٌح( أن  ِىل دنق 2030 ا٤عّىدًح ٤ّشةٌحا املم١٥ح سؤًح أن وخٌص

 ِاىل املاىاونني وددٙض ،)ساظخح ٌٜمه خٌىي مجذمْ( مجذمْ املم١٥ح وأن  )واإلظالمٍ ا٤ّشةٍ وا٤ّمٞ

ني، من أِذاد لخمح الظذٝىاب ا٤ٝىُا يف املنٍماخ أةىاب ودرشُ ا٤شا٤ص ا٤ٝىُا املؽاس٠ح يف  ٝذ٘ املذىِى

 ٥٤ّام٥ني أخالٍٜ مٌشاٛ ةناء إى ا٤داجح ةشصخ

 اإلنعانٍ ٜىاِهم يف واملهنٌح املماسظاخ األخالٌٜح أ٘م٦ ِىل وًذ٤ّهم ظ٥ى٠هم، ًىّجه ا٤خريي؛ ا٤ٝىُا يف

 .ا٤نت٦ٌ
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 التعريفــات

 

 :ييل ما امليثاق هذا يف وردت أينما الجالية باملصطلحات يقصد

 .ظ٥ى٠هم يف ا٤خريي، واملؤسشج ا٤ٝىُا ا٤ّام٥ني يف ٤شٝا٘ح املىجهح ملدىسًحا واملتادا ا٤ٌٝم :األخالٍٜ املٌشاٛ

 ووتٌّاح وأجاىسهم دٙاودَار  مشا٠اضهم وإن   ا٤جنعاني، من ا٤خريي ا٤ٝىُا يف ًّم٦ من ٦٠ :ا٤ّام٥ىن

ٚ واملذىّىُ ر٢٤ يف وًذعاوي أِما٤هم،  .املٌى

ر، ٤جهذ،ا أو ةاملا٣، و١ًىن ا٤ناط، نْٙ ًعذهذٗ ِم٦ أي :ا٤خريي ا٤ّم٦  ٤اه و٤اٌغ ا١ٙ٤ش، أو أو ا٤ٜى

ذ سةدٌح، ٔاًاخ  .)ا٤شةدٍ ٔري ا٤ٝىُا – ا٤شا٤ص ا٤ٝىُا –ا٤خريي  ا٤ٝىُا( :أخٌانا   ًعمى ٜو

ٚ أي :املنٍمح  – ا٤خريًاح األه٥ٌاح ا٤جمٌّااخ( :مشا٦ ا٤خريي ٥٤ٝىُا دنذمٍ جمٌّح أو مؤظعح أو ٜو

ٌٙح املؤظعاخ – املاندح اناخوا١٤ٌ املؤظعاخ– ا٤خريًح ا٤جمٌّاخ – ا٤خريًح املؤظعاخ  املؤظعاخ – ا٤ٜى

 )ٔريا٤شةدٌح 

 .ةهما ًذأسش أو ا٤خريي ا٤ّم٦ أو املنٍمح ِىل ًؤسش من ٦٠ :ا٤ّالٜح أـداب

 .٤خذمذه املنٍمح أنؽةر ا٤زي :املعذٌٙذ

ىل املعؤو٣ :ا٤شبٌغ ٌٌٙح اخذالٗ معمٌادهم ِىل منٍمح أو إداسًح وخذج ٦٠ يف اأِل  .ا٤ٌى
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 اقــامليث دافــهأ

 .ا٤ّم٦ ا٤خريي يف املهنٌح ٥٤مماسظاخ األخالٌٜح ملتاداوا األظغ ددذًذ .1

 .ا٤خريي ا٤ٝىُا يف ا٤ّام٥ني ظ٥ٟى دىجٌه .2

 .دىتٌٝه وا٤ذّاون ِىل ا٤ٝىًم، ةا٤خ٥ٞ ٤ال٤ذضا٧ ا٤خريي ا٤ٝىُا يف ا٤ّام٥ني ددٌٙض .3

جاةٌح املماسظاخ دّضًض .4  .ما ِذاها دفدٌذ أو وددعني ا٤خريي، ا٤ٝىُا يف اإًل

 .املنٍماخ سٝا٘ح يف األخالٛ خمىس دشظٌخ .5
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 عليها الىثيقة والركائز اليت بينسس ألا
مان من دنى٥ٞ وس٠ابض أظغ ِىل املٌشاٛ مىاد ةنٌر  مٌحال اإلظ ةا٤رشًّح ظتدانه، واال٤ذضا٧ ةاهلل اإًل

ٍ األنٍمح واخرتا٧ ا٥١٤ٌح، ومٝاـذها ا٤ح، ٌ٘ها ا٤شظمٌح، وسِو  مان ظماخ وهٍ وا٥ّ٤مٌح، واملذانح، اأـل

  .تى٣وا٤ٝ وا٤ىاٌّٜح، املفذاٌٜح، من دسجح ة٥ىٓ أِىل ؼأنها

٥ٌه  :هٍ ةاظٝح، وس٠ابض ساظخح، أظغ من املٌشاٛ انى٥ٞ ِو

 ا٤فدٌدح وظ٥م هللا ٥ٌِه ـىل سظى٤ه وظنح هللا ٠ذاب من ا٤رشٌِح ا٤نفىؿ إى االظذناد، 

 ا٤ّشةٌح ا٤عّىدًح املم١٥ح يف األه٥ٌح ةا٤جمٌّاخ ا٤خاـح وا٥٤ىابذ األنٍمح مشاِاج. 

 األه٥ٌح ا٤جمٌّاخ يفا٤دى٠مح  ود٦ٌ٤ ا٤ّم٦، ٌٜاخأخال  ٤ٝىاِذ االظرتؼادي ا٤ذ٦ٌ٤ من اإل٘ادج. 

 ٦ املماسظاخ.أ٘م ِىل واالواُل وا٤ذو٤ٌح، واإل٥ٌٜمٌح املد٥ٌح ا٤ذجاسب من ا٤نه٦ 

 ومجاا٤غ ٌٜااداخ، (.من  معذىًادهم ة١ا٘ح ا٤خريي ا٤ّم٦ يف ا٤ّالٜح أـداب اخذٌاجاخ د٥تٌح 

ام٥ني، دنٌٙزًح، وإداساخ إداسج،  .ومعذٌٙذًن ِو
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 لتزام بامليثاقإلاىائد ف

 ا٤ذىاىُ، سٝا٘اح ٔشط ِىل ا٤ذٍ دنق  2030 ا٤عّىدًح ا٤ّشةٌح املم١٥ح سؤًح ددٌٝٞ يف ًعهم 

٦  ا٤شةدٍ، ٔري ٥٤ٝىُا االجذماٍِ األسش ودٌٍّم ومجذمّادنا، وأِما٤نا خٌادنا يف املعؤو٤ٌح وددمُّ

ذذ ا٤شاظخح، ٌٜمه من املنتشٝح املجذمْ خٌىًح سْ٘ إى إلا٘ح  ا٤اشأتني مان ِاذد أل٠ز ا٤تاب ٘و

 .ىُةا٤ذى

 ادخاار يف واملؽااس٠ح واملعااء٤ح، وا٤ؽاٙاٌ٘ح املعاؤو٤ٌح ِىل دعذنذ ا٤ذٍ ا٤دى٠مح متادا ًّضص 

 .ا٤ّام٥ني ةني مؽرتٟ ودّاون رادٍ منى٥ٞ من ا٤ٝشاساخ

 جاةٌح املماسظاخ من ًضًذ  .ا٤خريي وا٤ّم٦ واملعذٌٙذ املنٍمح دنْٙ ا٤ذٍ اإًل

  ّٔريهما أو املايل أو اإلداسي ٥٤ٙعاد ةاة ا دٙذذ ٜذ ا٤ذٍ ا٤ع٥تٌح املماسظاخ من ًَُدذ. 

 املنٍمح ـا٤ذ يف دفث ةدٌص ودىجٌهها ا٤ٝشاساخ لتي من ًضًذ. 

 ٍواإلجشاءاخ املّاًري والدح أخالٌٜح ِم٦ ةٌةح ًنم. 

 ٍا٤ّالٜح أـداب ِنذ وم١انذها املنٍمح ظمّح ًدم. 

 روادهم دٝىًم ِىل ا٤ّام٥ني ًّني. 

 املهنٌح املماسظاخ أ٘م٦ إى ًؤدي. 

 وخاسجه ا٤خريي ا٤ٝىُا داخ٦ ٤الخذزاء ٜاةال   نمىرجا   ًٝذ٧. 

 ٌْ٘٘ه وا٤ّام٥ني ا٤خريي ةا٤ّم٦ املجذمْ سٝح من ًش. 

ذ  ومٙهىمح ا٤ذال٤ح، والدح و٥٠ماده سؼٌٝح، مخذرصج ِتاساده د١ىن أن املٌشاٛ ـٌأح يف خشـنا ٜو

 يف إ٤ٌهاا املؽااس خال املاذخ يف وسد ما أهم ِىل ًؽذم٦ وأن مذنأمح، مذىا٘ٝح ومٙاهٌمه ومّانٌه املّنى،

 .م٥هم خٍ وةأظ٥ىب ـٙح، أو ٘ةح إى ًنرصٗ ال ِا٧ خىاب ِز األظغ،
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 املبادئ العامة للميثاق

 سم أِما٤ه، جمٌْ ِىل خا٠مح وج٥ّها سىاةذنا، من املنى٥ٝح وا٤ش٠ابض األظغ ِىل ا٤ذساظح ٘شًٞ اِذمذ 

٥ر ما ا٤ٙشًٞ جمْ ٝذ ا٤ّالٜح، أـداب آساء واظذىاُل ا٤تدص، ونذابج املعذ، أِما٣ ٤ه دـى  من ِذدا   ِو

 ًنهن سبٌعح، متادا سمانٌح إى دٝىد مجذمّح املذخاخ هزه أن ووجذ ا٤رت٠ٌض، وج٥عاخ ا٤ّم٦ وسػ

 :هٍ ا٤شمانٌح واملتادا ٘شٌِح، ٌٜما متذأ ٦٠ وًذممن املٌشاٛ، ٥ٌِها

 واٜح ا٤نٙغ يف ًتّص مما املجذمْ، ٌحدنم يف واإلظها٧ ا٤ىون خذمح سم ةا٤ّم٦، هلل ا٤ذٝشب  :ؿال اإلخ .1

 .وإدٝان ةئةذُا ا٤ّم٦ ندى مذجذدج

ف٦ اإلنعان، ًؽني مما ا٤دزس  :ا٤نضاهح . 2  داخا٦ ا٤شٝاح ًماذن مما ا٤ّم٦، ِن ا٤ؽخفٌح املف٥دح ٘و

ٌما ا٤خريي ا٤ّم٦  .املجذمْ وةني ةٌنه ٘و

 .وا٦ّٙ٤ ا٤ٝى٣ يف صنوا٤ذىا واالنفاٗ وا٤ذٙشٜح، ا٤ذجنٍ ومنْ ا٤دٝىٛ، خَٙ  :ا٤ّذا٤ح. 3

 ًؤدي ٠ٍ ةاألنٍمح؛ ا٤ذا٧ ا٤ذضامه مْ ودتّادها، أِما٣ من ٥ٌِه ًجث ةما نٙعه املشء إ٤ضا٧  :املعؤو٤ٌح. 4

 .واملهنٌح واالجذماٌِح، وا٤ىونٌح، ا٤ذًنٌح، معؤو٤ٌاده

ما٣ أداء  :اإلدٝان .5 اى٣ مشاِااج ماْ االظاذىاِح، ٜذس ا٤ذٜح معذىًاخ ةأِىل واملها٧ اأِل  املهنٌاح اأـل

 .ا٥ّ٤مٌح وا١٤ٙاءج

ري ا٤مٌّٚ سخمح مْ األوشاٗ، جمٌْ ودٝذًش مناص٤هم، ا٤ناط إنضا٣  :االخرتا٧. 6  إخا٣ دون ا٤ٝىي ودٜى

 .املشٌِح واألنٍمح ةا٤ّم٦

 .املعذٌٙذ نْٙ أج٦ من ا٤ذمدٌح يف وا٤ذٙانٍ واملجذمْ، ٥٤ٙشد ا٤ذنمىًح ا٤شؤًح ددٌٝٞ  :ا٤ّىاء . 7

 دون مهاماه ًنجاض أن ا٤ّاما٦ ًعذىٌْ ال خٌص ا٤ّىن؛ ودتاد٣ ود١ام٥ها ا٤جهىد دما٘ش : ا٤ذّاون. 8

 .اآلخشًن مْ ا٤ذّاون

ذ ما ِنها مّزج وجاءخ املتادا، هزه من املٌشاٛ نفىؿ انتشٝر ٜو  .٘شٌِح ٌٜم من دذممنه ِو



 15من  7الصفحة 
 

 :أساسية أخالق : األول الفصل

مال   ىال  ٜ ا٤ٝىًم املنهج وادتُا اإلظالمٌح، ةا٤رشًّح اال٤ذضا٧ . 1  .ِو

 .ةها وا٤ذٌٝذ ا٤عّىدًح ا٤ّشةٌح املم١٥ح أنٍمح اخرتا٧ .2

 .وسخمذهم ا٤خ٥ٞ ومف٥دح ا٤خا٤ٞ سلا ِن ِم٦ ٦٠ يف ا٤تدص. 3

 .وا٥ّ٤ن ا٤رس يف هللا ومشاٜتح ا٤خري، ِم٦ نٌح اخذعاب .4

 .املجذمْ دنمٌح يف مّهم واملؽاس٠ح ا٤خريي ا٤ٝىُا يف ا٤ّام٥ني مْ ا٤ذ١ام٦. 5

 .املجذمْ يف وا٤جنعٌاخ ا٤ٙةاخ ٤جمٌْ االجذماٍِ ا٤ذنىُ ٦دٝت . 6

ح املعؤو٤ٌح، أمانح ددم٦. 7 ّٝ  .ا٤خري ةّم٦ ا٤ٙشح مْ رضس، ودونما املعذىُا ٜذس ٥٤ّم٦ املفاختح واملؽ

 .ا٤ّم٦ خريًح ًجشح ِما وا٤تّذ ظمّذها، ِىل وا٤دٙاً ٥٤منٍمح، ا٤ىالء .8

داةه ا٤ذمٌض نعتح مْ واملنٍمح، ٤ّام٥نيا ةني مؽرت٠ح أنها ِىل ٥٤نجاخاخ ا٤نٍش .9  .أـل

 .ا٤خريي ا٤ٝىُا يف ٥٤ّام٥ني ا٤دعنح ا٤ٝذوج دٝذًم .1٩

اخ إى واإلخعان وم١ىنادها، ا٤تٌةح ِىل املداٍ٘ح  .11  .وسخمذها ٠ا٘ح هللا مخ٥ٜى

 .وا٤خالٗ ٤النٝعا٧ ظتث أي من ا٤ذدشص .12

ٌح ِىل املداٍ٘ح .13  .واملعذٌٙذًن واملنٍمح ا٤ضمالء ةٌاناخ خفـى

 .ا٤نٙغ ٤فا٤ذ دجٌريها أو ا٤ؽخفٌح املفا٤ذ دتاد٣ ِن االةذّاد  .14

 .ا٤دذًشح وا٤ىظاب٦ وا٤ذىتٌٝاخ ا٤ذٝنٌح اظذخذا٧ يف األمانح. 15

ٌٞ ةى٥ث هللا إى اال٤ذجاء ـذٛ. 16  .ظتدانه ًشلٌه ما وددف٦ٌ وا٤عذاد ا٤ذ٘ى
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 :يةاملهن بالجوانب املزثبطة األخالقيات :الثاني الفصل

 .املنٍمح من املّذمذج وا٤ّٝىد واألنٍمح ا٥٤ىابذ اخرتا٧  .1

ر ا٤ذٌٝذ .2 ما٣ ودنٌٙز ا٤ّم٦ ةٜى  .أخشي ةأمىس ؼ٥ٕه دون خال٤ه إ٤ٌه املى٥٠ح اأِل

ى٣ ةا٤ٝىاِذ اال٤ذضا٧ .3  .٥٤ّم٦ املهنٌح واأـل

ما٣ ٤ذنٌٙز واملهاساخ املّاسٗ دعخري .4  .األ٠م٦ ا٤ىجه ِىل اأِل

 .ا٤ّم٦ مجا٣ يف جذًذ هى ما ٦٠ ِىل اُل واالو ملّاسٗوا املهاساخ دىىًش يف ا٤جذًح .5

 أسناء أخشي منٍمح أي مْ أو املنٍمح، وةني ةٌنه واملذى٥تاخ واالدٙاٜاخ واملىاسٌٞ ةا٤ّٝىد اال٤ذضا٧ .6

 .معؤو٤ٌذها وددم٦ ا٤خذمح دٝذًم أو ا٤ذّاون أو ا٤ذّاٜذ

ٌح ا٤ذُ٘ا .7  .ـدٌدح ٔري دهمح أو جابش نٝذ ألي دذّشك خني املنٍمح ِن ةمىلِى

 خى٤ها املٝرتخاخ ودٝذًم ـالخٌاده، خعث ا٤ّٝتاخ ودز٦ٌ٤ األداء، يف واملشونح اإلجشاءاخ، دٌعري .8

داب  .ا٤ٝشاس أـل

ٌاط ودىىًشها ا٤خذمح معذىي ددعني .9  .ا٤ّالٜح وأـداب املعذٌٙذًن سلا ٜو

 .ا٤ذىىًشًح واملٝرتخاخ األ١٘اس وشح إى املتادسج .1٩

ٌٚ يف حا٤ٙةىً أو ا٤ّنرصًح ا٤ذٙشٜح ددايش .11  .ا٤خذماخ دٝذًم ِنذ أو ا٤ذٌى

 .دم٦ٌ٥ أو دمخٌم دون ا٤ذٝاسًش إِذاد يف ا٤فذٛ .12

 .اآلخشًن آساء دٝت٦ مْ اآلساء وإةذاء ا٤ٝشاساخ ـنْ يف املؽاس٠ح .13

 .أخشي منٍمح وأي املنٍمح ةني وا٤ذ١ام٦ ا٤رشا٠ح دٝذًش .14

 .٘حاملّش  ون٦ٝ ا٤شانٍ، ا٤فٚ ٤ذأه٦ٌ املنٍمح يف واظذذامذها ا٤خزج دىوني .15

جاةٌاح ا٤ّالٜااخ وًّاضص املنٍمح، أهذاٗ ًدٝٞ ةما ا٤ّٙا٣ ا٤ذىاـ٦ .16  أـاداب ةاني اإًل

 .ا٤ّالٜح

 .واملعذٌٙذ املنٍمح ٤خذمح ا٤دذًشح وا٤ىظاب٦ ا٤ذٝنٌاخ من اإل٘ادج .17

 .مخاوش أي املنٍمح ودجنٌث وا٤عالمح ٤ألمن األو٤ىًح منذ .18

 .خاـح مف٥دح ِىل ا٤دفى٣ أو دم٦ٌ٥ أو خذُا أي ِن ا٤ذنضه .19



 15من  9الصفحة 
 

 :املالية بالجوانب املزثبطة األخالقيات :الثالث الفصل

 .وانمتاه ةأمانح ٌِنٌح أو ما٤ٌح ِهذ أي معؤو٤ٌح ددّم٦  .1

ٌانذها وا٤خاـح، ا٤ّامح ومىاسدها وممذ١٥ادها املنٍمح أـى٣ ِىل ا٤دٙاً .2  .ا٤ذٙشًي من ـو

 .ا  نٍامٌ أو أمنٌا   مؽتىهح ما٤ٌح خال مّام أي من وا٤دزس املايل ا٤ذذةري إخعان .3

 .والدح مٌّاسًح مهنٌح ةىشًٝح ًؽ٦١ ما ٤ذىلٌذ أو ا٤زمح ٤ذزبح املعاء٤ح دٝت٦ّ .4

 ًخفه ٌ٘ما املذزُ من و٥تر إرا مىسٝح نٍامٌح ةىشًٝح املا٤ٌح وا٤تٌاناخ امل٥ّىماخ ِن اإل٘فاح .5

 .املّنٌح ا٤د١ىمٌح اإلداسج من أو

ّه املشدتىح ا٤هتاخ أو ا٤هذاًا س٘ن .6 ٌٍٙ ةمٜى  .معىٓ أو ىمعمّ  أي ددر ا٤ٌى

 .ا٤ٍن إظاءج من ًمنْ ما وةٌان ا٤شًتح، مىاون ِن ا٤ذىّسُ .7

 .األنٍمح مْ املذىا٘ٝح وسٔتادهم املذزِني رشوه خعث ةها املذزُ املا٤ٌح املتا٤ٖ رصٗ .8

 .مل١ا٘دذها وا٤عٍّ ا٤شؼىج س٘ن .9

 .األمىا٣ ٔع٦ٌ أو املايل ا٤ٙعاد أؼ١ا٣ من ؼ٦١ أي يف ا٤ذىسه ِن االةذّاد .1٩

 .وا٤ّام٥ني املنٍمح خٝىٛ ددَٙ ا٤ذٍ املا٤ٌح واملعذنذاخ ا٤ىسابٞ مٌْةج االخذٙاً .11
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 :املسجفيد مع العاملني أخالقيات :الزابع الفصل

 .املذاخح واملماسظاخ ا٤ىظاب٦ ةأ٘م٦ املعذٌٙذ ًدذاجها ا٤ذٍ ا٤خذمح دٝذًم  .1

 .ون٥ٝها مٝرتخاده وظمُا ٤ه، املٝذمح ا٤خذمح ِن املعذٌٙذ ةآساء ا٤ّناًح .2

 .دٌّٝذ دونما ٥٤معذٌٙذ ا٤خذمح ٝذًمد دعه٦ٌ .3

اًذه املعذٌٙذ، ظامح خَٙ ؼأنها من ا٤ذٍ ا٤الصمح ا٤ذذاةري ادخار .4  .األخىاس من وٜو

 .مّنىًا   أو خعٌا   ًرضه أو مؽاِشه، ًجشح درصٗ أي من وا٤دزس املعذٌٙذ، ٠شامح خَٙ .5

المٍ وا٤نرش ا٤ذفىًش خا٣ املعذٌٙذ من االظذةزان .6  ا٤ذىسٌٞ، أسناء ا٤فىسج أخالٌٜاخ مشاِاج مْ اإِل

 .املعذٌٙذ خا٤ح دساظح أسناء االجذماٍِ ا٤تدص وأخالٌٜاخ

 ا٤داجاح، ِنذ ٤ه املٝذمح ا٤خذمح ورشح إ٤ضا٧، دون ودىجٌه نفذ من املعذٌٙذ ًدذاجه ما دٝذًم .7

 .ا٤خذمح ِىل ٥٤دفى٣ دأدًذها ٥ٌِه ًذىجث ا٤ذٍ واال٤ذضاماخ ٤ه، املذاخح وا٤ٙشؿ ا٤دٝىٛ وةٌان

 .املٝا٧ خعث املىاظاج أو ةا٤ذهنةح ّهم ا٤ذٙا٦ِ .8

 .املنٍمح ٤خذماخ املدذاجني من املذّٙٙني ِن ا٤تدص يف املتادسج .9

 .ددٌض أو مداةاج دون املعذٌٙذًن خذمح يف ا٤ّذ٣ .1٩

 .ـا٤ده يف ملا ودىجٌهه خاوشه دىٌٌث مْ ِذمه، من ا٤خذمح اظذدٝاٜه يف املعذٌٙذ مْ ا٤فذٛ .11

 ر٢٤ ًفاخث ما وددّم٦ املعذّج٥ح، ا٤داجاخ وأـداب سزوا١٤ىا األصماخ مْ ا٤ٙىسي ا٤ذجاوب .12

 .إ٤داح أو ِم٦، لٕىه من

 .ا٤عتث ٦ّ٘ مْ ؼؤونه جمٌْ يف ظتدانه هللا ِىل ةا٤ذى٦٠ دز٠ريه .13

 .ملىاونٌه مدتذه وصًادج ةىونه، ـ٥ذه دّمٌٞ .14
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 :العاملني مع الزؤساء أخالقيات :الخامس الفصل

 .ةأدابهم شدٍٝوً ا٤ّام٥ني ٜذساخ ًشْ٘ ما ة٦١ االخذٙاء  .1

ٚ، ًذى٥ته ةما مّهم وا٤ذّام٦ ا٤ّام٥ني، أخىا٣ دٝذًش .2  .٠شامذهم خَٙ مْ املٜى

 .وإنفاٗ ةّذ٣ ا٤ذّام٦ .3

اء .4  .واملّنىًح املادًح ا٤ّام٥ني ةدٝىٛ ا٤٘ى

 .واالةذ١اس املتادسج سوح دؽجٌْ .5

 .منها األنعث واخذٌاس ا٤ٝشاساخ ةناء يف املذًشًن ٔري من ا٤ّم٦ ٘شٛ إرشاٟ .6

ٗى أله٥ه، احا٤نج نعتح .7  .املٝفىدج ٔري األخىاء يف مّهم وا٤ٜى

 .ا٤ذىالْ .8
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 :الزؤساء مع املزؤوسني أخالقيات :السادس الفصل

ٞ ا٤ذىجٌهاخ دٝت٦  .1 ٌٍٙ ا٤ذع٥ع٦ ٘و  .املنٍمح يف ا٤ٌى

ريهم .2  .املشٌِح اآلداب دٝذمٌه ةما مّهم وا٤ذّام٦ دٜى

 .ا٤فادٛ وا٤شأي املذٙانٍ ةاألداء ا٤ّم٦ إلنجاح مّهم ا٤ذّاون .3

هم املهزةح، ا٤نفٌدح دٝذًم .4  .ا٤ّم٦ أسناء ـّىةح أو مخا٤ٙح أي ِن وإةأل
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 :بينهم فيما العاملني أخالقيات  :السابع الفصل

شاٗ وةمٝذمٌاخ وأخ١امها، مٌحال اإلظ ا٤رشًّح ةذّا٤ٌم اال٤ذضا٧  .1  دخا٤ٙهاا ال ا٤ذاٍ وا٤ذٝا٤ٌذ اأِل

 .ا٤جنعني ةني ا٤ذّام٦ ًخق ٌ٘ما

 .واالخرتا٧ املىدج أجىاء ونرش األخىج، سوح دّضًض .2

 .ا٤ٌّٝم وا٤جذ٣ وا٤ذجعغ وا٤نمٌمح وا٤ٌٕتح ٠ا٤ذناةض ٛال األخ معاوا ِن االةذّاد .3

 .املناظتح خعث املىاظاج أو ةا٤ذهنةح ا٤ذٙا٦ِ .4

ذزاس .5  .البٞ ٔري ظ٥ٟى أي ِن ا٤جم٦ٌ ااِل

 خعاث دشاه ةما املىا٤تح يف األوشاٗ خٞ خَٙ مْ ا٤ّام٥ني ةني ًْٝ نضُا أي مْ ةد١مح ا٤ذّام٦ .6

 .ا٤نٍامٌح وا٤ىشٛ املذتّح ا٤عٌاظاخ

جاةٌح وخفابفهم ةمنجضادهم واإلؼادج ومضاًاهم ءال ا٤ضم اهذماماخ مشاِاج .7  .اإًل

ٌما ا٤ّم٦ ؼؤون ِىل ا٤جنعني ةني ا٤ذىاـ٦ اٜذفاس .8  .٘ٝي ًخذمه ٘و

 املنٍماح ًخاذ٧ ٌ٘ماا ا٤ّاام٥ني مهااساخ وصًاادج املهنٌح وا٤ذجاسب ا٤خزاخ ن٦ٝ ِىل ا٤دشؿ .9

 .املعذٌٙذو 
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 الزحيم الزحمن هللا بسم

ىل هللا سظى٣ ِىل وا٤عا٧ وا٤فالج هلل ا٤دمذ دته آ٤ه ِو  :وااله، وةّذ ومن ـو

 مجذمّناا، يف والاذ وأسش املد٥ٌح، وسٝا٘ذنا دًننا يف ساظخح م١انح من ا٤خريي ٥٤ٝىُا ملا ٘نٍشا  

 أجذهاذ ٘ائنٍ ا٤ٝىاُا هزا يف ما  ِا وةفٙذٍ ، 2030 ا٤عّىدًح ا٤ّشةٌح املم١٥ح سؤًح يف ٌاهشج وأهمٌح

 :ًيل ٌ٘ما مخ٥فا  

 .ا٤خريي ٥٤ّم٦ املنٍمح و٤ىابدها ا٤عّىدًح ا٤ّشةٌح املم١٥ح أنٍمح ةاخرتا٧ خعنح ٜذوج أ٠ىن أن

مااء ومعاذٌٙذًن ومرشا٘ني وماذًشًن معؤو٤ني من ا٤ّالٜح وأـداب ا٤ّام٥ني جمٌْ مْ وأدّام٦  ِو

ذٛ أدب ة٦١ ورش٠اء  .وا٤ذضا٧ وؼٙاٌ٘ح ـو

ر من أظذىٌْ ما أةز٣ نوأ  .وإدٝان و٠ٙاءج ةمهنٌح ِميل ألداء وجهذ ٜو

 .وأهذا٘ه ا٤ّم٦ ًخذ٧ ما ٦٠ يف وا٤ضمالء ا٤ّم٦ ٘شًٞ مْ أدّاون وأن

 ِىل ظ٥تا   ًؤسش درصٗ أي ِن ا٤ذنضه مْ ةاملنٍمح، أو ةٍ ا٤رضس إ٤داٛ ؼأنه من ظ٥ٟى أي ِن امذنْ وأن

 .املهنٍ وأدابٍ املا٤ٌح رمذٍ

نه ما ة٦١ م٥ذضما املجذمْ، ونْٙ ا٤ىون خذمح يف وا٤شٔتح هللا، من األجش ر٢٤ يف واخذعث  من املٌشاٛ دممَّ

ٌم، ومىاد متادا  .وا٤عذاد ا٤ّىن هللا من ظابال ٜو

 ........................................املنٍمح :   ...............................................االظاام : .

ٌٙح : ................ ٌْ :   ................................ا٤ٌى  ........................................ا٤ذٜى

 


