
 

 المملكة العربية السعودية

            

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 4261 برقمربحي 

 

 وسلوكيات  مبادئللعاملين في القطاع الخيري  األخالقي الميثاق

 مسم هللا الرحمن الرحيب                         

 

 ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :وبعد

 رفنظرا لما للقطاع الخيري من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأث

 ةواضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودي

 :، وبصفتي عامالً في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصاً فيما يلي2030

 اأن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحه

 .المنظمة للعمل الخيري

 نوأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العالقة من مسؤولين ومديريـ

 .شفافية والتزامومشرفين ومستفيدين وعمالء وشركاء بكل أدب وصدق و

 .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 امتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي أو بالمنظمة، مع 

 .المهنيعن أي تصرف يؤثر سلباً على ذمتي المالية وأدائي  هالتنز

 ،واحتسب في ذلك األجر من هللا، والرغبة في خدمة الوطن ونفع المجتمع

 هملتزما بكل ما تضمنه الميثاق مـن مبـادئ ومـواد وقيـم، سائال مـن اللـ

 .العون والسداد

 

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها /المنظمة            منى محمد العثيمين  االسم/  

  /التوقيع                  اإلدارةرئيس مجلس الوظيفة/ 



 

 المملكة العربية السعودية

            

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 4261 برقمربحي 

 

 وسلوكيات  مبادئللعاملين في القطاع الخيري  األخالقي الميثاق

 مسم هللا الرحمن الرحيب                         

 

 ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :وبعد

 رفنظرا لما للقطاع الخيري من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأث

 ةواضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودي

 :، وبصفتي عامالً في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصاً فيما يلي2030

 اأن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحه

 .المنظمة للعمل الخيري

 نوأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العالقة من مسؤولين ومديريـ

 .شفافية والتزامومشرفين ومستفيدين وعمالء وشركاء بكل أدب وصدق و

 .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 امتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي أو بالمنظمة، مع 

 .المهنيعن أي تصرف يؤثر سلباً على ذمتي المالية وأدائي  هالتنز

 ،واحتسب في ذلك األجر من هللا، والرغبة في خدمة الوطن ونفع المجتمع

 هملتزما بكل ما تضمنه الميثاق مـن مبـادئ ومـواد وقيـم، سائال مـن اللـ

 .العون والسداد

 

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها /المنظمة           هيا علي الخشيبان االسم/  

  /التوقيع                  عضو  /الوظيفة



 

 المملكة العربية السعودية

            

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 4261 برقمربحي 

 

 وسلوكيات  مبادئللعاملين في القطاع الخيري  األخالقي الميثاق

 مسم هللا الرحمن الرحيب                         

 

 ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :وبعد

 رفنظرا لما للقطاع الخيري من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأث

 ةواضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودي

 :، وبصفتي عامالً في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصاً فيما يلي2030

 اأن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحه

 .المنظمة للعمل الخيري

 نوأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العالقة من مسؤولين ومديريـ

 .شفافية والتزامومشرفين ومستفيدين وعمالء وشركاء بكل أدب وصدق و

 .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 امتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي أو بالمنظمة، مع 

 .المهنيعن أي تصرف يؤثر سلباً على ذمتي المالية وأدائي  هالتنز

 ،واحتسب في ذلك األجر من هللا، والرغبة في خدمة الوطن ونفع المجتمع

 هملتزما بكل ما تضمنه الميثاق مـن مبـادئ ومـواد وقيـم، سائال مـن اللـ

 .العون والسداد

 

جمعية التنمية األهلية بالخزامى /المنظمة              هيفا عبدالرحمن المقيطيب االسم/  

 وما حولها 

  /التوقيع                  اإلدارةرئيس مجلس نائب الوظيفة/ 



 

 المملكة العربية السعودية

            

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 4261 برقمربحي 

 

 وسلوكيات  مبادئللعاملين في القطاع الخيري  األخالقي الميثاق

 مسم هللا الرحمن الرحيب                         

 

 ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :وبعد

 رفنظرا لما للقطاع الخيري من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأث

 ةواضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودي

 :، وبصفتي عامالً في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصاً فيما يلي2030

 اأن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحه

 .المنظمة للعمل الخيري

 نوأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العالقة من مسؤولين ومديريـ

 .شفافية والتزامومشرفين ومستفيدين وعمالء وشركاء بكل أدب وصدق و

 .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 امتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي أو بالمنظمة، مع 

 .المهنيعن أي تصرف يؤثر سلباً على ذمتي المالية وأدائي  هالتنز

 ،واحتسب في ذلك األجر من هللا، والرغبة في خدمة الوطن ونفع المجتمع

 هملتزما بكل ما تضمنه الميثاق مـن مبـادئ ومـواد وقيـم، سائال مـن اللـ

 .العون والسداد

 

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها /المنظمة            وفا محمد القربان االسم/  

  /التوقيع                       عضو  /الوظيفة



 

 المملكة العربية السعودية

            

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 4261 برقمربحي 

 

 وسلوكيات  مبادئللعاملين في القطاع الخيري  األخالقي الميثاق

 مسم هللا الرحمن الرحيب                         

 

 ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :وبعد

 رفنظرا لما للقطاع الخيري من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأث

 ةواضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودي

 :، وبصفتي عامالً في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصاً فيما يلي2030

 اأن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحه

 .المنظمة للعمل الخيري

 نوأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العالقة من مسؤولين ومديريـ

 .شفافية والتزامومشرفين ومستفيدين وعمالء وشركاء بكل أدب وصدق و

 .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 امتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي أو بالمنظمة، مع 

 .المهنيعن أي تصرف يؤثر سلباً على ذمتي المالية وأدائي  هالتنز

 ،واحتسب في ذلك األجر من هللا، والرغبة في خدمة الوطن ونفع المجتمع

 هملتزما بكل ما تضمنه الميثاق مـن مبـادئ ومـواد وقيـم، سائال مـن اللـ

 .العون والسداد

 

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها /المنظمةالفوزان             إبراهيمسجا االسم/  

  /التوقيع                 محاسبالوظيفة/ 



 

 المملكة العربية السعودية

            

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 4261 برقمربحي 

 

 وسلوكيات  مبادئللعاملين في القطاع الخيري  األخالقي الميثاق

 مسم هللا الرحمن الرحيب                         

 

 ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :وبعد

 رفنظرا لما للقطاع الخيري من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأث

 ةواضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودي

 :، وبصفتي عامالً في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصاً فيما يلي2030

 اأن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحه

 .المنظمة للعمل الخيري

 نوأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العالقة من مسؤولين ومديريـ

 .شفافية والتزامومشرفين ومستفيدين وعمالء وشركاء بكل أدب وصدق و

 .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 امتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي أو بالمنظمة، مع 

 .المهنيعن أي تصرف يؤثر سلباً على ذمتي المالية وأدائي  هالتنز

 ،واحتسب في ذلك األجر من هللا، والرغبة في خدمة الوطن ونفع المجتمع

 هملتزما بكل ما تضمنه الميثاق مـن مبـادئ ومـواد وقيـم، سائال مـن اللـ

 .العون والسداد

 

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها /المنظمةحمود العتيبي              هاجر االسم/  

  /التوقيع               سكرتير  الوظيفة/ 



 

 المملكة العربية السعودية

            

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 4261 برقمربحي 

 

 وسلوكيات  مبادئللعاملين في القطاع الخيري  األخالقي الميثاق

 مسم هللا الرحمن الرحيب                         

 

 ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :وبعد

 رفنظرا لما للقطاع الخيري من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأث

 ةواضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودي

 :، وبصفتي عامالً في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصاً فيما يلي2030

 اأن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحه

 .المنظمة للعمل الخيري

 نوأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العالقة من مسؤولين ومديريـ

 .شفافية والتزامومشرفين ومستفيدين وعمالء وشركاء بكل أدب وصدق و

 .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 امتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي أو بالمنظمة، مع 

 .المهنيعن أي تصرف يؤثر سلباً على ذمتي المالية وأدائي  هالتنز

 ،واحتسب في ذلك األجر من هللا، والرغبة في خدمة الوطن ونفع المجتمع

 هملتزما بكل ما تضمنه الميثاق مـن مبـادئ ومـواد وقيـم، سائال مـن اللـ

 .العون والسداد

 

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها /المنظمة          هاجر علي الخشيباناالسم/  

  /التوقيع            مدير تنفيذي الوظيفة/ 



 

 المملكة العربية السعودية

            

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير 

 4261 برقمربحي 

 

 وسلوكيات  مبادئللعاملين في القطاع الخيري  األخالقي الميثاق

 مسم هللا الرحمن الرحيب                         

 

 ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :وبعد

 رفنظرا لما للقطاع الخيري من مكانة راسخة في ديننا وثقافتنا المحلية، وأث

 ةواضح في مجتمعنا، وأهمية ظاهرة في رؤية المملكة العربية السعودي

 :، وبصفتي عامالً في هذا القطاع فإني أجتهد مخلصاً فيما يلي2030

 اأن أكون قدوة حسنة باحترام أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحه

 .المنظمة للعمل الخيري

 نوأتعامل مع جميع العاملين وأصحاب العالقة من مسؤولين ومديريـ

 .شفافية والتزامومشرفين ومستفيدين وعمالء وشركاء بكل أدب وصدق و

 .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 امتنع عن أي سلوك من شأنه إلحاق الضرر بي أو بالمنظمة، مع 

 .المهنيعن أي تصرف يؤثر سلباً على ذمتي المالية وأدائي  هالتنز

 ،واحتسب في ذلك األجر من هللا، والرغبة في خدمة الوطن ونفع المجتمع

 هملتزما بكل ما تضمنه الميثاق مـن مبـادئ ومـواد وقيـم، سائال مـن اللـ

 .العون والسداد

 

 جمعية التنمية األهلية بالخزامى وما حولها /المنظمة          ف امنة موسى السياالسم/  

  /التوقيع                  مشرف مالي /الوظيفة


