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 دمةقم

   

أسـد زنا٥ـص ايٓذـاح، َٚـٔ َعاٖـس ايتكـدّ ٚايسقـٞ; ٚيــرا تبــٛأت  األخالمٜعـد ايتُطـو مبـهازّ   

ايعُــٌ َطــاس١ ٚاضــع١ ؾــٞ أدبٝــات نجٝــس َــٔ ايــدٍٚ ٚايكطاعـات املؿعُـ١ باذتٜٝٛـ١، ٚؾـٞ  أخالقٝات

 .َـٔ ثكاؾتٓـا ٚاْطـذاَٗا ايتـاّ َعٗـا الْبجاقٗاب٦ٝتٓـا احمل١ًٝ تععـِ أُٖٝتٗا 

ًِ ۚ ِإنَّ اللََّه ٌَْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإٌَتاِء ِذي  ":قــاٍ تعايــ٢ اْلُقْرَبىٰ َوٌَْىَهىٰ َعِه اْلَفْحَشاِء َواْلُمىَكِر َواْلَبْغ

ؾًـ٢ ايًـ٘ عًٝـ٘ ٚضـًِ بكاعـد٠ ضـا١َٝ ؾـٞ ايتعاَـٌ  ٚأٚؾ٢ ْبٝ٘( ايٓشٌ)( "09) ٌَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَركَُّروَن

َوِإوََّك َلَعَلىٰ ) ؾكـاٍ: الٚشناٙ دـٌ ٚعـ " (900" ُخِر اْلَعْفَى َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِه اْلَجاِهِلٍَه)

 .ايهاَــٌ ٚاالقتدا٤ األض٠ّٛ ٖــٛ َٛقــع ال٠ ٚايطــالٚزضــٛيٓا عًٝــ٘ ايؿـ ]4ايكًــِ:[  )ُخُلٍق َعِظٍٍم

إذ تستكــٞ بٗــِ، يف ضًٛن٘  ٜٚتُجًٗـا األخالقٝاتأٚيـ٢ َـٔ ميتجـٌ هلـرٙ  ادتُع١ٝٚايعاًَـٕٛ ؾـٞ 

ً  ٚاستطـابًاال، ٚأععــِ إخعطــا٤ً ٚإتكاْــًا ٚجتعًٗــِ أنجــس ، ممـا ٜبـسش ايؿـٛز٠ ايباٖـس٠ يًعُـٌ ؾــا

ٚسٝــح إٔ زؤٜــ١ املًُهــ١ ايعسبٝــ١  .ارتٝـسٟ، ٚجيعًٗا أغـد بٗـا٤ ْٚكا٤ً، ٜٚصٜـٌ عٓٗـا أٟ غبـؼ عـازض

طًُني، ٚايعُل ايعسبٞ املًُهــ١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، قب١ً امل)تٓـــ عًــ٢ إٔ  0202ايطــعٛد١ٜ 

، ٚحتؿــص املٛاطٓٝــٔ عًــ٢ املػــازن١ (زتتُــع سٝــٟٛ قُٝــ٘ زاضــد١)ٚإٔ زتتُع املًُهــ١  ٚاإلضالَٞ(

أعــداد قدُـ١ َـٔ املتطٛعٝـٔ،  الضتكطابؾــٞ ايكطــاع ايجايــح ٚتػــسع أبــٛاب املٓعُــات ؾــٞ ايكطــاع 

ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتشؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ ؾــٞ  يًعاًَٝـٔ  أخالقٞٝجـام ؾكـد بـسشت اذتادـ١ إيـ٢ بٓـا٤ َ

ٚاملٗٓٝــ١ ؾــٞ قطاعٗــِ  األخالق١ٝ٘ ضــًٛنِٗ، ٜٚدهلــِ عًــ٢ أؾكــٌ املُازضــات ٜٛد مبشاؾع١ ايكٜٛع١ٝ

دٟ ٚاَتجااًل ملا قكت ب٘ َعاٜري اذتٛن١ُ يًذُعٝات األ١ًٖٝ ٚاضرتغادًا بايديٌٝ االضرتغا ايٓبٝــٌ

 يكٛاعد أخالقٝات ايعٌُ املتٛز بإداش٠ ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ.

 ؛؛ ٚاهلل املٛؾل
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 التعريفات

 

  :ٜكؿد باملؿطًشات ايتاي١ٝ أُٜٓا ٚزدت يف ٖرا املٝجام َا ًٜٞ

 َٛثل ، عٗد  امليثاق :

تتأيـ َٔ أدٌ عٌُ زابط١  ( َا ٜتعاٖد أٚ ٜتشايـ عًٝ٘ زمسًٝا غدؿإ أٚ أنجس،ايكإْٛ) امليثاق:

 َػرتى

ايكٝـِ ٚاملبـادئ احملٛزٜـ١ املٛدٗـ١ يجكاؾـ١ ايعاًَٝـٔ ؾـٞ ايكطـاع ارتٝـسٟ، ٚاملؤثـس٠ ؾـٞ  :األخالقيامليثـاق 

  .ضـًٛنِٗ

تْ  َسانصٖــِ ٚأدٛزٖــِ تنٌ َــٔ ٜعُــٌ ؾــٞ ايكطــاع ارتٝــسٟ َــٔ ادتٓطــني، ٚإَٕ  تؿاٚ  العاملــون:

  .ٚاملتطــٛع أعُاهلــِ، ٜٚتطــا٣ٚ ؾــٞ ذيــو املٛظـــٚطبٝعــ١ 

أٟ عُـٌ ٜطـتٗدف ْؿـع ايٓـاع، ٜٚهـٕٛ باملـاٍ، أٚ ادتٗـد، أٚ ايٛقـت، أٚ ايؿهـس،  العنـل اخليـري:

ايكطـاع غٝـس  –ايكطـاع ايجايـح– ايكطـاع ارتٝـسٟ )ٚيٝـظ يـ٘ غاٜـات زعٝـ١، ٚقـد ٜطـ٢ُ أسٝاْـا:

 (.ايسعـٞ

ارتريٜــ١  األ١ًٖٝادتُعٝــات : )أٟ ٚقـــ أٚ َؤضطــ١ أٚ مجعٝــ١ تٓتُــٞ يًكطــاع ارتٝــسٟ َجــٌ ظنــة:املن 

املؤضطــات  –املؤضطــات ٚايهٝاْــات املاضتــ١  – ادتُعٝــات ارتريٜــ١ –املؤضطــات ارتريٜــ١  –

  )املؤضطــات غٝــس ايسعٝــ١ –ايٛقؿٝــ١ 

  .ٜؤثس ع٢ً املٓع١ُ أٚ ايعٌُ ارتريٟ أٚ ٜتأثس بُٗا نٌ َٔ قة:الأصحاب الع

  .ايرٟ أْػ٦ت املٓع١ُ رتدَت٘ املستفيد:

 .َطــُٝاتِٗ ايٛظٝؿٝــ١ اختالفؾــٞ نٌ ٚســد٠ إدازٜــ١ أٚ َٓعُــ١ عًــ٢  األع٢ًاملطــؤٍٚ  الرئيـس:

 

 

 

 



 مليثاق األخالقي للعاملني يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم مبحافظة القويعيةامجعية حتفيظ القرآن الكريم بالقويعية                                                                         

 
 

 ( 11)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية                                 3                                                                         
 

 

 

 أهداف الميثاق

 .يًُُازضــات املٗٓٝــ١ ؾــٞ ايعُــٌ ارتٝــسٟ األخالق١ٝٚاملبــادئ  األضظحتدٜــد  -1

 .تٛدٝ٘ ضًٛى ايعاًَني يف ايكطاع ارتريٟ -0

  بارتًــل ايكٜٛــِ، ٚايتعــإٚ عًــ٢ تطبٝكــ٘ ياليتصاّحتؿٝــص ايعاًَٝــٔ ؾــٞ ايكطــاع ارتٝــسٟ -0

  .شٝــح َــا عداٖــاؾــٞ ايكطــاع ارتٝــسٟ، ٚحتطــني أٚ تؿ اإلجياب١ٝتعصٜــص املُازضــات -4

 .يف ثكاؾ١ املٓعُات األخالمتسضٝذ سكٛز  -5

 أسس وركائز الميثاق

 

بايػـسٜع١  ٚااليتصاّبايًــ٘ ضــبشاْ٘،  اإلميإبٓٝــت َــٛاد املٝجــام عًــ٢ أضــظ ٚزنا٥ــص تٓطًــل َــٔ 

، ٚاملتاْــ١، األؾاي١ايسضـ١ُٝ، ٚزٚعــٞ ؾٝٗــا  األْع١َُٚكاؾدٖـا ايهًٝـ١، ٚاستـساّ  ايطا١َٝ

 . ٚايعًُٝــ١، ٖٚــٞ ضــُات َــٔ غــأْٗا بًــٛؽ أعًــ٢ دزدــ١ َــٔ املؿداقٝــ١، ٚايٛاقعٝــ١، ٚايكبــٍٛ

  :ٚعًٝ٘ اْطًل املٝجام َٔ أضظ زاضد١، ٚزنا٥ص باضك١، ٖٞ 

 ايًــ٘ ٚضــ١ٓ زضــٛي٘ ؾًــ٢ ايًــ٘ عًٝــ٘ ٚضــًِ  نتــابايػــسع١ٝ َــٔ  ايٓؿــٛفإيــ٢  االضتٓاد

  ايؿشٝشــ١

  ؾـٞ املًُهـ١ ايعسبٝـ١ ايطعٛد١ٜ األ١ًٖٝٚايًٛا٥ـح ارتاؾـ١ بادتُعٝـات  األْع١َُساعـا٠.  

 ؾـٞ ادتُعٝـات  ايعُـٌ، ٚديٝـٌ اذتٛنُـ١ أخالقٝات يكٛاعـد االضرتغادٟ ايديٝـٌَـٔ  اإلؾاد٠

  (1)األ١ًٖٝ

  (0)املُازضــاتأؾكــٌ عًــ٢  ٚاالطالعٚايدٚيٝــ١،  ٚاإلق١ًُٝٝايٓٗــٌ َــٔ ايتذــازب احملًٝــ١  

  قٝـادات،  ؾـٞ ايعُـٌ ارتٝـسٟ بهاؾـ١ َطـتٜٛاتِٗ َـٔ  ايعالق١تًبٝـ١ استٝادـات أؾشـاب

 (0)دازات تٓؿٝرٜـ١، ٚعاًَٝـٔ، َٚطـتؿٝدٜٔإٚزتايـظ إداز٠، ٚ

                                                           

ٚ  «، httpp://cut.us/ FARJ5  « :ايعٌُ أخالقٝاتيكٛاعد  االضرتغادٟ، اْعس: ايديٌٝ االدتُاع١ٝأقستُٗا ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ  ايديٝالٕ 9-

ع٢ً  ادتُعٝات يف يًعاًَني أخالقٞع٢ً نتاب١ َٝجام  اذتٛن١ُٚقد ْـ ديٌٝ "  http://cut.us/9JcwY"ايسغٝد٠:  اذتٛن١ُاْعس: ديٌٝ 

 .ٚاإلداز١َٜطتٜٛاتِٗ ايتٓع١ُٝٝ  اختالف

 .ْؿرٖا ؾسٜل عٌُ َتدؿـ ٚاملٛاثٝلدزاض١ َطش١ٝ ٚعج١ٝ هلرٙ ايتذازب  خالٍٚذيو َٔ  2-
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 فوائد االلتزام بالميثاق

  ايتــٞ تٓـــ عًــ٢ غــسع ثكاؾــ١  0202ٜطــِٗ ؾــٞ حتكٝــل زؤٜــ١ املًُهــ١ ايعسبٝــ١ ايطــعٛد١ٜ

 االدتُاعٞ األثسايتطــٛع، ٚحتُــٌ املطــؤٚي١ٝ ؾــٞ سٝاتٓــا ٚأعُايٓــا ٚزتتُعاتٓـا، ٚتععٝـِ 

يًكطـاع غٝـس ايسعـٞ، إقاؾـ١ إيـ٢ زؾـع سٜٝٛــ١ اجملتُــع املٓبجكــ١ َــٔ قُٝــ٘ ايساضــد١، ٚؾتــح 

  .عــدد َــٔ ايساغبٝــٔ بايتطــٛع ألنربايبــاب 

  ٜٞعــصش َبــادئ اذتٛنُــ١ ايتــٞ تطــتٓد عًــ٢ املطــؤٚي١ٝ ٚايػــؿاؾ١ٝ ٚاملطـا٤ي١، ٚاملػـازن١ ؾـ

 .ازات َـٔ َٓطًـل ذاتٞ ٚتعإٚ َػـرتى بٝــٔ ايعاًَٝــٔاختـاذ ايكـس

   ٚاملطــتؿٝد ٚايعُــٌ ارتٝــسٟ ادتُع١ٝايتــٞ تٓؿــع  اإلجياب١ٜٝصٜــد َــٔ املُازضــات 

  أٚ غريُٖا. أٚ املايـٞ اإلدازٟيًؿطـاد بابًا  ايطـًب١ٝ ايتـٞ قـد تؿتـححيد َٔ املُازضات 

  ادتُع١ٝعٝح تؿب يف ؾاحل ٜصٜد َٔ قبط ايكسازات ٚتٛدٝٗٗا.  

  ٌُٚاإلدسا٤اتٚاقش١ املعاٜري  أخالق١ُٜٝٓٞ ب١٦ٝ ع. 

   ق١الَٚهاْتٗا عٓد أؾشاب ايع ادتُع١ٝحيُٞ مسع١. 

  ِٜٗعني ايعاًَني ع٢ً تكِٜٛ ذٚات.  

 ٜؤدٟ إىل أؾكٌ املُازضات امل١ٝٓٗ.  

   داخٌ ايكطاع ارتريٟ ٚخازد٘ قاباًل يالسترا٤ٜكدّ منٛذدا. 

 ك١ اجملتُع بايعٌُ ارتريٟ ٚايعاًَني ؾٜٝ٘سؾع َٔ ث. 

، ايدالي١ٚقــد سسؾٓــا ؾــٞ ؾٝاغــ١ املٝجــام إٔ تهــٕٛ عبازاتــ٘ شتتؿــس٠ زغــٝك١، ٚنًُاتــ٘ ٚاقشـ١ 

 املدخالتَٚؿَٗٛـ١ املعٓـ٢، َٚعاْٝـ٘ َٚؿاُٖٝـ٘ َتٛاؾكـ١ َتٓاغ١ُ، ٚإٔ ٜػـتٌُ عًـ٢ أٖـِ َـا ٚزد ؾـٞ 

 .ٜٓؿـسف إيـ٢ ؾ٦ـ١ أٚ ؾؿـ١، ٚبأضـًٛب سـٞ ًَٗـِ ال، عبـس خطـاب عـاّ األضظاملػـاز إيٝٗـا ؾـٞ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 .املًُه١عد٠ َٓاطل َٔ َٓاطل  يفق١ الٚزؽ عٌُ عكدت َع عدد َٓاضب َٔ أؾشاب ايع (7)تا٥ر َٔ خالٍ ْ -3
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 المبادئ العامة للميثاق

، ٚدعًٗــا سانُــ١ عًــ٢ مجٝــع سنا٥ــص املٓطًكــ١ َــٔ ثٛابتٓــاٚاي األضظاعتُــد ؾسٜــل ايدزاضــ١ عًــ٢ 

آزا٤ أؾشــاب  ٚاضتطالعَــا تٛؾًــت يــ٘ أعُــاٍ املطــح، ْٚتا٥ــر ايبشــح، أعُايــ٘، ثــِ مجــع ايؿسٜــل 

 تكـٛد زتتُعـ١ املدخالتإٔ ٖـرٙ  ٚٚدـد، قــ١، ٚعكــد عــددا َــٔ ٚزؽ ايعُــٌ ٚدًطـات ايرتنٝـصالايع

ؾسعٝــ١، ٚاملبــادئ  قُٝــًا َبــدأ، ٜٚتكُــٔ نٌ ز٥ٝطــ١، ٜٓٗــض عًٝٗــا املٝجــامإيـ٢ مثاْٝـ١ َبـادئ 

 :ايجُاْٝــ١ ٖــٞ

ؾــٞ تُٓٝــ١ اجملتُــع، ممــا ٜبعــح  ٚاإلضٗاّ: ايتكــسب يًــ٘ بايعُــٌ، ثــِ خدَــ١ ايٛطــٔ اإلخالف -1

 ــدد٠ ضتــٛ ايعُــٌ بإبــداع ٚإتكــإؾــٞ ايٓؿــظ طاقــ١ َتذ

، ٚؾؿـٌ املؿًشـ١ ايػـدؿ١ٝ عـٔ ايعُـٌ، ممـا ميتـٔ ايجكـ١ اإلْطإايٓصاٖـ١: اذتـرز ممـا ٜػـني   -0

 .داخـٌ ايعُـٌ ارتٝـسٟ ٚؾُٝـا بٝٓـ٘ ٚبٝـٔ اجملتُـع

 .كـٍٛ ٚايؿعـٌْؿـاف ٚايتـٛاشٕ ؾـٞ ايإلايعدايـ١: سؿـغ اذتكـٛم، َٚٓـع ايتذٓـٞ ٚايتؿسقـ١، ٚا  -0

املطــؤٚي١ٝ: إيــصاّ املــس٤ ْؿطــ٘ مبــا جيــب عًٝــ٘ َــٔ أعُــاٍ ٚتبعاتٗــا، َــع ايتصاَــ٘ ايتــاّ   -4

 .، ٚاملٗٓٝــ١ٚاالدتُاع١ٝ; نــٞ ٜــؤدٟ َطــؤٚيٝات٘ ايدٜٓٝــ١، ٚايٛطٓٝــ١، باألْع١ُ

 األؾٍٛ، َـع َساعـا٠ االضتطاع١ٚاملٗــاّ بأعًــ٢ َطــتٜٛات ايدقــ١ قــدز  األعُاٍتكــإ: أدا٤ إلا  -5

 .املٗٓٝـ١ ٚايهؿـا٠٤ ايعًُٝـ١

، َـع زمحـ١ ايكعٝــ ٚتٛقٝـس ايكـٟٛ األطساف: إْـصاٍ ايٓـاع َٓاشهلـِ، ٚتكدٜـس مجٝـع االسرتاّ  -6

 . املسعٝـ١ ٚاألْع١ٍُ بايعُـٌ الدٕٚ إخـ

ايتُٜٓٛـ١ يًؿـسد ٚاجملتُـع، ٚايتؿاْـٞ ؾـٞ ايتكشٝـ١ َـٔ أدـٌ ْؿـع ايعطـا٤: حتكٝـل ايسؤٜـ١  -7

  .املطـتؿٝد

ٜطـتطٝع ايعاَـٌ إٔ ٜٓذـص َٗاَـ٘  الايتعـإٚ: تكاؾـس ادتٗـٛد ٚتهاًَٗـا ٚتبـادٍ ايعـٕٛ; سٝـح  -8

َعبــس٠ ٚقــد اْبجكــت ْؿــٛف املٝجــام َــٔ ٖــرٙ املبــادئ، ٚدــا٤ت  .اآلخسٜٔدٕٚ ايتعـإٚ َـع 

 .عٓٗــا ٚعُــا تتكُٓـ٘ َـٔ قٝـِ ؾسعٝـ١
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 واد الميثاقم

 الفصل األول

 أخالم أضاض١ٝ

 اًل ٚعُاًل .، ٚاتباع املٓٗر ايكِٜٛ قٛاإلضال١َٝبايػسٜع١  االيتصاّ-1

 . أْع١ُ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚايتكٝد بٗا اسرتاّ-0

 . ٚزمحتِٗايبشح يف نٌ عٌُ عٔ زقا ارتايل َٚؿًش١ ارتًل -0

 . استطاب ١ْٝ عٌُ ارتري، َٚساقب١ اهلل يف ايطس ٚايعًٔ-4

 ايتهاَـٌ َـع ايعاًَٝـٔ ؾـٞ ايكطـاع ارتٝـسٟ ٚاملػـازن١ َعٗـِ ؾـٞ تُٓٝـ١ اجملتُـع-5

 . دتُٝع ايؿ٦ات ٚادتٓطٝات يف اجملتُع االدتُاعٞتكبٌ ايتٓٛع -6

يًعُــٌ قــدز املطــتطاع ٚدٚمنــا قــسز، َــع ايؿــسح  حتُــٌ أَاْــ١ املطــؤٚي١ٝ، ٚاملػــك١ املؿاسبــ١-7

 . بعُــٌ ارتٝــس

 . ، ٚاذتؿاظ ع٢ً مسعتٗا، ٚايبعد عُا جيسح خري١ٜ ايعٌُ يًُٓع١ُايٛال٤ -8

  .ألؾشاب٘، َــع ْطــب١ ايتُٝــص ٚاملٓع١ُايٓعــس يًٓذاســات عًــ٢ أْٗــا َػــرتن١ بٝــٔ ايعاًَٝــٔ -9

 . ايكطاع ارتري٠ٟ اذتط١ٓ يًعاًَني يف تكدِٜ ايكدٚ-12

 إيــ٢ شتًٛقــات ايًــ٘ ناؾــ١ ٚزمحتٗــا ٚاإلسطإاحملاؾعــ١ عًــ٢ ايب٦ٝــ١ َٚهْٛاتٗــا، -11

 . فالٚارت يالْكطاّايتشسش َٔ أٟ ضبب -10

  .ٚاملطتؿٝدٜٔ ٚاملٓع١ُ ايصَال٤احملاؾع١ ع٢ً خؿٛؾ١ٝ بٝاْات -10

  .عٔ تبادٍ املؿاحل ايػدؿ١ٝ أٚ جتٝريٖا يؿاحل ايٓؿظ االبتعاد-14

   .يف اضتدداّ ايتك١ٝٓ ٚايتطبٝكات ٚايٛضا٥ٌ اذتدٜج١ األَا١ْ-15

 .إيــ٢ ايًــ٘ بطًــب ايتٛؾٝــل ٚايطــداد ٚحتؿٝــٌ َــا ٜسقٝــ٘ ضــبشاْ٘ االيتذا٤ؾــدم -16
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 الفصل الثاني

 املستبط١ بادتٛاْب امل١ٝٓٗ األخالقٝات

   .ٚايعكٛد املعتُد٠ َٔ املٓع١ُ ٚاألْع١ُاسرتاّ ايًٛا٥ح -1

 . دٕٚ غـػً٘ بأَـٛز أخس٣ خالي٘املٛنًـ١ إيٝـ٘  األعُاٍيتكٝـد بٛقـت ايعُـٌ ٚتٓؿٝـر ا-0

  امل١ٝٓٗ يًعٌُ ٚاألؾٍٛبايكٛاعد  االيتصاّ-0

 .األنٌُع٢ً ايٛد٘  األعُاٍتطدري املعازف ٚاملٗازات يتٓؿٝر -4

  عًــ٢ نٌ َــا ٖــٛ ددٜــد ؾــٞ زتــاٍ ايعُــٌ ٚاالطالعؾــٞ تطٜٛــس املٗــازات ٚاملعــازف  ادتدٜــ١

ٚاملتطًبـات بٝٓـ٘ ٚبٝـٔ املٓعُـ١، أٚ َـع أٟ َٓعُـ١ أخـس٣  ٚاالتؿاقاتبايعكـٛد ٚاملٛاثٝـل  االيتصاّ-5

 . أثٓـا٤ ايتعاقـد أٚ ايتعـإٚ أٚ تكدٜـِ ارتد١َ ٚحتٌُ َطؤٚيٝتٗا

   .يٞ ْكد دا٥س أٚ ت١ُٗ غري ؾشٝش١إايدؾاع مبٛقٛع١ٝ عٔ املٓع١ُ سني تتعسض -6

، ٚتكدٜــِ املكرتســات ؾالسٝات٘، ٚتريٝــٌ ايعكبــات سطــب األدا٤، ٚاملسْٚــ١ ؾــٞ اإلدسا٤اتتٝطــري -7

 . ايكــساز ألؾشابسٛهلــا 

 . قــ١التؿٝدٜٔ ٚأؾشــاب ايعحتطــني َطــت٣ٛ ارتدَــ١ ٚتطٜٛسٖــا ٚقٝــاع زقــا املطــ-8

 . ٚاملكرتسات ايتطٜٛس١ٜ األؾهازاملبادز٠ إىل طسح -9

 . حتاغــٞ ايتؿسقــ١ ايعٓؿسٜــ١ أٚ ايؿ٦ٜٛــ١ ؾــٞ ايتٛظٝـــ أٚ عٓــد تكدٜــِ ارتدَــات-12

 . ايؿدم يف إعداد ايتكازٜس دٕٚ تكدِٝ أٚ تكًٌٝ-11

 . اآلخسَٜٔع تكبٌ آزا٤  اآلزا٤املػازن١ يف ؾٓع ايكسازات ٚإبدا٤ -10

 . تكدٜس ايػسان١ ٚايتهاٌَ بني املٓع١ُ ٚأٟ َٓع١ُ أخس٣-10

  . تٛطٝــٔ ارتبــس٠ ٚاضــتداَتٗا ؾــٞ املٓعُــ١ يتأٖٝــٌ ايؿـــ ايجاْــٞ، ْٚكــٌ املعسؾــ١-14

بٝــٔ أؾشــاب  اإلجياب١ٝقــات الايتٛاؾــٌ ايؿعــاٍ مبــا حيكــل أٖــداف املٓعُــ١، ٜٚعــصش ايع-15

   .ــ١القايع

 .  َٔ ايتكٓٝات ٚايٛضا٥ٌ اذتدٜج١ رتد١َ املٓع١ُ ٚاملطتؿٝد اإلؾاد٠-16

 . ١َ ٚجتٓٝب املٓع١ُ أٟ شتاطسالألَٔ ٚايطي األٚي١َٜٛٓح -17

 .ايتٓصٙ عٔ أٟ خداع أٚ تكًٌٝ أٚ اذتؿٍٛ ع٢ً َؿًش١ خاؾ١-18
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 الفصل الثالث

 املستبط١ بادتٛاْب املاي١ٝ األخالقٝات

 .  َطؤٚي١ٝ أٟ عٗد َاي١ٝ أٚ ع١ٝٓٝ بأَا١ْ ٚاْكباط حتٌُ-1

اذتؿــاظ عًــ٢ أؾــٍٛ املٓعُــ١ ٚممتًهاتٗــا َٚٛازدٖــا ايعاَــ١ ٚارتاؾــ١، ٚؾٝاْتٗــا َــٔ -0

 .   ايتؿسٜــط

 . ْعاَٝـا أٚٓٝـا َايٝـ١ َػـب١ٖٛ أَ َعاَالتإسطـإ ايتدبٝـس املايـٞ ٚاذتـرز َـٔ أٟ -0

ؾؿــاح عــٔ إلا تكبـٌ املطـا٤ي١ يترب٥ـ١ ايرَـ١ أٚ يتٛقٝـح َـا ٜػـهٌ بطسٜكـ١ َٗٓٝـ١ َعٝازٜـ١ ٚاقش١-4

املعًَٛــات ٚايبٝاْــات املايٝــ١ بطسٜكــ١ ْعاَٝــ١ َٛثكــ١ إذا طًبــت َــٔ املتبــسع ؾُٝــا خيؿــ٘ أٚ َــٔ 

  .اذتهَٛٝــ١ املعٓٝــ١ اإلداز٠

   زؾـض اهلداٜـا أٚ اهلبـات املستبطـ١ مبٛقعـ٘ ايٛظٝؿـٞ حتـت أٟ َطـ٢ُ أٚ َطٛؽ-5

 . ايتٛزع عٔ َٛاطٔ ايسٜب١، ٚبٝإ َا ميٓع َٔ إضا٠٤ ايعٔ-6

 األْع١ُ .ؾــسف املبايــؼ املايٝــ١ املتبــسع بٗــا سطــب غــسٚط املتربعٝــٔ ٚزغباتٗــِ املتٛاؾكــ١ َــع -7

 . يطعٞ ملهاؾشتٗازؾض ايسغ٠ٛ ٚا-8

 األَٛاٍ .بتعــاد عــٔ ايتــٛزط ؾــٞ أٟ غــهٌ َــٔ أغــهاٍ ايؿطــاد املايــٞ أٚ غطــٌٝ اال-9

 . ظُٝـع ايٛثا٥ـل ٚاملطـتٓدات املايٝـ١ ايتـٞ حتؿغ سكـٛم املٓع١ُ ٚايعاًَني االستؿاظ-12

 

 الفصل الرابع

 ايعاًَني َع املطتؿٝد أخالقٝات 

 . ارتدَــ١ ايتــٞ حيتادٗــا املطــتؿٝد بأؾكــٌ ايٛضــا٥ٌ ٚاملُازضــات املتاســ١تكدٜــِ -1

 . ايعٓا١ٜ بآزا٤ املطتؿٝد عٔ ارتد١َ املكد١َ ي٘، ٚمساع َكرتسات٘ ْٚكًٗا-0

 . تطٌٗٝ تكدِٜ ارتد١َ يًُطتؿٝد دٚمنا تعكٝد-0

 األخطاز .١َ املطــتؿٝد، ٚٚقاٜتــ٘ َـٔ الايتــٞ َــٔ غــأْٗا سؿــغ ضــ ايالش١َاختــاذ ايتدابٝــس -4

 . أٚ َعٜٓٛــًا ٜكــسٙ سطــًٝاسؿــغ نساَــ١ املطــتؿٝد، ٚاذتــرز َــٔ أٟ تؿــسف جيــسح َػــاعسٙ، أٚ -5
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ايؿـٛز٠ أثٓـا٤  أخالقٝاتَــع َساعــا٠  اإلعالََٞــٔ املطــتؿٝد ســاٍ ايتؿٜٛــس ٚايٓػــس  االضت٦رإ-6

 . أثٓـا٤ دزاضـ١ سايــ١ املطــتؿٝد االدتُاعٞايبشـح  قٝاتٚأخالايتٛثٝـل، 

تكدٜـِ َـا حيتادـ٘ املطـتؿٝد َـٔ ْؿـح ٚتٛدٝـ٘ دٕٚ إيـصاّ، ٚغـسح ارتدَـ١ املكدَـ١ يـ٘ عٓـد اذتادـ١، -7

 .  ايتـٞ ٜتٛدـب عًٝـ٘ تأدٜتٗـا يًشؿـٍٛ عًـ٢ ارتدَـ١ ٚااليتصاَاتٚبٝـإ اذتكـٛم ٚايؿـسف املتاسـ١ يـ٘، 

 . ايتؿاعٌ َع٘ بايت١٦ٓٗ أٚ املٛاضا٠ سطب املكاّ-8

 . املبادز٠ يف ايبشح عٔ املتعؿؿني َٔ احملتادني رتدَات املٓع١ُ-9

 . ايعدٍ يف خد١َ املطتؿٝدٜٔ دٕٚ ستابا٠ أٚ حتٝص-12

ــ٘ ملــا ؾــٞ ايؿــدم َــع املطــتؿٝد ؾــٞ اضــتشكاق٘ ارتدَــ١ َــٔ عدَــ٘، َــع تطٝٝــب خاطــسٙ ٚتٛدٝٗ-11

   .ؾاذتــ٘

، ٚحتُــٌ َــا ٜؿاســب  ٚايهــٛازخ ٚأؾشــاب اذتادــات املطــتعذ١ً األشَاتايتذــاٚب ايؿــٛزٟ َــع -10

 . ذيــو َــٔ قػــٛط عُــٌ، أٚ إذتــاح

 . ترنريٙ بايتٛنٌ ع٢ً اهلل ضبشاْ٘ يف مجٝع غؤْٚ٘ َع ؾعٌ ايطبب-10

  .ستبت٘ ملٛاطٓٝ٘تعُٝل ؾًت٘ بٛطٓ٘، ٚشٜاد٠ -14

 

 الفصل اخلامس

 ايسؤضا٤ َع ايعاًَني أخالقٝات

 

 . دا٥ِٗأبهٌ َا ٜسؾع قدزات ايعاًَني ٜٚستكٞ ب االستؿا٤-1

 . تكدٜـس أسـٛاٍ ايعاًَٝـٔ، ٚايتعاَـٌ َعٗـِ مبـا ٜتطًبـ٘ املٛقــ، َـع سؿـغ نساَتٗــِ-0

 . ايتعاٌَ بعدٍ ٚإْؿاف-0

 . املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓايٛؾا٤ عكٛم ايعاًَني -4

 ٚاالبتهاز .تػذٝع زٚح املبادز٠ -5

 . َٓٗـا األْطبإغـساى ؾـسم ايعُـٌ َـٔ غٝـس املدٜسٜـٔ ؾـٞ بٓـا٤ ايكـسازات ٚاختٝـاز -6

 . غري املكؿٛد٠ األخطا٤، ٚايٛقٛف َعِٗ يف ألًْٖ٘طب١ ايٓذاح -7

 . ايتٛاقع-8
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  الفصل السادس

 املسؤٚضني َع ايسؤضا٤ أخالقٝات 

 

 تكبٌ ايتٛدٝٗات ٚؾل ايتطًطٌ ايٛظٝؿٞ يف املٓع١ُ-1

 . املسع١ٝ اآلدابتٛقريِٖ ٚايتعاٌَ َعِٗ مبا تكـتكٝ٘ -0

  املتؿاْٞ ٚايسأٟ ايؿادم باألدا٤ايعٌُ  إلصتاحايتعإٚ َعِٗ -0

  .عــٔ أٟ شتايؿــ١ أٚ ؾعٛبــ١ أثٓــا٤ ايعُــٌ ٚإبالغِٗتكدٜــِ ايٓؿٝشــ١ املٗربــ١، -4

 

 السابعالفصل 
 

  ايعاًَني ؾُٝا بِٝٓٗ أخالقٝات

 
 

 الٚايتكايٝــد ايتــٞ  األعسافٚأسهاَٗــا، ٚمبكتكٝــات  اإلضال١َٝبتعايٝــِ ايػــسٜع١  االيتصاّ-1

 . ختايؿٗــا ؾُٝــا خيـــ ايتعاَــٌ بٝــٔ ادتٓطــني

 ٚاالسرتاّ.، ْٚػس أدٛا٤ املٛد٠ األخ٠ٛتعصٜص زٚح -0

 . نايتٓابـص ٚايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ ٚايتذطـظ ٚادتدٍ ايعكِٝ األخالمعـٔ َطـاٚئ  االبتعاد-0

 . ايتؿاعٌ بايت١٦ٓٗ أٚ املٛاضا٠ سطب املٓاضب١-4

 ال٥ل .عتراز ادتٌُٝ عٔ أٟ ضًٛى غري اال-5

ؾـٞ املطايبـ١ مبـا تـساٙ  األطسافايتعاَـٌ عهُـ١ َـع أٟ ْـصاع ٜكـع بٝـٔ ايعاًَٝـٔ َـع سؿـغ سـل -6

 . طـب ايطٝاضـات املتبعـ١ ٚايطـسم ايٓعا١َٝس

 اإلجياب١ٝ .مبٓذصاتٗــِ ٚخؿا٥ؿٗــِ  ٚاإلغاد٠َٚصاٜاٖــِ  ايصَال٤َساعــا٠ اٖتُاَــات -7

 . اقتؿاز ايتٛاؾٌ بني ادتٓطني ع٢ً غؤٕٚ ايعٌُ ٚؾُٝا خيدَ٘ ؾكط-8

زات ايعاًَٝــٔ ؾُٝــا خيــدّ املٓعُــ١ اذتــسف عًــ٢ ْكــٌ ارتبــسات ٚايتذــازب املٗٓٝــ١ ٚشٜــاد٠ َٗــا-9

 .ٚاملطــتؿٝد
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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

 :ٚبعـد  ،ٚاالٙعًـ٢ زضـٍٛ ايًـ٘ ٚعًـ٢ آيـ٘ ٚؾشبـ٘ َٚـٔ  ال٠ّ ٚايطـالاذتُـد يًـ٘ ٚايؿ

ملـا يًكطـاع ارتٝـسٟ َـٔ َهاْـ١ زاضـد١ ؾـٞ دٜٓٓـا ٚثكاؾتٓـا احملًٝـ١، ٚأثـس ٚاقـح ؾـٞ زتتُعٓـا،  ؾٓعـسًا

ادتُع١ٝ ارتري١ٜ ؾـٞ  عاَاًل،ٚبؿؿتـٞ  0202ٚأُٖٝـ١ ظاٖـس٠ ؾـٞ زؤٜـ١ املًُهـ١ ايعسبٝـ١ ايطـعٛد١ٜ 

  :ًـٞؾإْـٞ أدتٗـد شتًؿـا ؾُٝـا ٜ يتشؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبشاؾع١ ايكٜٛع١ٝ

  .إٔ أنـٕٛ قـد٠ٚ سطـ١ٓ باستـساّ أْعُـ١ املًُهـ١ ايعسبٝـ١ ايطـعٛد١ٜ ٚيٛا٥شٗـا املٓعُـ١ يًعُـٌ ارتٝـسٟ

ــ١ َــٔ َطــؤٚيني َٚدٜسٜــٔ َٚػـسؾني َٚطـتؿٝدٜٔ القٚأتعاَــٌ َــع مجٝــع ايعاًَٝــٔ ٚأؾشــاب ايع

 . ٚغـسنا٤ بـهٌ أدب ٚؾـدم ٚغـؿاؾ١ٝ ٚايتـصاّ ال٤ٚعُـ

  .عًُٞ مب١ٝٓٗ ٚنؿا٠٤ ٚإتكإ ألدا٤إٔ أبرٍ َا أضتطٝع َٔ ٚقت ٚدٗد ٚ

  .يف نٌ َا خيدّ ايعٌُ ٚأٖداؾ٘ ٚايصَال٤ٚإٔ أتعإٚ َع ؾسٜل ايعٌُ 

َـع ايتٓـصٙ عـٔ أٟ تؿـسف ٜؤثـس  بادتُع١ٝٚإٔ اَتٓـع عـٔ أٟ ضـًٛى َـٔ غـأْ٘ إذتـام ايكـسز بـٞ أٚ 

  .ٞ املٗٓـٞعًـ٢ ذَتـٞ املايٝـ١ ٚأدا٥ـ ضـًبًا

 ع ،َـٔ ايًـ٘، ٚايسغبـ١ ؾـٞ خدَـ١ ايٛطـٔ ْٚؿـع اجملتُـ األدسٚاستطـب ؾـٞ ذيـو 

 .َــٔ ايًــ٘ ايعــٕٛ ٚايطــداد ضا٥اًلًَتصَــا بــهٌ َــا تكُٓــ٘ املٝجــام َــٔ َبــادئ َٚــٛاد ٚقٝــِ، 

 

 دتُع١ٝ ارتري١ٜ يتشؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ ا                 ........ ...............................................................:  الضِا

  مبشاؾع١ ايكٜٛع١ٝ                                                                                  

                          ............................................................َدٜس ادتُع١ٝ :                  .......... .........................................................ايٛظٝؿ١: 

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

                               .......... ....................................................................ايتازٜذ :                  .......... .........................................................ايتازٜذ : 
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