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 الالئحة التنظيمية للعمل التطوعي
 

  .التعريف :األوىل املادة

  التطوع أهمية: الثانية املادة

  اجلمعية . يف التطوع أهداف: الثالثة املادة

 املتطوعني أقسام :الرابعة املادة

  .املتطوعني تصنيف :اخلامسة املادة

  .املتطوع عن املسئولة اجلهة :السادسة املادة

  .واحلقوق الواجبات :السابعة املادة

  .التطوع برنامج يف االلتحاق طرق :الثامنة املادة

  .املتطوعني استدعاء طرق :التاسعة املادة

  .املتطوعني عمل تقييم معايري :العاشرة املادة

  .البطاقة على احلصول وشروط كيفية: عشر احلادية املادة

  البطاقة فقدان: عشر الثانية املادة

  .املتطوع خدمات إنهاء :عشر الثالثة املادة

 
 

 التعريف:  املادة األوىل:
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هو اجلهد الذي يبذله االنسان عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي  : التَّطوع تعريف

 دون توقع مقابل مالي.
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 سواء .معنوي أو مادي مقابل دون إليه حيتاج ملن والنفع العون هو تقديم: يالتطوع العمل

 جوانبه. كل يف اخلري عمل وهو ، أو بالتمويل ،  بالعمل أو ، بالرأي أو باملال تطوعه كان

 هي مجعية سيهات للخدمات االجتماعية.  :اجلمعية / 3 
 

 أهمية التطوع: املادة الثانية:
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 دائرة لتوسيع والبشرية املالية مواردها يف املتطوعني على قيامها اخلريية اجلهات يف األصل

 .واملهرجانات كاملعارض املومسية وغري املومسية الربامج يف وخاصة واإلجنازات األعمال

 .معه التعامل وطريقة اجملتمع فئات أكثر على التعرف / 2 
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 الصاحلة البيئة وتوفري املتطوع فراغ وقت إشغال طريق اجلمعية عن أهداف من شيء حتقيق

 يف اجلمعية. له

 .منها واالستفادة وصقلها املعطلة والطاقات القيادات اكتشاف /4 

 .اخلريي العمل إدارة لنجاح مقياس التطوع /5 
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 أهداف التطوع يف اجلمعية: املادة الثالثة:
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 واستثمار لبناء خاصًة الشباب فئة على والرتكيز اجملتمع لدى التطوعية الروح وتطوير دعم

  .االجتماعية التنمية عملية يف إمكانياتهم

  .احلنيف بالدين الوطن هذا أبناء معرفة تعميق / 2 

  .النفس حظ تقديم أو الرياء يف الوقوع من واحلذر وجل، عز هلل العمل إخالص / 3 

  .العمل ضغوط عند خصوصًا وجل عز اهلل من األجر احتساب /4 

  .الناس بني ونشره الدين هذا هم عاتقه على حيمل جيل إعداد /5 

 .الشباب نفوس يف التطوعي العمل مفهوم غرس /6 

  .اجلمعية رسالة نشر يف املتطوعني إشراك /7 

  .إجيابي ومستقبل حاضر حنو وتوجيهها املتطوعني وقدرات مهارات تطوير /8 

  .جديدة مهارات املتطوعني إكساب /9 

  .والتفوق اإلجناز على املتطوعني حث / 10 

  .والسلوكية االجتماعية االحنرافات من الشباب وقاية / 11 

  .األخرى اجلمعية واملؤسسات بني والتعاون العالقة توثيق على العمل / 12 
 
 

 أقسام املتطوعني: املادة الرابعة:

 
 متطوع مستمر: / 1

 اجلمعية لألعمال بالئحة االلتزام على يوافق الذي الشخص وهو

 .دائمة بصفة فيها إليه ُتسند اليت املهام وتنفيذ التطوعية

 

 متطوع مومسي: / 2

اجلمعية يف فعاليات ومشاريع  مساعدة على يوافق الذي الشخص وهو

 من وغريه احلج موسم أو رمضان موسم مثل معني موسم سنوية أو يف 

 .املواسم

 

 متطوع حتت الطلب: / 3

 لتوفر معني طابع ذات مهمة تنفيذ على يوافق الذي الشخص وهو

 واإلخراج والتصميم الطباعة مثل لديه إداريا أو فنيا، خاصة مهارات

 .وغريه
 
 

 تصنيف املتطوعني املادة اخلامسة:

 .املستمر املتطوع وهو متطوع من الدرجة األوىل: / 1 

 الطلب حتت والذي املومسي املتطوع وهو متطوع من الدرجة الثانية: / 2 
 
 

 اجلهة املسؤولة عن املتطوع: السادسة:املادة 

 إدارة املتطوعني:

 املتطوع باستقبال مدير إدارة التطوع يقوم إذا يف اجلمعية ، املتطوعني عن املسؤول وهو

 ميوله لتحديد به اخلاصة البيانات ليقوم بتعبئة باملتطوعني اخلاص النموذج له ويقدم

 .منه لالستفادة املختص القسم إىل حتويله يتم البيانات هذه على وبناء وقدراته،
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 ت واحلقوقالواجبا السابعة:املادة 

 حقوق املتطوع:

 الفرصة التطوعية بشكل كامل وصحيح.توضيح املعلومات والبيانات املطلوبة إلجناز مهام  / 1 
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مسح اهلل يف موقع مزاولة  واحلوادث واحلريق ال الطوارئاخذ االحتياطات الالزمة للوقاية من 

 الفرصة التطوعية داخل او خارج مقر اجلمعية.

 تزويد املتطوع بشكل واضح باللوائح واألنظمة الداخلية اليت يتوجب عليه اإللتزام بها. / 3 

 
4/ 

ضابط اتصال التطوع( والذي يكون حلقة الوصل بني اجلهة واملتطوع واملرجع )تزويد ببيانات ال

 له.

 .دينه أو كرامته ميس فعل أو قول كل مع املتطوع ورفض والتقدير باالحرتام التعامل /5 

 قدر اإلمكان. ن جهوده تساهم فعليًا يف حتقيق أهداف اجلهةأشعار املتطوع إ /6 

 التوجيه والتدريب واإلشراف الضروريني بناء على الفرصة التطوعية.تقديم  /7 

 ة.التطوعي الفرصةالسعي لتحسني مهارات املتطوع من خالل  /8 

 لوقت الالزم واحملدد يف الفرصة التطوعية.ا إعطاء املتطوع /9 

 تهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة وسليمة للمتطوع خالل الفرصة التطوعية. / 10 

 .املتطوعني بني املعاملة يف والشفافية النزاهة / 11 

 .بعد االنتهاء منها الفرص التطوعية عن أداء املتطوع خاللتقديم تقييم خطي  / 12 

 .املستفيدة اجلهة يقدمه لدى الذي التطوعي العمل يف منح املتطوع الثقة / 13 

 .منه املطلوبة املهام خيص فيما اقرتاحاته مع املتطوع وتقبل واملشاركة احلوار باب فتح /14 
 

 :واجبات املتطوع

 التوقيع على ميثاق التطوع. / 1 
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قراءة وفهم )استمارة وصف مهام املتطوع( اليت حتتوي على املهمة التطوعية املطلوبة والتوقيع 

 عليها.
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وعدم  التغيب اجلهة يف حال إبالغوالتطوعية  الفرصة خالل باملواعيد وااللتزام حتمل املسؤولية

 احلضور.

 
4/ 

 يف حال عدم التمكن من االلتحاق بالفرصة التطوعية حتى كاف وقت قبلإخطار اجلهة 

 .الالزمة بالرتتيبات القيام املستفيدة للجهة يتسنى

 .إليها وأنظمتها واملنسوبني وسياستها املستفيدة اجلهة أهداف احرتام /5 

 عليها.احملافظة على سرية املعلومات اليت ائتمنت  /6 
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، اجناز املهام املطلوبة يف الفرصة التطوعية وفق اجلدول الزمين املقرر على الوجه املطلوب

 وتقبل املسؤوليات املناسبة واليت باإلمكان تأديتها وتنفيذها.

 
8/ 

ليها عند احلضور داخل مقر اجلهة طالع علتزام بقوانني ولوائح اجلهة الداخلية واليت مت االاال

 ميثلها.ي موقع أو أ
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ن مل حيدد فيكون زي إن وجد( وإلتزام بالزي الرمسي احملدد يف الفرصة التطوعية )اال

 البالد.سالمي والعادات والتقاليد املرعية يف الدين اإل مبادئمتماشي مع 
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 املستفيدة. اجلهة وأدوات وأجهزة بآالت العناية / 10 
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 يف املرعية والتقاليد والعادات واألنظمة بالتعليمات والتقيد اإلسالمي الدين مبادئ احرتام

 .خارجه أو اجلهة موقع يف ذلك كان سواء البالد

 
12 / 

 املستفيدة اجلهة مقر خارج جهة أو شخص أي أو اجلهة يف املوظفني من التربعات مجع عدم

 .منها كتابي تصريح دون غرض ألي امسها واستخدام

 .إذن دون املستفيدة اجلهة ملفات يف موجود مستند أي على االطالع عدم / 13 

  .شخصية خدمات بأية اجلهة للقيام اسم استغالل عدم /14 
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بعد االنتهاء من تقييم الفرصة التطوعية ستقوم)اجلمعية( حبفظ ساعات التطوع ضمن 

 .أيام 3 /تطوعية ساعة 15ال تقل عن  يشمل عدد ساعات خطاب سجالت احلفظ واصدار
 

 :مايلي عرب املكتب يف املتطوعني برنامج االلتحاق يتم: املتطوعني برنامج يف االلتحاق طرق :الثامنةاملادة 

 بالتسجيل. اخلاص النموذج تعبئة / 1 

 إحضار صورة البطاقة الشخصية. / 2 

 (.2×3إحضار صورتان شخصية )  / 3 

 للجنة املختصة يف اجلمعية.مع ترك تقدير القبول  /4 
 

 : التالية القنوات أحد عرب املتطوعني مع التواصل يتم : املتطوعني استدعاء طرق املادة التاسعة:

 االتصال الشخصي. / 1 

 االتصال اهلاتفي. / 2 

 عن طريق اجلوال. / 3 
 

 

 : خالل من وذلك : املتطوع عمل تقييم معايري لعاشرة:املادة ا

 الوقت الذي يعطيه وميضيه يف املشاركة يف إحدى برامج أو مشاريع اجلمعية. /1 

 مدى االستجابة والتعاون مع املشرفني واملشاركني يف الربامج. /2 

 إىل أي مدى ميكنه االستمرار يف العمل التطوعي. /3 

 سلوكيات املتطوع وانضباطيته يف أداء املهام املوكلة إليه. /4 
 

 لبطاقة:وشروط احلصول على اكيفية  احلادية عشر:املادة 

 مدى كفاءة املتطوع وتفانيه يف أداء الرسالة. / 1 

 احرتامه ملواعيد وضوابط اجلمعية.مدى  / 2 

 احملافظة على مسعة اجلمعية. / 3 
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 فقدان البطاقة: :ة عشراملادة الثاني

 جدارته القسم رأى فإن املتطوع وضع يف ذلك بعد ينظر ثم فقط أشهر ثالثة ملدة سيكون البطاقة مدة سريان

 . الالزمة اإلجراءات تتخذ حتى بذلك القسم إبالغ سرعة البطاقة يفقد وعلـى من فال وإال له البطاقة جتديد يتم

 

 طوع:إنهاء خدمات املت الثالثة عشر:املادة 

 : التالية احلاالت يف اجلمعيةيف  تطوعه فرتة خالل املتطوع خدمات إنهاءللجمعية  جمللس حيق

 . بها املعمول والتعليماتاجلمعية  أنظمة خمالفته / 1 
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 رئيسه عنه يعده تقرير وفق(  مرض غري)  حد إىل الرسالة أداء يف املتطوع أخفق إذا

 .املباشر

 .رؤسائه من يتلقاها اليت للتوجيهات تنفيذه أو تقبله عدم / 3 
 


