
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالئحة التنظيمية للمتطوعني



 

 المقدمة : 

ز أفراد  ي بناء المجتمع ونشر التماسك االجتماعي بي 
ة أساسية فز ز يعتبر العمل التطوع ركب 

الخب   ي 
معانز بكل   

ً
وثيقا  

ً
ارتباطا ارتبطت  إنسانية  ممارسة  التطوعي  والعمل  المجتمع، 

الالئحة  هذه  وضع  تم  ولهذا  األزل  منذ  ية  البشر المجموعات  عن كل  الصالح  والعمل 

بالم الجمعية  عالقة  ز  لتنظم  واجبات   بها،تطوعي  وتوضيح  تحديد  طريق  عن  وذلك 

. وحقوق كال  ز   الطرفي 

 :التعريف :األوىل لمادةا

 .معنوي  أو مادي مقابل دون إليه يحتاج لمن والنفع العون تقديم  :هو التطوع   العمل

ي  الخب   عمل وهو ، أو بالتمويل  ،  بالعمل أو  ،  بالرأي أو بالمال تطوعه  كان  سواء
 كل فز

  ))  تعاىل قال وقد جوانبه،
 
َمن

َ
  ف

َ
ع وَّ

َ
ط
َ
ا  ت ً ْی 

َ
 ((   خْی له فھو خ

 

 :التطوع أهمية :الثانية المادة

ي  األصل •
ية الجهات فز ز  عىل قيامها الخب  ي  المتطوعي 

ية المالية مواردها فز  والبشر

ي  وخاصة واإلنجازات األعمال دائرة لتوسيع
امج فز  .الموسمية وغب   الموسمية البر

  .معه التعامل وطريقة المجتمع فئات أكب   عىل التعرف •

ء تحقيق • ي
 فراغ وقت إشغال طريق عن اإلصالحية الجمعية أهداف من شر

 بالجمعية.  له الصالحة البيئة وتوفب   المتطوع

 التطوع أن كما منها  واالستفادة وصقلها المعطلة والطاقات القيادات  اكتشاف •

ي العمل إدارة لنجاح مقياس  · الخب 

   التطوع أهداف :الثالثة المادة
 
 :الجمعية ف

ز  المجتمع لدى التطوعية الروح وتطوير دعم  • كب 
  الشباب فئة عىل والبر

 
 خاصة

ي  إمكانياتهم  واستثمار لبناء
 . االجتماعية التنمية عملية فز

 . الحنيف بالدين الوطن هذا  أبناء معرفة تعميق •

ي  الوقوع من والحذر وجل، عز  لل  العمل إخالص •
  .النفس حظ تقديم  أو الرياء فز

  وجل عز هللا من األجر احتساب •
ً
 · العمل ضغوط عند خصوصا



 

ه الدين هذا  هم  عاتقه عىل يحمل جيل إعداد • ز  ونشر   .الناس بي 

ي  التطوعي  العمل مفهوم غرس •
 · .الشباب نفوس فز

اك • ز  إشر ي  المتطوعي 
 ·جمعيةال رسالة نشر  فز

ز  وقدرات مهارات تطوير • ي  ومستقبل حاضز  نحو وتوجيهها المتطوعي    .إيجانر

ز  إكساب •   .جديدة مهارات المتطوعي 

ز  حث •   .والتفوق اإلنجاز عىل المتطوعي 

 .  والسلوكية االجتماعية االنحرافات من الشباب وقاية •

ز  والتعاون العالقة توثيق عىل العمل •  .األخرى والمؤسسات الجمعية بي 
 

 :المتطوعْي   أقسام : الرابعة المادة

 :مستمر متطوع •

ام عىل يوافق الذي الشخص وهو ز  وتنفيذ التطوعية لألعمال الجمعية بالئحة االلبر

ي  المهام
سند التر

ُ
 .دائمة بصفة فيها إليه  ت

 :موسم   متطوع •

ي  الجمعية مساعدة عىل يوافق الذي الشخص وهو
ز  موسم  فز  رمضان موسم  مثل معي 

ه  الحج موسم  أو  .المواسم  من وغب 

 :الطلب  تحت متطوع •

ز  طابع ذات مهمة تنفيذ عىل يوافق الذي الشخص وهو  خاصة مهارات لتوفر معي 

ه واإلخراج والتصميم  الطباعة مثل لديه،  .وغب 

 :المتطوعْي   تصنيف :الخامسة المادة

 · .المستمر المتطوع وهو :األوىل الدرجة من متطوع •

  . الطلب تحت والذي الموسمي  المتطوع وهو :الثانية الدرجة من متطوع •

  



 

 :المتطوع عن المسؤولة الجهة :السادسة المادة

ز  قسم  ز  عن المسؤول وهو :المتطوعي   القسم  رئيس يقوم إذا  ؛بالجمعية  المتطوعي 

ية والتنمية   المتطوع باستقبال ي منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشر
والتسجيل فز

 القسم  إىل تحويله يتم  البيانات هذه عىل وبناء وقدراته، ميوله لتحديداالجتماعية 

 .منه لالستفادة المختص

 :والحقوق الواجبات :السابعة المادة

   األمور •
م أن  يجب الت   :المتطوع  بها يلی  

ز  أمام ثم  تعاىل هللا أمام والمسئولية الجد مأخذ العمل أخذ •  . المسئولي 

ته قبل العمل طبيعة فهم  •  . أدائه عىل والقدرة مباشر

ي  االنضباط •
 الجمعية .  إشعار دون تركه وعدم (  االتفاق حسب )  العمل فز

ي  واإلنتاج االيجابية •
 .  العمل فز

  .  رحب بصدر التوجيه وتقبل إليه الصادرة بالتعليمات التقيد •

  .الترصف حسن •

ام • ز ز  مع واالنسجام الحسنه باألخالق االلبر   .العاملي 

ز  تطويره مع للعمل المنظم  األداء •  · .واألخرى الفينة  بي 

تب مما تطيق ال ما النفس تحميل عدم • ار عليه يبر  . بالغة أو عكسية أضز

 . ا وخصوصياته الجمعية ممتلكات عىل المحافظة •

ام • ز ي  الفريق بروح االلبر
  .العمل فز

ات احتكار عدم • ز  لجميع إيصالها ومحاولة والمهارات الخبر   زمالءه من المتطوعي 

ي  اإلداري التسلسل إتباع •
  . اإلدارية اإلجراءات فز

ي  الرأي إبداء •
ي  والنشاطات الخطط فز

ي  المتطوعون بها يقوم التر
 الجمعية.   فز

ي  مركزه استعمال إساءة عدم •
  .شخصية فائدة لتحقيق الجمعية فز

ز  عىل يجب • ي  المتطوعي 
 بهم  المناطة األعمال عن تقارير كتابة الجمعية فز

  .المباشر  رئيسه إىل وتسليمها أشكالها بكافة والخطط

  



 

 :   لمتطوعحقوق ا

 . احتياجاته وكذلك ونشاطاته وإداراته الجمعية عىل التعرف •

  .المتطوع إلمكانيات ومناسبة ومحددة واضحة مهام تحديد •

اماته مراعاة مع واالهتمام التقدير من حقه إعطاؤه • ز  . الخاصة البر

ز  • ات ويشمل التمكي  ز  . والصالحيات التجهب 

 · معنوياته يرفع بما الحوافز طلب •

ي  المشاركة •
احاته آلرائه التقدير مع القرارات واتخاذ التخطيط فز  . واقبر

 . عليها  وشكره إنجازاته تقدير •

 .مناسبة عمل بيئة إيجاد •

 .معه متعاونة إدارة وجود •

 ع. المجتم لحاجة ومناسبتها وبرامجه الجمعية أهداف وضوح •

 الجمعية.  أهداف مع المتطوع رغبة توافق •

   االلتحاق طرق :الثامنة المادة
 
 :المتطوعْي   برنامج ف

ز  برنامج االلتحاق يتم  ي  المتطوعي 
ي منصة التطوع التابعة  عبر  الجمعية فز

التسجيل فز

ية والتنمية االجتماعية    لوزارة الموارد البشر

 :المتطوعْي   استدعاء طرق :التاسعة المادة

ز  مع التواصل يتم   -: التالية القنوات أحد عبر  المتطوعي 

 .الشخصي  االتصال -١

 .رسائل التواصل االجتماعي  -٢

ة المادة  ل: خال من وذلك المتطوع عمل تقييم معايْی  :العاشر

 .للجمعية يعطيه الذي الوقت -١

 .والتعاون االستجابة مدى -٢

ي  االستمرار يمكنه مدى أي إىل -٣
 .التطوعي  العمل فز

 .المتطوع سلوكيات -٤
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ة  الحادية المادة  :المتطوع خدمات إنهاء :عشر

ة خالل المتطوع خدمات إنهاء التنفيذي الجمعية لمجلس يحق •  تطوعه فبر
ي  بالجمعية
 :التالية الحاالت  فز

 · .بها المعمول والتعليمات الجمعية أنظمة مخالفته •

ي  المتطوع أخفق إذا  •
 عنه يعده تقرير وفق (  مرض غب   )  حد إىل الرسالة أداء فز

 .  المباشر  رئيسه

ي  للتوجيهات تنفيذه  أو تقبله عدم  •
 · .رؤسائه من يتلقاها التر

 الختام :  
تطبق هذه الالئحة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع األفراد الذين يتولون عملية 

ي عملية التطوع عىل  
التطوع التقييد بما ورد فيها ويشجع أولئك الذين ُيستخدمون فز

ي .  
 توقيع مدونة القواعد األخالقية والسلوك المهتز

 

 :  مجلس إدارة الجمعية

ز التنظيمي الالئحةتم اعتماد  ي اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته   ة للمتطوعي 
بالجمعية فز
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