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  املقدمة

 

  .التعريف :املادة األوىل

  .أهمية التطوع: املادة الثانية

 .أهداف التطوع يف اجلمعية: املادة الثالثة

 .أقسام املتطوعني: املادة الرابعة

 .تصنيف املتطوعني: املادة اخلامسة

 .ولة عن املتطوعؤاجلهة املس :املادة السادسة

 .الواجبات واحلقوق: املادة السابعة

 .طرق االلتحاق يف برنامج التطوع: املادة الثامنة

 .طرق استدعاء املتطوعني: املادة التاسعة

 .معايري تقييم عمل املتطوعني: املادة العاشرة

 .منح البطاقة: املادة احلادي عشرة

 .ات املتطوعــخدماء ــإنه: املادة الثانية عشرة

  :مقدمة

اسك االجتماعي بني يعترب العمل التطوعي ركيزة أساسية يف بناء اجملتمع ونشر التم
الغرض من هذه السياسة حتديد وتوضيح سياسات التطوع اليت من شأنها تنظيم ، وهأفراد

باملتطوعني بها والذين  مبحافظة اخلفجيعالقة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم 
تسعى اجلمعية لزيادة عددهم بأكرب ما ميكن ألن ذلك من مستهدفات خطتها 

 .جبات وحقوق كال الطرفنياالسرتاتيجية، وذلك عن طريق حتديد وتوضيح وا

 
 

 :املادة األوىل: التعريف
 :تعريف التطوع

غرض أداء واجب اجتماعي دون ب واختيار رغبة عن اإلنسان يبذله الذي اجلهد هو التَّطوع : 
 ي. توقع مقابل مال



0 

 

2 

: هو الشخص الذي يتمتع مبهارة أو خربة معينة والذي يستخدمها ألداء واجب  املتطوع 
 .اجتماعي عن طواعية واختيار ودون توقع مقابل مالي

 .هو تقديم العون والنفع ملن حيتاج إليه دون مقابل مادي أو معنوي:  العمل التطوعي

 
 :املادة الثانية: أهمية التطوع

، ة اجملتمع وتفاعله ومدى إجيابيتهأنه تعبري مهم عن حيويتكمن أهمية العمل التطوعي يف 
وقد أصبح تقدم اجملتمعات اإلنسانية يقاس حبجم املنظمات التطوعية وإعداد املتطوعني 

 .هاب

ويعد التطوع كعمل خريي وسيلة لراحة النفس والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس عند من 
غبة باحلياة والثقة باملستقبل حتى أنه ميكن يتطوع؛ ألنه فعالية تقوي عند األفراد الر

ألن  وامللل؛استخدام العمل التطوعي ملعاجلة األفراد املصابني باالكتئاب والضيق النفسي 
التطوع يف أعمال خريية للمجتمع يساعد هؤالء املرضى يف جتاوز حمنتهم الشخصية 

ودورهم يف تقدم  ليشعروا بأهميتهم وعالقاته،والتسامي حنو خري ميس حميط الشخص 
 .اجملتمع الذي يعيشون فيه؛ مما يعطيهم األمل حبياة جديدة أسعد حااًل

األصل يف اجلهات اخلريية قيامها على املتطوعني يف مواردها املالية والبشرية  .1
لتوسيع دائرة األعمال واإلجنازات وخاصة يف الربامج املومسية وغري املومسية 

 .كاملعارض واملهرجانات

 ه.فئات اجملتمع وطريقة التعامل مع على أكثرالتعرف  .2
حتقيق شيء من أهداف اجلمعية عن طريق إشغال وقت فراغ املتطوع وتوفري البيئة  .3

  الصاحلة له يف اجلمعية

 اكتشاف القيادات والطاقات املعطلة وصقلها واالستفادة منها .4

 التطوع مقياس لنجاح إدارة العمل اخلريي .5

 :أهداف التطوع يف اجلمعية الثالثة:املادة 
والفعال لطاقات  واالستثمار األمثلدعم وتطوير الروح التطوعية لدى اجملتمع  .1

 جتاه اجملتمع والوطن. اجلمعيةومواهب املتطوعني يف رؤية وخدمة رسالة 
 بـكتاب اهلل.تعميق معرفة أبناء هذا الوطن  .2

 2030مع رؤية وتوجيهات وزارة املوارد البشرية لتحقيق أهداف رؤية  التماشي .3
 املتضمنة رفع أعداد املتطوعني باململكة.
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  .إخالص العمل هلل عز وجل، واحلذر من الوقوع يف الرياء أو تقديم حظ النفس .4

 .احتساب األجر من اهلل عز وجل خصوصًا عند ضغوط العمل .5

 .املتطوعنيغرس مفهوم العمل التطوعي يف نفوس  .6

 للجمعية. إشراك املتطوعني ضمن العملية التنظيمية .7

  .إكساب املتطوعني مهارات جديدة .8

  .حث املتطوعني على اإلجناز والتفوق .9

   .والفكرية وقاية الشباب من االحنرافات االجتماعية والسلوكية .10

  .العمل على توثيق العالقة والتعاون بني اجلمعية واملؤسسات األخرى .11

 .املتطوعني وتوثيق ساعاتهم التطوعية حفظ حقوق .12

 معية.تطوير اخلدمات التطوعية مبا يتفق مع رؤية اجل .13

 
 :أقسام املتطوعني الرابعة:املادة 

وهو الشخص الذي يوافق على االلتزام بالئحة اجلمعية لألعمال  :مستمر متطوع .1
 .التطوعية وتنفيذ املهام اليت ُتسند إليه فيها بصفة دائمة

وهو الشخص الذي يوافق على مساعدة اجلمعية يف موسم معني  :مومسيمتطوع  .2
 .مثل موسم رمضان أو موسم احلج وغريه من املواسم

وهو الشخص الذي يوافق على تنفيذ مهمة ذات طابع معني  :متطوع حتت الطلب .3
 .لتوفر مهارات خاصة لديه، مثل الطباعة والتصميم واإلخراج وغريه

جمموعة من األفراد املتطوعني الذين يقومون بعمل مجاعي وهو  تطوعي: فريق .4
 لتحقيق هدف واحد من خالل فريق ذو مهام حمددة ومشكل من قبل اجلمعية.

 
 

 :املادة اخلامسة: تصنيف املتطوعني
 .واملتطوع العضو يف الفريق التطوعي متطوع من الدرجة األوىل: وهو املتطوع املستمر •

 .متطوع من الدرجة الثانية: وهو املتطوع املومسي والذي حتت الطلب •
 

 :املادة السادسة: اجلهة املسؤولة عن املتطوع
تتكون من أعضاء جملس اإلدارة وختتص برسم سياسة وأهداف  التطوع:جلنة  .1

 أهداف اجلمعية.حيقق خيدم اجملتمع والتطوع مبا 
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عن  ةاملسؤول هي اجلهةتعمل حتت إشراف املدير التنفيذي و (:التطوع )وحدة .2
 قائد الوحدة اجلمعية؛ ويقومطوعني يف املتإجياد الفرص التطوعية واستقطاب 

باستقبال ويقوم التابعة للوزارة ة عرب منصة التطوع بتسجيل الفرص التطوعي
ويقوم بتعبئة  ويتأكد من تسجيلهم كأفراد يف املنصةتطوع طلبات الراغبني بال

حتديد متضمنة املتطوعني ب البيانات اخلاصة بهم يف سجالت اجلمعية اخلاصة
وتزويده مبهامه وحمتوى تنفيذ املبادرة التطوعية  ميول وقدرات كل متطوع،

  الشأن.وكل ما يلزم من معطيات واحتياجات أولية بهذا 
  :الواجبات واحلقوق السابعة:املادة 

 
 

 :األمور اليت جيب أن يلتزم بها املتطوعأوال: 
 

 التسجيل كفرد يف منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة املوارد البشرية. .1

 حالة عدم صحتها.تقديم البيانات املطلوبة للجمعية وحتمل املسؤولية يف  .2

 ه.ية قبل مباشرته والقدرة على أدائفهم طبيعة العمل يف اجلمع .3

 .اهلل تعاىل ثم أمام اجلمعيةلعمل مأخذ اجلد واملسئولية أمام أخذ ا .4

 .اجلمعيةوعدم تركه دون إشعار إدارة  االتفاق( )حسباالنضباط يف العمل  .5

 .لتوجيه بصدر رحبادرة إليه وتقبل اــــــات الصـــــــالتقيد بالتعليم .6

 .باجلمعيةجام مع العاملني ــــــواالنس ةنـــــــااللتزام باألخالق احلس .7

 .احملافظة على سرية املعلومات وممتلكات اجلمعية وخصوصياتها .8

 .اإلداريةراءات ـــــل اإلداري يف اإلجــــــإتباع التسلس .9

 .شخصيةعدم إساءة استعمال مركزه يف اجلمعية لتحقيق فائدة  .10

  ي:حيق للمتطوع ما يل ثانًيـا

  .وكذلك احتياجاتها مناشطهاالتعرف على اجلمعية وإداراتها و .1

 .حتديد مهام واضحة وحمددة ومناسبة إلمكانيات املتطوع .2

 .توثيق ساعاته التطوعية يف منصة العمل التطوعي بعد إمتامها .3

 .التمكني ويشمل التجهيزات والصالحيات .4
 .يرفع معنوياتهطلب احلوافز مبا  .5
  .وإعطاؤه حقه من االهتمام ومراعاة التزاماته اخلاصةإجنازاته  وشكر تقدير .6
 .وضوح أهداف اجلمعية وبراجمها ومناسبتها حلاجة اجملتمع .7
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 .توافق رغبة املتطوع مع أهداف اجلمعية .8

 .والقرارات ذات الصلة التطوعي تعبري عن آرائه حول دورهال .9

  ي:ا يلاجلمعية مبتلتزم  اـًلثثا
خمالفة أو انتهاك األنظمة والقوانني اليت تصدرها الدولة واليت ترتبط عدم  .1

 وتنظمها.بالقضية التطوعية، 

 .ضوابط األخالقية للمجتمع السعوديعدم خرق أو انتهاك القيم وال .2

استغالل املتطوعني يف جين أرباح جتارية، ال تعود بشكل كامل يف خدمة عدم  .3
 عليمه للمجتمع.كتاب اهلل وت

استغالل املتطوعني يف أي عمل قد يعود على اجملتمع والوطن بأي ضرر مهما عدم  .4
 طبيعته.كانت 

 .دفع املتطوعني حنو قضايا قانونية للتنصل منها أو غري ذلكعدم  .5

كافة  وتقدير املخاطر احملتملة واختاذأمن وسالمة املتطوعني احملافظة على  .6
الوقائية منًعا ألي ضرر ممكن ومراجعة اإلجراءات بشكل دوري اإلجراءات 

 للتأكد من فعاليتها. 

دارة املتطوعني لديه اخلربة والكفاءة الالزمة إلدارة العمل إمسؤول عن  وجود .7
 .اجلمعيةالتطوعي يف 

 .اسب للمتطوعني متى دعت احلاجة لهتقديم التدريب والدعم املن .8

 .لالزمة لعمل املتطوعني بشكل فعالواملوارد اتوفري البيئة املناسبة  .9

وفق منهجية صحيحة وواضحة تشمل كافة مراحل  اجلمعيةإدارة التطوع يف  .10
 .التعامل مع املتطوعني

التوقيع على االتفاقيات التطوعية للمحافظة على جودة املخرج التطوعي وجناح  .11
 التطوعية.التجربة 

تقييم جتربة املتطوعني وقياس مدى رضاهم عن جتربة التطوع، باستخدام  .12
 الوزارة.النموذج املعد لذلك لدى 

 املناسب.إصدار تقارير دورية تظهر جهود املتطوعني، مع توثيقها بالشكل  .13
 املتطوعني.ام القدرات والفروق الفردية بني احرت .14
 املتطوعني.تقدير واحرتام دوافع العمل التطوعي لدى  .15
 والنقد.متتاز باحلرية يف تقديم االقرتاحات للمتطوعني  خلق بيئة .16
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 .ضحة للمتطوعني عن الفرص التطوعيةتوفري معلومات دقيقة ووا .17

مبا يف ذلك اللوائح  ريةبنسبة كب اجلمعية تشغيل أنظمة معلوماتالشفافية يف  .18
ول املتطوعني وضمان قدرة وص  العمل والبيانات املالية وغريها والسياسات وخطط

 التطوعية.هلذه املعلومات حسب أدوارهم 

احتساب الساعات  )عندالشفافية واملهنية يف عكس مؤشرات العمل التطوعي  .19
التطوعية، أعداد الفرص التطوعية، القيمة االقتصادية للتطوع، قياس مستوى 

 .وبياناتهم(أمساء املتطوعني  املتطوعني،الرضا لدى 

املتطوعني عند إبالغهم عن أي سلوك غري قانوني أو غري أخالقي أو غري دعم  .20
اإلدارة، مع ضمان عدم  أو من قبل يف اجلمعية مناسب من قبل األفراد أو العاملني

 املتطوعني.وجود تبعات سلبية هلذا اإلبالغ أو مساس حبقوق هؤالء 

عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز أو العنصرية جتاه املتطوعني، سواء من حيث  .21
 وغريه.اجلنس أو اللون أو اجلنسية أو النسب 

دون خصوصية املتطوعني وتتأكد من عدم كشف معلوماتهم اخلاصة  محاية .22
 ذلك.احلصول على موافقتهم املسبقة، إال يف حالة وجود قانون ينص على خالف 

 
 

 :باجلمعيةآلية التحاق املتطوع  الثامنة:املادة 
 :يلي يتم االلتحاق بشئون املتطوعني عرب ما

 التسجيل يف منصة العمل التطوعي كفرد. .1

 .إلكرتونًيااملتطوعني باجلمعية تعبئة النموذج اخلاص ب .2

 .من بطاقة اهلوية/اإلقامةإحضار صورة  .3

على املدير التنفيذي  وحدة التطوعيتم عرض النموذج اخلاص بطلب التطوع من ِقبل  .4
 العتماده.

  :طرق استدعاء املتطوعني التاسعة:املادة 
 )رسائلوسائل التواصل , االلكرتونيالربيد , اجلوالعن طريق صل مع املتطوعني يتم التوا
 ( ..... ,تساب االو نصية،

  :معايري تقييم عمل املتطوع العاشرة:املادة 
 :خالليتم تقييم املتطوع من 

 الوقت الذي يعطيه للجمعية .1
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 .مدى االستجابة والتعاون .2

 .إىل أي مدى ميكنه االستمرار يف العمل التطوعي .3

 .سلوكيات املتطوع .4

 :منح البطاقة عشرة: احلاديةاملادة 
ال يتم منح بطاقة عمل ألي متطوع إال إذا دعت احلاجة لذلك ويلتزم املتطوع بعدم استعمال 
البطاقة لغري الدور احملدد له ويتحمل مسؤولية عد التزامه بذلك, على أن يقوم بإعادة 

  البطاقة متى ما أنهى العمل املكلف به.
 :دمات املتطوعإنهاء خ عشرة: نيةاملادة الثا

وإلغاء ساعاته التطوعية حيق إلدارة اجلمعية إنهاء خدمات املتطوع خالل فرتة تطوعه معها 
  :يف احلاالت التالية

  .خمالفته أنظمة اجلمعية والتعليمات املعمول بها .1
وفق تقرير يعده عنه رئيسه  مرض( )غريإذا أخفق املتطوع يف أداء الرسالة إىل حد  .2

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

 
 بأكمله،اجملتمع  وعلىللعمل االجتماعي التطوعي فوائد عديدة تعود على الفرد  إن ا:ختاًم

 . االجتماعية يف جماالت غنية ومثمرة ملصلحة التنمية للطاقاتوتؤدي إىل استغالل أمثل 

  :رؤية اجلمعية لتطوير العمل التطوعي والنهوض به
واإلعالم  نشء وتضافر جهود األسرة واملدرسةأهمية التنشئة االجتماعية السليمة لل .1

بدور متكامل لغرس قيم التضحية واإليثار وروح العمل اجلماعي يف نفوس الناشئة 
 .املبكرةالطفولة  منذ مراحل

أن تضم املقررات الدراسية موضوعات تركز على مفاهيم العمل االجتماعي  .2
 .تطبيقيةبربامج  وأهميته ودوره التنموي واقرتانه التطوعي

اليت ترتبط بإشباع االحتياجات التطوعية على الربامج و الرتكيز يف األنشطة .3
 .ها زيادة اإلقبال على املشاركة فياألمر الذي يساهم يف للمواطنني؛األساسية 

 .بطريقة تكسبهم االحرتام الذاتي واحرتام اآلخرين يف التطوع العاملني دور إبراز .4
استخدام العمل التطوعي يف املعاجلة النفسية والصحية والسلوكية لبعض  .5

 .ًااملتعاطني للمخدرات واملدمنني أو العاطلني أو املنحرفني اجتماعي
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استخدام التكنولوجيا احلديثة لتنسيق العمل التطوعي بني اجلهات احلكومية  .6
 واجتاهات حجم عن دقيقة بيانات وإعطاء االجتماعية اخلدمات واألهلية لتقديم

 .التوفيق وباهلل ع.للمجتمالتطوعي األهم  العمل وحاجات
 

 ة:أحكام ختامي
حيق جمللس اإلدارة حذف أو إضافة تعديل ما يراه على هذه الالئحة حسب  .1

 .باجلمعيةمقتضيات العمل التطوعي 

شئون التطوع واملتطوعني ويتم للقيام ب باجلمعية خاص وحدة التطوعيتم استحداث  .2
وحتديد الوحدة  األشخاص املسئولني عن لتحديد بذلك إصدار قرار إداري

 .صالحياتهم

 .عليهايتم إطالع املتطوعني على بنود هذه الالئحة للعمل مبوجبها والتوقيع بالعلم  .3

اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم  معيةباجلمتّ اعتماد هذه الالئحة وإقرار العمل بها  .4
 .م2020 / 07   /01 تاريخاعتبارا من مبحافظة اخلفجي 

 .والسدادهذا وباهلل التوفيق 

 

 هـ14بتاريخ     /      /         معتمد     اإلدارةاعتماد جملس 

      رئيس جملس اإلدارة        

           التوقيع
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