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 : مقدمة

بناء املجتمع ونشر التماسك االجتماعي بين أفراد املجتمع ، والعمل التطوعي يعتبر العمل التطوعي ركيزة أساسية في  

 بكل معاني الخير والعمل الصالح عند كل املجموعات البشرية منذ األزل 
ً
 وثيقا

ً
 . ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطا

أبرز هذه األعمال التطوعية  ومما ال شك فيه أن العمل التطوعي قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتعاليم ديننا الحنيف الذي

الخيرية في أبهى صورها إذ يقول هللا سبحانه وتعالــى : )) ومن تطوع خيرا فإن هللا شاكر عليم (( ، وهو ما يدل على أن 

 .التطوع في أعمال الخير يستوجب شكر هللا لعباده ودليل قاطع على مشروعية الخدمة التطوعية والحث عليها

 

 :كلين أساسيين من أشكال العمل التطوعيويمكن التمييز بين ش

وهو عمل أو سلوك اجتماعي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة منه وإرادة وال يبغي منه أي  :العمل التطوعي الفردي -1

  . مردود مادي، ويقوم على اعتبارات أخالقية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية

 في املجتمع و توجد في  وهو أكثر  : العمل التطوعي املؤسس ي -2
ً
 وأوسع تأثيرا

ً
 من العمل التطوعي الفردي وأكثر تنظيما

ً
تقدما

 .اململكة العربية السعودية مؤسسات متعددة وجمعيات أهلية تساهم في أعمال تطوعية كبيرة لخدمة املجتمع

طوع وتفعيل وجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة أحد هذه الجمعيات التي تهتم بالت

 املتطوعين 

 :املادة األولى: التعريف 

 :)أ( تعريف التطوع

طوع : 
َّ
 . هو الجهد الذي يبذله اإلنسان عن رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي دون توقع مقابل مالي  الت

طواعية واختيار املتطوع : هو الشخص الذي يتمتع بمهارة أو خبرة معينة والذي يستخدمها ألداء واجب اجتماعي عن 

 . ودون توقع مقابل مالي

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

 



 
 

 :املادة الثانية: أهمية التطوع

وقد أصبح تقدم املجتمعات اإلنسانية يقاس بحجم املنظمات التطوعية  تكمن أهمية العمل التطوعي في أنه تعبير مهم عن حيوية املجتمع وتفاعله ومدى إيجابيته ،

ي عند األفراد الرغبة وإعداد املتطوعين بها .. ويعد التطوع كعمل خيري وسيلة لراحة النفس والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس عند من يتطوع؛ ألنه فعالية تقو 

لعمل التطوعي ملعالجة األفراد املصابين باالكتئاب والضيق النفس ي وامللل ؛ ألن التطوع في أعمال خيرية للمجتمع بالحياة والثقة باملستقبل حتى أنه يمكن استخدام ا

الذي يعيشون  يساعد هؤالء املرض ى في تجاوز محنتهم الشخصية والتسامي نحو خير يمس محيط الشخص وعالقاته ، ليشعروا بأهميتهم ودورهم في تقدم املجتمع

 فيه؛ مما يعطي
ً
 :هم األمل بحياة جديدة أسعد حاال

وسمية وغير األصل في الجهات الخيرية قيامها على املتطوعين في مواردها املالية والبشرية لتوسيع دائرة األعمال واإلنجازات وخاصة في البرامج امل .1

 .املوسمية كاملعارض واملهرجانات

 .التعرف على أكثر فئات املجتمع وطريقة التعامل معه .2

 . يء من أهداف الجمعية عن طريق إشغال وقت فراغ املتطوع وتوفير البيئة الصالحة له في الجمعيةتحقيق ش  .3

 اكتشاف القيادات والطاقات املعطلة وصقلها واالستفادة منها .4

 التطوع مقياس لنجاح إدارة العمل الخيري  .5

 :املادة الثالثة : أهداف التطوع في الجمعية

 وتفعيل إشراك املتطوعني.تعزيز املواطنة الفاعلة  -1

  التطوع. يف الالزمة املهارات واكسابهم املتطوعني وتدريب تطوير -2

 .العمل التطوعي بني افراد اجملتمع مفهوم غرس -3

 .لكوادر التطوعية يف خدمة جمتمعهما تأهيل -4

 .اجلمعية رسالة نشر يف املتطوعني إشراك -5

 تقدمها اجلمعية. اليت التطوعية بالفرص املتطوعني تزويد -6

 .اجملتمع ألفراد التطوعية والربامج الدورات تقديم -7

 



 
 

 :أقسام املتطوعين الرابعة:املادة 

 كل من يقدم عمال تطوعيا دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي.  :فرديمتطوع  -

وهم مجموعة من االفراد يمارسون عمال تطوعيا، تحقيق قيادة محددة لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة وبناء على أطر نظامية   :ع كفريق تطوعيمتطو  -

 تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجمعية.

 :املادة الخامسة: تصنيف املتطوعين

 .الفرديمتطوع من الدرجة األولى: وهو املتطوع  - 

 كفريق تطوعيمتطوع من الدرجة الثانية: وهو املتطوع  - 

 

 :املادة السادسة: الجهة املسؤولة عن املتطوع

الجهة التي  يرجع غليها املتطوع بشكل مباشر أثناء أدائه للفرص التطوعية وربطه باملشرف الفني بالوحدة للفرصة   هي  التطوع: وحدة

 التطوعية ، و بقية املسؤوليات  يرجع املتطوع بشكل مباشر ملدير الوحدة إلفادته وإكمال الالزم.

  :املادة السابعة : الواجبات والحقوق 

  :يلتزم بها املتطوع ) أ ( األمور التي يجب أن

 .فهم طبيعة العمل في الجمعية قبل مباشرته والقدرة على أدائه .1

  .أخذ العمل مأخذ الجد واملسئولية أمام هللا تعالى ثم أمام الجمعية .2

 . قسم التطوعاالنضباط في العمل ) حسب االتفاق ( وعدم تركه دون إشعار إدارة  .3

 التوجيه بصدر رحبالتقيد بالتعليمات الصادرة إليه وتقبل  .4

 . االلتزام باألخالق الحسنه واالنسجام مع العاملين بالجمعية .5

 .املحافظة على سرية املعلومات وممتلكات الجمعية وخصوصياتها .6

 .عدم احتكار الخبرات واملهارات ومحاولة إيصالها لجميع املتطوعين من زمالءه .7

 . إتباع التسلسل اإلداري في اإلجراءات اإلدارية .8

 .اءة استعمال مركزه في الجمعية لتحقيق فائدة شخصيةعدم إس .9

 



 
 

 يحق للمتطوع ما يلي:  

 التقديم يف كافة الفرص املتاحة .1

 املتقدم للتطوع حبالة الطلب تعريف .2

 التوجيه املناسب للمتطوع تقديم .3

 املتطوع مبهمته وصالحياته تعريف .4

 املتطوع مبرجعتيه تعريف .5

 واالحرتام االحتواء .6

 السالمة .7

 والتغذية الراجعة والتقييم اإلشراف .8

 التدريب والتطوير .9

 املعلومات . سرية10

 . احلضور والغياب11

 . التظلم12

 روالتقدي . التكريم13

 أو تغيري الفرصة التطوعية االتفاق . إنهاء14

 

 



 
 

  :ةاملادة الثامنة : آلية التحاق املتطوع بالجمعي

 التي سيتم أدائها. التطوعيةيقوم املتطوع باالطالع على شروط ومكان الفرصة  .1

لعرض الفرص التطوعية أو املشاركة والتطوع من خالل الوحدة  يقوم مسؤول املتطوع بتنسيق لقاء مقابلة للمتطوع .2

 بالجمعية.

 تقوم وحدة التطوع بتعريف املتطوع على متطلبات وشروط ومحاذير الفرصة التطوعية. .3

 ، إذا تبين االحتياج لذلك.تدريب املتطوع عليها وتقديم على الفرصة التطوعية باإلشرافاإلدارة املعنية  تبدأ .4

 تسجيل البيانات الخاصة باملتطوع منذ بداية تنفيذ الفرصة الطوعية حتى االنتهاء منها. .5

  :املادة التاسعة : طرق استدعاء املتطوعين

 : يتم التواصل مع املتطوعين عبر أحد القنوات التالية

 التسجيل. واليةاملطلوبة  واملهارات واملسؤولياتتقوم وحدة التطوع بتحديد وتصميم الفرصة التطوعية مع توضيح املهام  -1

إعالن الفرصة التطوعية عبر حساب الجمعية بمنصة العمل التطوعي املعتمدة من وزارة املوارد البشرية والتنمية  -2

 االجتماعية 

 طلبات واملفاضلة بينها من خالل قاعدة البيانات من املنصة التطوعية.تقوم وحدة التطوع بفرز األسماء وال -3

 –ترشيح األنسب من املتطوعين بما يتوافق مع احتياجات الفرصة التطوعية من خالل التواصل عبر الرسالة النصية  -4

 االتصال الهاتفي. –الواتس اب 

  :املادة العاشرة: معايري تقييم عمل املتطوع

 الفني بتقييم املتطوع وفق النموذج املحدد.يقوم مدير الوحدة  -1

 يتم مراجعة التقييم من قبل وحدة التطوع بالجمعية. -2

 يتم إطالع املتطوع على التقييم الذي حصل عليه بكل شفافية ووضوح. -3

 



 
 

 :معايير التقييم وهي على النحو التالي 

 مستوى أداء املتطوع للفرصة التطوعية .1

 مع إدارته. مدى االستجابة والتعاون  .2

 التزام املتطوع بالوقت .3

 التزام املتطوع بأخالقيات العمل التطوعي .4

  :املادة احلادية عشرة: كيفية وشروط احلصول على البطاقة

 تصدر وحدة التطوع طلب إصدار بطاقة للمتطوعين املقبولين بالجمعية. -1

 ة.مخاطبة إدارة املوارد البشرية إلصدار البطاقات لإلدارة الفنية املشرف -2

 تسلم وحدة التطوع البطاقات لإلدارة الفنية املشرفة على املتطوعين. -3

 املتطوعين البطاقات الخاصة بالفرص التطوعية أو العمل التطوعي ألداء مهمته. يمتسل -4

 :فقدان البطاقةصالحية واملادة الثانية عشرة: 

 االنتهاء من الفرصة التطوعية.تسري مدة بطاقة املتطوع ملدته أدائه للعمل التطوعي بالجمعية، أو عند  -1

 في حالة فقد املتطوع بطاقته يقوم بسرعة إبالغ وحدة التطوع بذلك التخاذ االجراء الالزم. -2

 تقوم وحدة التطوع بتذكير املتطوعين باملحافظة على البطاقة من الفقد أو الضياع أو االتالف. -3

 الشكوى والتظلمعشرة:  الثالثةاملادة 

للمتطوعين للتوضيح لهم عند رغبتهم بتقديم طلب بذلك أثناء عمل  والتظلمتقوم وحدة التطوع بعرض نموذج الشكوى  -1

 التطوعي بالجمعية.

 ويرفع ملدير وحدة التطوع. والتظلمالشكوى  تعبئة نموذجمن خالل  والتظلميحق للمتطوع تقديم الشكوى  -2

 لعالج ذلك. والتوصياتالفني ومعرفة اإلجراءات  واملشرفعرض النموذج على مدير وحدة التطوع  -3

 .عرض التوصيات من مدير وحدة التطوع للمتطوع ملعرفة أرائه حولها ومناقشته بذلك -4



 
 

 الفرق التطوعيةعشرة:  الرابعةاملادة 

و  عند رغبة الفريق التطوعي لالنضمام للجمعية فالبد من مقابلة مدير وحدة التطوع وعرض ماهي الفريق و أهدافه -1

 االعمال التي يهدف إليها في العمل التطوعي.

 يقوم مدير التطوع واملشرف الفني بعرض طلب االنضمام إلدارة الجمعية. -2

 أعضاء كأقل عدد للفريق. 5في حالة رغبة وحدة التطوع بتأسيس فريق فالبد من توفر عدد  -3

 تقوم وحدة التطوع بتحديد مجال عمل الفريق التطوعي بالجمعية. -4

 يحدد املشرف الفني من هو قائد الفريق التطوعي و يتم تعبئة بياناته وإضافاتها لقاعدة بيانات املتطوعين. -5

 عند معرفة االحتياج التدريبي لهم. تقوم وحدة التطوع بتقديم برامج تدريبية و تأهيلية للفرق التطوعية -6

 عشرة: توفري املواد الالزمة واالدوات للتطوع اخلامسةاملادة 

 واألدوات واملالبس التي يحتاج اليها املتطوع أثناء أداء عمله التطوعي.م وحدة التطوع بتوفير األجهزة تقو  -1

 توفير املكان الالزم والبيئة املناسبة ليقوم املتطوع بمهامه التطوعي بالشكل املطلوب. -2

 توفير أدوات االتصال مع املتطوع والوحدة بالشكل الذي يسهل عملية التواصل بينهم. -3

إذا كان العمل ذا طبيعة ميدانية وذلك بالتنسيق مع ‘مراعاة وسائل السالمة وحماية املتطوعين في العمل التطوعي  -4

 الجمعية.

 بيانات محاية املتطوعنيعشرة:  السادسةاملادة 

و أ ع ملف خاص يحمل بيانات املتطوعين وال يحق االطالع عليه اال مدير التطوع بالجمعيةتقوم وحدة التطوع بوض -1

 .من يخوله بناء على مصلحة العمل

 بذلك. التطوعبالقيام بتقديم طلب ملدير  املتطوعين االيقوم املشرف الفني بعدم إعطاء بيانات  -2

 تحفظ جميع بيانات املتطوعين بحساب الجمعية من خالل منصة العمل التطوعي. -3



 
 

 شهادة للمتطوععشرة:  السابعةاملادة 

شكر وتقدير للمتطوعين تكريما لهم على جهودهم من خالل الفرص والبرامج تقوم وحدة التطوع بتقديم شهادات  -1

 التطوعية.

 بها خالل مشاركتهم بالجمعية. اتكريم املتطوعين في الحفل السنوي للجمعية نظير اإلنجازات واالعمال التي شاركو  -2

تسجيل الساعات التطوعية في منصة العمل التطوعية وكذلك في الشهادة مع ذكر العمل الذي قام به و األثر الذي  -3

 تحقق من خالل أدائه للعمل التطوعي.

 التالية حسب نوعية املخالفة: الطرقخالل  تطبق: منسياسة اإلجراءات التأديبية كيف عشرة:  الثامنةاملادة 

 تقوم وحدة التطوع بالقيام بالطريقة الودية أو التنبيه من خالل املشرف الفني و املتطوع. -1

 يوجد بعض املخالفات البد من إصدار إنذار كتابي على املتطوع.  -2

 االجراء املناسب متخذ للمتطوع. للنظر فييحال املتطوع اللجنة تشكل من وحدة التطوع بقرار من إدارة الجمعية  -3

 

 املخالفات والعقوبات:  عشر  التاسعةاملادة  

 أوال / مخالفات تتعلق بمواعيد أداء الفرصة التطوعية

 نوع املخالفة
 الجزاء

 ثالث مرة ثاني مرة أول مرة

عن مواعيد الحضور  ألداء الفرصة التطوعية أو تسليم أو التغيب  التأخر 

عليه تعطيل األعمال املوكلة اليه بدون إذن أو عذر مقبول بما يترتب 

 لألعمال.

 إنذار كتابي

مناقشة األسباب 

والدواعي + إنذار 

 ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

ترك العمل املوكل اليه من خالل الفرصة التطوعية أو ترك مكان الفرصة 

إذن أو عذر مقبول بما ال يتسبب بتعطيل  التطوعية املسؤول عنه  بدون 
 إنذار كتابي

مناقشة األسباب 

والدواعي + إنذار 

 ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 



 
 

مصلحة  الجمعية أو إحداث أضرار  بالجمعية أو سمعة الجمعية أو األفراد 

 والبنايات.

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

خالل الفرصة التطوعية أو ترك مكان الفرصة  ترك العمل املوكل اليه من

التطوعية املسؤول عنه  بدون إذن أو عذر مقبول بما يتسبب بتعطيل 

مصلحة  الجمعية أو إحداث أضرار  بالجمعية أو سمعة الجمعية أو األفراد 

 والبنايات.

منحه شهادة عدم  و  إقصاء املتطوع من الفرصة التطوعية

تفاظ الجمعية بحقها القانوني  مع إح،  بعدد ساعات التطوع 

في مطالبة املتطوع  بإصالح ما تسبب به أو تعويضها عن 

 االضرار .

البقاء في أماكن الفرصة التطوعية أو العودة اليها  بدون إذن مسبق بعد 

 االنتهاء من أداء الفرصة التطوعية  أو  إنتهاء مواعيد العمل بالجمعية.
 إنذار كتابي

مناقشة األسباب 

والدواعي + إنذار 

 ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

 ثانيا / مخالفات تتعلق بتنظيم الفرصة التطوعية

التواجد دون مبرر في غير مكان الفرصة التطوعية املقرر من إدارة الجمعية 

 للجمعيةأثناء وقت ألفرصة التطوعية أو أوقات العمل الرسمي 
 إنذار كتابي

مناقشة األسباب 

والدواعي + إنذار 

 ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

استقبال زائرين أثناء أداء الفرصة التطوعية في أمور الفرصة أو غير امور 

 الفرصة  التطوعية دون إذن من إدارة الجمعية.
 إنذار كتابي

األسباب مناقشة 

والدواعي + إنذار 

 ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية  و عدم 

منحه شهادة بعدد 

 ساعات التطوع

استعمال آالت  ، ومعدات ، وأدوات الجمعية ألغراض خاصة دون إذن 

 مسبق
 إنذار كتابي

مناقشة األسباب 

والدواعي + إنذار 

 ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية  و عدم 

منحه شهادة بعدد 

 عات التطوعسا

تدخل املتطوع ، دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أ، لم يعهد به 

 هليه .
 إنذار كتابي

إقصاء من الفرصة التطوعية  و عدم منحه 

 شهادة بعدد ساعات التطوع



 
 

 اإلهمال في العهد التي بحوزته مثال

 )سيارات ، آالت ،أجهزة ، معدات ، أدوات ...الخ( 

،  إنذار  كتابي

مع إحتفاظ 

الجمعية بحقها 

القانوني  في 

مطالبة املتطوع  

بإصالح ما 

تسبب به أو 

تعويضها عن 

 االضرار .

إقصاء من الفرصة التطوعية  و عدم منحه 

شهادة بعدد ساعات التطوع  مع إحتفاظ 

الجمعية بحقها القانوني  في مطالبة املتطوع  

بإصالح ما تسبب به أو تعويضها عن االضرار 

. 

 إنذار كتابي تمزيق او إتالف إعالنات أو بالغات إدارة املنشأة
إقصاء من الفرصة التطوعية  مع منحه 

 شهادة بعدد ساعات التطوع.

النوم أثناء أداء الفرصة التطوعية ، أو الفرصة التطوعية التي تستدعي 

 اليقضة املستمرة.
 إنذار كتابي

مناقشة األسباب 

 والدواعي + إنذار ثاني

من الفرصة  إقصاء

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

عدم إطاعة أوامر املدير أو املشرف املباشر الخاصة بالفرصة التطوعية .أو 

 عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالجمعية أو  بالفرصة التطوعية  .
 إنذار كتابي

مناقشة األسباب 

 والدواعي + إنذار ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

التدخين داخل الجمعية أ، في محيطها الخارجي أو في األماكن املحظورة أو  

 املعلن عنها للمحافظة على سالمة املوظفين والجمعية .
 إنذار كتابي

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

-------- 



 
 

و اإلهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عن ضرر في صحة األفراد أ

 سالمتهم أو في املواد أو األدوات واألجهزة.

إنذار كتابي ،  

مع إحتفاظ 

الجمعية بحقها 

القانوني  في 

مطالبة املتطوع  

بإصالح ما 

تسبب به أو 

تعويضها عن 

 االضرار .

إقصاء من الفرصة 

التطوعية  و عدم 

ه شهادة بعدد منح

ساعات التطوع  مع 

إحتفاظ الجمعية 

بحقها القانوني  في 

مطالبة املتطوع  

بإصالح ما تسبب به 

أو تعويضها عن 

 االضرار .

----------- 

 ثالثا / مخالفات تتعلق بسلوك املتطوع

التشاجر مع الزمالء أو مع الغير أو إحداث مشاغبات في مكان الفرصة 

 التطوعية.
 كتابي.إنذار 

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

---------- 

االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب الجمعية أو رفض اتباع 

 التعليمات الطبية اثناء العالج.

إقصاء من 

الفرصة 

التطوعية مع 

منحه شهادة 

بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

------ ------------ 

 مخالفة التعليمات الصحية والوقائية املعلقة بأماكن العمل

 

 إنذار كتابي
مناقشة األسباب 

 والدواعي + إنذار ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

عدم تسليم النقود املحصلة لحساب الجمعية في املواعيد املحددة دون 

 مقبول.تبرير 
 إنذار كتابي

مناقشة األسباب 

 والدواعي + إنذار ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.



 
 

 إنذار كتابي االمتناع عن ارتداء املالبس ، أو االجهزة املقررة للوقاية والسالمة.
مناقشة األسباب 

 والدواعي + إنذار ثاني

إقصاء من الفرصة 

التطوعية مع منحه 

شهادة بعدد ساعات 

 التطوع املنجزة.

 تعمد الخلوة مع الجنس االخر  في أماكن الفرصة التطوعية

إقصاء من الفرصة التطوعية مع منحه شهادة بعدد ساعات التطوع 

مع احتفاظ الجمعية بحقها في ابالغ الجهات الحكومية املنجزة.

 الرسمية في اململكة العربية السعودية.

 اإليحاء لآلخرين بما يخدش الحياء قوال أو فعال .

إقصاء من الفرصة التطوعية مع منحه شهادة بعدد ساعات التطوع 

مع احتفاظ الجمعية بحقها في ابالغ الجهات الحكومية املنجزة.

 الرسمية في اململكة العربية السعودية.

أفراد الجمعية بالقول أو  ستعمال إبو اإلشارة أاالعتداء على الزمالء و

 وسائل االتصال االلكترونية بالشتم أو التحقير.

إقصاء من الفرصة التطوعية مع منحه شهادة بعدد ساعات التطوع 

مع احتفاظ الجمعية بحقها في ابالغ الجهات الحكومية املنجزة.

 الرسمية في اململكة العربية السعودية.

الجمعية أو على غيرهم في االعتداء بااليذاء الجسدي على الزمالء أو افراد 

 أو الفرصة التطوعية ةمقرات الجمعي

إقصاء من الفرصة التطوعية مع عدم منحه شهادة بعدد ساعات 

مع احتفاظ الجمعية بحقها في ابالغ الجهات التطوع املنجزة.

 الحكومية الرسمية في اململكة العربية السعودية.

ل االتصال االلكترونية االعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة من وسائ

 على الجمعية أو املدير أو املشرف املباشر .

إقصاء من الفرصة التطوعية مع عدم منحه شهادة بعدد ساعات 

مع احتفاظ الجمعية بحقها في ابالغ الجهات التطوع املنجزة.

 الحكومية الرسمية في اململكة العربية السعودية.

 لجمعيةتقديم بالغ أو شكوى كيدية تظر بسمعة ا

إقصاء من الفرصة التطوعية مع عدم منحه شهادة بعدد ساعات 

مع احتفاظ الجمعية بحقها في ابالغ الجهات التطوع املنجزة.

 الحكومية الرسمية في اململكة العربية السعودية.



 
 

 

 املشاركة التطوعية:إنهاء  العشرون:املادة 

  :املتطوع خالل فترة تطوعه معها في الحاالت التالية مشاركةيحق إلدارة الجمعية إنهاء  

  .مخالفته أنظمة الجمعية والتعليمات املعمول بها .1

 .إذا أخفق املتطوع في أداء الرسالة إلى حد ) غير مرض ( وفق تقرير يعده عنه رئيسه املباشر .2

 إدارته للعمل التطوعي.عدم تقبله أو تنفيذه للتوجيهات التي يتلقاها من  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم االمتثال لطلب لجنة التحقيق بالحضور ، أو اإلدالء باالقوال ، أو 

 الشهادة.

إقصاء من الفرصة التطوعية مع عدم منحه شهادة بعدد ساعات 

مع احتفاظ الجمعية بحقها في ابالغ الجهات التطوع املنجزة.

 الحكومية الرسمية في اململكة العربية السعودية.



 
 

 

 :  رؤية الجمعية لتطوير العمل التطوعي والنهوض به* 

أهمية التنشئة االجتماعية السليمة للنشء وتضافر جهود األسرة واملدرسة واإلعالم بدور متكامل لغرس قيم التضحية  .1

 . واإليثار وروح العمل الجماعي في نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة املبكرة

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

 . ببرامج تطبيقية

 لتمكينها من تأدية رسالتها وزيادة خدماتها  .3
ً
 ومعنويا

ً
 . دعم املؤسسات والجهات العاملة في مجال العمل التطوعي ماديا

ة للعاملين مع املؤسسات التطوعية مما يؤدي إلى إكسابهم الخبرات واملهارات املناسبة ، ويساعد إقامة الدورات التدريبي  .4

 .على زيادة كفاءتهم و االستفادة من تجارب اآلخرين في هذا املجال

ر الذي التركيز في األنشطة التطوعية على البرامج واملشروعات التي ترتبط بإشباع االحتياجات األساسية للمواطنين ؛ األم .5

 . يساهم في زيادة اإلقبال على املشاركة في هذه البرامج

في تعريف أفراد املجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة املجتمع إليه  قيام وسائل اإلعالم املختلفة بدورها   .6

هم االحترام الذاتي وتبصيرهم بأهميته ودوره في عملية التنمية ، وكذلك إبراز دور العاملين في هذا املجال بطريقة تكسب

 .واحترام اآلخرين

تدعيم جهود الباحثين إلجراء املزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول العمل االجتماعي التطوعي؛ مما يسهم في   .7

 .تحسين واقع العمل االجتماعي بشكل عام، والعمل التطوعي بشكل خاص

لوكية لبعض املتعاطين للمخدرات واملدمنين أو العاطلين أو استخدام العمل التطوعي في املعالجة النفسية والصحية والس .8

 
ً
 .املنحرفين اجتماعيا

لتقديم الخدمات االجتماعية  استخدام التكنولوجيا الحديثة لتنسيق العمل التطوعي بين الجهات الحكومية واألهلية   .9

 . وإعطاء بيانات دقيقة عن حجم واتجاهات وحاجات العمل التطوعي األهم للمجتمع

 

 



 
 

 : عامةأحكام 

أمثل استثمار إن للعمل االجتماعي التطوعي فوائد عديدة تعود على الفرد املتطوع نفسه وعلى املجتمع بأكمله ، وتؤدي إلى 

 . لطاقات األفراد وخاصة الشباب في مجاالت غنية ومثمرة ملصلحة التنمية االجتماعية

يحق ملجلس اإلدارة حذف أو إضافة تعديل ما يراه على هذه الالئحة حسب مقتضيات العمل  .1

 .بالجمعيةالتطوعي 

 إصدار قرار إداري يتم استحداث قسم بالجمعية خاص بشئون التطوع واملتطوعين ويتم  .2

 .صالحياتهمبذلك لتحديد األشخاص املسئولين عن القسم وتحديد 

 والتوقيع بالعلم عليها للعمل بموجبها الدليل بنود هذإطالع املتطوعين على يتم  .3

بجمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بشرق  وإقرار العمل به الدليلتّم اعتماد هذه  .4

 .من إدارة الجمعيةجدة 

 . هذا وباهلل التوفيق والسداد


