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 : المقدمة

الشكر والتقدير لجميع االخوة ب لتحفيظ القرآن الكريم بالزلفيتتقدم الجمعية الخيرية           

برسالة ودور الجمعية من خالل المتطوعات والمهتمين والمهتمات واألخوات المتطوعين و

من الخدمات  الجمعيةلجمعية لتلبية جميع احتياجات في اجهودهم التطوعية في ادارة التطوع 

 .عبر برامج ومشاريع الجمعية القرآنية

ن العمل التطوعي هو أحد اللبنات األساسية في بناء المجتمعات وتطورها , فالجهود إوحيث 

اإلنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء معبرة بذلك عن التطوعية تعد أحد الممارسات 

صورة من صور التكافل االجتماعي داخل المجتمع ال سيما المجتمعات اإلسالمية , ومن ذلك 

َع َخْيًرا َفُهَو َخْيرٌ لَّهُ قول هللا تعالى "    .َفَمن تََطوَّ

 فإننالذلك  قرآنيمل الخيري الجمعية نسعى إلى ترسيخ ونشر مفهوم التطوع في العالإن وحيث 

نوجه الخطاب أيضاً إلى اإلخوة واألخوات العاملين في جميع المجاالت ونعتبرهم معنيين بالدرجة 

األولى بنجاح هذه الجمعية ونؤمل منهم تسخير خبراتهم المهنية في دعم ومساندة برامجها , 

حقيق وندعوهم إلى أن يكونوا أعضاء في هذه الجمعية وننتظر منهم المشاركة العملية الفاعلة في ت

 أهدافها السامية.

)وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا هللا إن هللا غفور 

 .رحيم (
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 المادة : أ

ا   :مفهوم التطوع:اول

التبرع بالجهد أو المال أو الوقت أو االثنين معاً, للقيام بعمل أو أنشطة لخدمة المجتمع          

ً به الفرد أو مسئوال عنه ابتداء بدافع غير مادي, وال يأمل المتطوع الحصول على  ليس مطالبا

مردود مادي من جراء تطوعه, حتى ولو كان هناك بعض المزايا المادية, فهي ال تعادل الجهد 

 في العمل التطوعي. ليوقت المبذووال

 ً  : أهمية العمل التطوعي:ثانيا

 أ( للمجتمع

  سد العجز في بعض المهارات التي يحتاجها المجتمع . -1

 . تحويل الطاقات الخاملة إلى طاقات منتجه -2

 .اد المشاكل وكيفية التعامل معهاالمجتمع يكون أدرى بأبعالمتطوع من داخل  -3

  الطاقات البشرية والمادية وتوجيهها نحو العمل االجتماعي استثمار  -4

 ب( للهيئات والمؤسسات والجمعيات

  الوظائف .من سد النقص الذي تعاني منه الهيئة أو المؤسسة او الجمعية في عدد  -1

و الجمعيات للتعرف علي احتياجات المجتمع وتعريف الهيئة  مساعدة الهيئات والمؤسسات -2

 للمجتمع

التي تقوم عليها الهيئات والمؤسسات والجمعيات في المجتمع البناءة الدفاع عن األفكار  -3

                                  وجذب المساندة والمساعدة المادية والمعنوية لها . نشرهاو 

  المالية.تقليل األعباء  -4

  ج( للمتطوعين 

وإدخال السرور ر ونفع اآلخرين يكتساب األجر والمثوبة من هللا سبحانه للعمل على نشر الخا -1

 .عليهم 

كتساب خبرة استثمار أوقات الفراغ بطريقة مجدية وتوجيه الطاقات الكامنة في القنوات  -2 ا

 . والتربويةالتعليمية 

http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse2
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse2
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse3
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse3
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النجاح, والحاجة إلى و النفسية واالجتماعية مثل إثبات الذاتإشباع الكثير من الحاجات  -3

  .وانشراح الصدراالنتماء واألمن 

 ً  :  من هو المتطوع: ثالثا

ً واختيار منه هو الشخص الذي يتمتع بمهارة أو خبرة ألداء واجب اجتماعي طواعية   دون أن ا

 لجهده المبذول . آلمادي أو وظيفي مقاب يكون له أي مردود

 المادة : ب

ا   :وللمتطوع  لجمعيةلأهداف التطوع : أول

 للجمعية -1

إلى تحقيق عدد من أهدافها اإلنسانية  تسعى الجمعية ومن خالل فتح المجال للتطوع            

الجمعية باألعداد المطلوبة من األفراد ممن لهم خبرات  السامية والنبيلة, وذلك من خالل تزويد 

النهوض بالعمل االجتماعي داخل الجمعية بما يساعدها على تحقيق  مهومهارات يمكن ل

جيه جهود المتطوعين, ووضع الهدف األساسي في تنظيم عملية التطوع وتووتحقق أهدافها . 

الخطط والبرامج التدريبية الالزمة لهم, ومتابعة أعمالهم وتقويمها بما يضمن االستفادة من 

 قدراتهم بالشكل الصحيح بما يحقق األهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها.

 

 للمتطوع-2

 التشجيع والنهوض بالذات وحب العمل .-1

 شرائح المجتمع .جتماعي مع كافة الالترابط ا-2

 وادر البشرية .الحد من المشكالت الناتجة عن النقص في الك-3

 جميع المجاالت . فيسد احتياج الجمعية  -4

 الخبرة من أفراد المجتمع بما يعود على تحقيق أهداف الجمعية . ذويستفادة من اال-5

 نمية روح المساهمة والبذل والعطاء في المتطوعين لخدمة المجتمع .ت-6

 تاحة الفرصة للمتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات واألنشطة .إ-7

 دريب وإعداد المتطوعين للتعامل مع المشكالت التي تواجه المجتمع .ت-8

 طوير بيئة العمل وتنميتها من خالل االستفادة من جهود المتطوعين .ت-9

http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse4
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse4
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse5
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse5
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 .الجمعية  الستفادة من المتطوعين في نشر الرسالة القرآنية التي تتبناهاا-10

 :المجاالت التطوعيةثانياً :  

 المشاركة في الجمعية العمومية للجمعية .-1

 الترشح لعضوية مجلس اإلدارة .-2

باإلضافة مشاريعها  فقة نفي العمل  على سد  ا حتياج الجمعية  وتغطية  يتمثلالمجال المالي -3

 . إلى تنمية مواردها 

 لعمل داخل الجمعية .األعمال اإلدارية لمتابعة ا وذلك في مباشرة المجال اإلداري  -4

 شراف على المعلمين ومتابعة أعمالهم .التدريب او االالمجال التعلمي وذلك  ب-5

الحفالت والمناسبات والمشاركة في  جال العالقات العامة من خالل المشاركة في تنظيم م-6

 . ااإلعداد لها والتصاميم  والطباعة التي تحتاجها الجمعية ونشر أخبارها إعالمي

تمام إو المواقع التي تساعد  على  أصميم البرامج  ت فيالمجال التقني وذلك بالمشاركة -7

 ا.جمعية ونشر أخبارها تقنيالعمل وربط أجهزة ال

التدريب والجوده وذلك من خالل  تقديم الدورات المطورة ومن خالل رسم ومجال التطوع -8

الخطط واللوائح المساعدة للعمل والبحث عن الدورات المناسبة لجميع العاملين والمتعلمين 

 والمشاركة في جوائز التميز والتطوع .

وث تخدم العمل ومراحعة جال البحث والمراجعة وذلك بالتعاون مع الجمعية بإخراج بحم-9

 المطبوعات واإلصدارت للجمعية قبل إخراجها 

مع الجمعية بصيانة ممتلكاتها وأجهزتها ووسائل الل التعاون مجال الصيانة وذلك من خ-10

 النقل وغيرها 

 : ت المتطوعينلتزاماادليل شروط وثالثاً : 

الجمعية والعاملين بها, كما  منسوبي( أن يتحلى المتطوع بالخلق الحسن من خالل التعامل مع 1

ينبغي عليه االهتمام بالمظهر الخارجي بما يتماشي مع تعاليم الدين اإلسالمي واآلداب العامة 

 به. ةتطلبه طبيعة عملة المناطتللمجتمع, وما 

كمل ( أن ُيظهر المتطوع 2 االستعداد التام لتحمل المسؤولية, وتنفيذ المهام الموكلة إليه على أ

 وجه, والمثابرة على االستمرارية في األداء بروح عالية خالل فترة التطوع المتفق عليها.

 ( أن يتحلى المتطوع بالثقة بالنفس و يتمتع بروح التعاون مع الزمالء داخل الجمعية وخارجها.3

http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse6
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse6
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse8
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لوجه هللا ال يرجي المتطوع من خالله تحقيق أهداف  صاً من التطوع خال ( أن يكون الهدف4

 شخصية تضر بمصالح الجمعية والعاملين بها من موظفين أو متطوعين أو جهات أخرى.

أو ( أن يلتزم المتطوع بالحفاظ على ممتلكات الجمعية , كما يحرص على االستخدام األمثل 5

 ة بما يحقق األهداف بأقل التكاليف الممكنة.الممنوحة إليه من قبل الجمعي للمواد

 الحكومية جهات للأو  ألولياء األمور أو لمن يراجع الجنعية ( يلتزم المتطوع بعدم أعطاء الوعود 6

لجمعية وأخذ األذن منهم كتابياً وذلك حرصاً على في الين ؤوباسم الجمعية إال بعد الرجوع للمس

  عامله.تخالل  نظامية ت وقوع في أي مشكالسالمة المتطوع من ال

( يلتزم المتطوع بعدم جمع التبرعات سواء كانت مادية أو عينية إال بعد أخذ الموافقة كتابياً من 7

 قبل الجمعية وذلك بأتباع اإلجراءات النظامية الخاصة بتنظيم عمليه جمع التبرعات .

بالجمعية وعدم إفشاءها خارج ( يلتزم المتطوع بالحفاظ على أسرار العمل والمعلومات الخاصة 8

 الجمعية أو الحديث بها مع اآلخرين.

ببعض األعمال الموكلة إليه, كما ال  ه( ال يحق للمتطوع المطالبة بأي مبالغ مالية جراء قيام9

يحق له مطالبة الجمعية بالحصول على وظيفة خالل فترة التطوع أو بعدها . ويعتبر ما يقوم به 

لوجه هللا عز وجل بدون مقابل مادي أو أي التزامات أخرى يطالب بها  اً خالص اً تطوعي الً عم

 الجمعية.

 ( يحق للجمعية إنهاء خدمات المتطوع في أي وقت تراه مناسباً, وذلك بحسب ما يلي :10

 انتهاء مدة التطوع المتفق عليها. -

يتطلب عمله  لمنلحضور واالنصراف وتسجيل التقارير اليوميةعدم التزام المتطوع بأوقات ا -

   . ذلك 

 عدم التزام المتطوع بانجاز المهام الموكلة إليه. - 

  إضرار المتطوع بمصالح الجمعية. - 

خالل فترة من أو المجاالت التي يقوم فيها المتطوع متطوعين ال عن بعض الجمعية استفناء - 

  الفترات,

 (.ضعيفحصول المتطوع على تقييم ) - 

حقوق المتطوع وكرامته من احترام وتقدير من قبل جميع العاملين ( تلتزم الجمعية بحفظ 11

 بها.
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( تلتزم الجمعية بتحمل كافة المصاريف المادية المترتبة على تكليف المتطوع بالقيام بمهام 12

 إلنجازها . ةيترتب عليها صرف مبالغ مالي

طوع في حال أجاد تنفيذ للمتوشهادات الخبرة ( تلتزم الجمعية بتوفير شهادات الشكر والتقدير 13

المهام الموكلة إليه على أتم وجه, على أن يتم كامل المدة الزمنية المتفق عليها, وفي حال انقطاع 

 .االمتطوع أو اعتذاره ال تلتزم الجمعية بتقديم شهادة عن المدة التي قضاها سابق

إمكانياته وقدراته ( تلتزم الجمعية بتحديد المسؤوليات الموكلة للمتطوع بما يتناسب مع 14

 وأخذ موافقة المتطوع بذلك.

ا 15 طالعه إعمال الموكلة إليه, مع ( تلتزم الجمعية بتوفير المعلومات الالزمة للمتطوع إلنهاء اال

 داخل الجمعية تتعلق باألعمال الموكلة إليه. أعمالعلى كل ما يستجد من 

مناسباً وذلك إزاء ما يقدمه لها من جمعية منح المتطوع مكافأة رمزية بما تراه لل( يحق 16

 خدمات خالل فترة التطوع المحددة والمتفق عليها.

في ولين ؤالجمعية , ويتم تحديدها من قبل المسفي ( االلتزام بالمدة الزمنية المحددة للتطوع 17

 الجمعية باالتفاق مع المتطوع مسبقاً حيث ال تقل مدة التطوع عن شهر وال تزيد عن عام.

م عقد أتفاقية مكتوبة يوقع عليها الطرفان )الجمعية ( و)المتطوع ( يوضح فيها بنود ( يت18

 التطوع بين الطرفين .

 ( إشعار الجمعية مثل وقت كاف باالنقطاع أو التوقف عن العمل .19
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 المادة : ج

 ً  :حقوق المتطوع:  أوال

ً أالشعور باالحترام والثقة من قبل الجمعية و -1 هداف أفي تحقيق ن جهوده تساعد فعليا

      .الجمعية

 .وأقسامها طالعه على مناخ الجمعية إالتعامل معه بشفافية و -2

 مواهبه وصقلها. برازإمساعدته على   -3

 نجاز المهمة.إلتلقي التوجيه والتدريب واإلشراف  -4

 .جادة  ن تكون الجمعية في تعاملها مع المتطوعينأ-5

 قيام بعمله.التي يتطلب الائتمانه على المعلومات السرية  -6

 نيل التقدير على العمل الذي قام به. -7

 .التي  تقوم بها الجمعية  البرامجحد أثبات بأنه تطوع في إحصوله على شهادة  -8

 

 

 ً  :واجبات المتطوع : ثانيا

 نشطة والبرامج التطوعية.المشاركة في األ-1

 الفريق الواحد. بروحالعمل -2

 لين.ؤوالمستوجيهات تنفيذ -3

 العمل بكل جدية ونشاط.-4

 .االلتزام بمواعيد العمل الرسمية-5

 ه.كمل وجأ القيام بالعمل المنوط به على -6

 عمل المتطوع.أنظمة احترام -7

 ت الخاصة بالعمل.احترام سرية المعلوما-8

 عداد والتدريب.إلالمشاركة في ا-9

ً ن يقدم تقرير أعلى المتطوع -10  إلدارة التطوع عن عمله. ا

http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse9
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse9
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse10
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse10
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 ية أخرى .ألغراض شخصعدم استغالل العمل التطوعي -11

 :معايير عامة الختيار المتطوعثالثاً:

 السمعة الطيبة والمصداقيـة لدى المجتمع. -1

 إخالص العمل لله وحده -2 

 ة.مانواأليثار اإل -3

  له.االلتزام بالعمل الموكل إليـه والتحمس  -4

  لديه وقت كاف للعمل. أن يكون -5

  يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال العمل -6

  لديه قدرة على االتصال والعالقات العامة. -7

  القدرة على العمل الجماعي. -8

  القدرة على استيعاب برامج التدريب. -9

  الثقة بالنفس. -10

  لديه أغراض خاصة. أن اليكون  -11 

 د األدنى من حيث العمر.تحديد الح -12

 

 :معايير تقييم عمل المتطوعرابعاً :

  مدى كفاءة المتطوع في أداء الرسالة.-1

  مدى احترامه للمواعيد والضوابط العامة.-2

  الذي يعطيه للجمعية. لتزام بالوقتاإل-3

  (.بروح الفريق مدى االستجابة والتعاون )العمل -4

  .ولية ؤوالشعور بالمسمدى اإلحساس -5

  إلى أي مدى يمكنه االستمرار في العمل الطوعي.-6

 .سلوكيات المتطوع-7

 

 

  

http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse11
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http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse12
http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse12


 

10 
 

 

 المادة: د

 :التحفيز والتقدير أشكالأوالً:

 زيادة مسؤوليات وسلطات المتطوع.-1

 .في المجال مزيد من التدريب المتخصص-2

 إن أمكن ذلك. الجمعية ضمن هيكل  دمجه-3

 إشعاره باالنتماء للجمعية وإلنجازاتها.-4

 وقدراته.أدائه تقييمه دوريا بالتنسيق معه ليقف على مدى تطور -5

تجمع عام للجمعية أو في حفلها السنوي أو خالل االنعقاد الدوري مكافأته معنويا بتكريمه في -6

 للجمعية العمومية.

 جتماعات والحفالت الرسمية .اإلل الجمعية في حضور اللقاءات وتكليفه بتمثي-7

 : ضوابط ترشيح المتطوعثانياً : 

 .حتياج الجمعية من المتطوعين وتحديدها إحصر  -1

 .الوسائل المتاحة  عبرحتياج االاإلعالم عن  -2

 .ختبار التحريري للمتقدمين االتحديد موعد  -3

 .ابلة الشخصية للمتقدمينتحديد موعد للمق -4

 لجنة للمقابلة وفرز النتائج.تحديد -5

 راجعة ملفات المتقدمين ودراسة شهادات الخبرة لديهم والتزكيات للمفاضلة .م-6

 إعالن النتائج. -7

ً اه مناسبويحق للجمعية ترشيح من تر   المناسبة للعمل  ءةلعمل معين إذا رأت فيه الكفا ا

 

 

 أعمالهمء التواصل مع المتطوعين بعد إنها طريقة ثالثاً:   

 توجيه الشكر لهم وتكريمهم .-1

كهم في البرامج -2  التي تقيمها الجمعية مثل )الدورات وورش العمل واللقاءات الدورية(إشرا

http://www.enayah.org.sa/volunteers.asp#collapse13
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 والمناسبات الخاصة بهم .األعياد في  لهم التهاني  توجيه-3

 . التي تقيمها الجمعيةالدعوة للمناسبات  -4

 

 

 

 

 

 :الخاتمة

ة األمر لكل علينا في هذه البالد المباركة من تشجيع وال ن بهما لى على ماتعاوختاماً نحمدهللا         

عمل تطوعي يعود بالنفع على البالد والعباد وقد حرصنا أن نقدم في هذه الالئحة كل مايحتاجه 

ً الى إشراك كل من يرغب بالعمل   العمل التطوعي من أعمال ومهام وتشجيع ونسعى دائما

هه التطوعي ويستطيع أن يقدم اضافة للعمل نسأل هللا تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوج

 الكريم 

 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


