
 

 

  

  

  

  

  

  الئحة التطوع

  اجلمعية اخلريية بالبشائرالئحة التطوع يف 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 الئحة إدارة املتطوعني

 اجلمعية اخلريية بالبشائر 

  

املتطوعني  وذلك للعمل  م مت اعتماد الئحة إدارة١١/٩/٢٠٢٢وتاريخ  ٦مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم 
  وفقها

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :اتالتعريف: املادة األوىل .

هو جهد يقوم به اإلنسان من تلقاء نفسه وبرغبته لتقدمي نفع لآلخرين وبدون طلب لألجر املادي أو : التطوع  - ١
  .يتطوع جبهده اجلسدي أو الفكري أو املايل  قد، و املعنوي 

رغبته واستعداده التام  مبدDً لتقدمي النفع للمجتمع بدافع من حبه  للجمعيةهو الشخص الذي يتقدم : املتطوع - ٢
بدون مقابل ومتعهدا بتقدمي كل ما يستطيع من  اMتمعيف خدمة  وإمكانياتهبعض قدراته  أويف تسخري كامل 
  .والثواب األجرالعمل التطوعي يبتغي من هللا  أداءجهد يف سبيل 

 . خدمة املستفيدين إيلبرامج و أنشطة Yدف Wا تقوم به اجلمعية  ما:أعمال اجلمعية  - ٣
 اجلمعية اخلريية [لبشائرهي :اجلمعية  - ٤

  أهداف التطوع يف اجلمعية: : املادة الثانية
 .التعويد على إخالص العمل هللا عز وجل - ١
 .ترسيخ مفهوم التطوع لدى اMتمع - ٢
 .إمكانياYم  ترسيخ وتطوير الروح التطوعية لدى فئة الشباب خاصًة لبناء واستثمار - ٣
 .إعداد جيل يعمل على خدمة اMتمع ومنفعة الناس - ٤
 .يف رسالة اجلمعية إشراك املتطوعني - ٥
 .خدمة اMتمعتطوير مهارات وقدرات املتطوعني وتوجيهها حنو صقل و  - ٦
 .من االحنرافات االجتماعية والسلوكيةاستغالل طاقة الشباب لوقايته  - ٧
 .واملؤسسات األخرىتوثيق العالقة والتعاون بني اجلمعية   - ٨
  ادة منها يف إجناح برامج اجلمعيةاستقطاب القيادات والطاقات املنتجة يف اMتمع وصقلها واالستف - ٩

  :شروط قبول املتطوع: املادة الثالثة 

 ).وميكن قبول غري السعودي مبوافقة جملس اإلدارة(يكون سعودي اجلنسية  - ١

 .سنة) ٦٥(سنة وال يزيد عن ) ١٦(أال يقل عمرة عن  - ٢

 .أن ال يتعارض عمله التطوعي مع عمله األساسي - ٣

  .أن يكون حسن السرية والسلوك - ٤

  

  



 

 

  :تطوع املرأة: املادة الرابعة

 .تتطوع املرأة بناء على الشروط الواردة يف املادة الثالثة ويكون تطوعها يف القسم النسائي [جلمعية

  تصنيف املتطوعني: اخلامسةاملادة 

التطوع يف أعمال اجلمعية كالسكر�رية واملراسالت وتصميم اإلعال�ت وتنسيق يتم تدريبه للعمل يف : متطوع عام - ١

 .الدورات التدريبية

 .البحث االجتماعيك خبدمة املستفيدينوهو الذي ميارس عمًال فنيا يتصل : متطوع متخصص  - ٢

 .مقر اجلمعية ويلتزم بفرتات دوامها وبلوائحهاوهو املتطوع الذي حيضر بشكل دائم ويومي يف :متطوع دائم  - ٣

واألنشطة  ربامجت ذروة أعماهلا من املشاريع والوهو املتطوع الذي يشارك اجلمعية يف أوقا: متطوع مؤقت  - ٤

 .وتنتهي مشاركته [نتهاء املشروع

وير حبيث يقدم وهو املتطوع الذي ميتلك مهارات مميزة يف أي جمال كالتصميم واإلخراج والتص: متطوع [لطلب - ٥

  .خدماته للجمعية حبسب الطلب منه

  ..اجلهة املسؤولة عن التطوع: املادة السادسة 

  .تسجيل املتطوعني ومتابعة براجمهم والتواصل معهم والتنسيق فيما بينهم عن قسم التطوع يف اجلمعية هو املسؤول

  ...يشارك املتطوع يف اQاالت التالية: املادة السابعة

 .اجلمعية  كالسكر�رية واملراسالت وغريهاإدارة شؤون  - ١

 .إدارة املشاريع املؤقتة - ٢

 .)للمتخصصني(البحث االجتماعي - ٣

 .احتياجات اجلمعية من التصميم الفين واإلخراج التلفزيوين والتصوير وغريها - ٤

  .أي واجبات قد يتطلبها املوقف - ٥

  ..كيفية االلتحاق بالتطوع: املادة الثامنة

  .تعبئة منوذج التسجيل - ١

 صورة البطاقة الشخصية  - ٢



 

 

 )٣×٢(صور�ن شخصية   - ٣

 ..استالم امللف ال يعين القبول

  .االلتزامات واحلقوق واملزايا:التاسعةاملادة 

  ..االلتزامات: أوًال 

 .ولنيؤ هللا تعاىل مث أمام املسة أمام وليؤ أخذ العمل مأخذ اجلد واملس - ١

حلضور وااللتزام [ملواعيد اليت مت االتفاق عليها يف  - ٢  .العقد مع اجلمعيةا

 .املنظمة لشؤون اجلمعية واللوائح  تالتقيد [لتوجيها - ٣

حلفاظ على أسرار العمل واملستفيدينلااللتزام [ - ٤  .صدق واألمانة وا

 .فهم عمل اجلمعية ومسؤولياYا قبل مباشرة العمل  - ٥

 .اإلدارية اإلجراءاتااللتزام [لتسلسل اإلداري يف  - ٦

 .ه وفريق عملهءداب العامة واحرتام زمالءه ورؤساااللتزام [لسلوك القومي واآل - ٧

 .هطرأ على عناوينه اهلاتفية أو سكنإشعار اجلمعية عن أي تغري ي - ٨

  .احملافظة على ممتلكات اجلمعية و العهد املسلمة له وإعادYا للجمعية بعد انتهاء فرتة التطوع - ٩

 .[جلمعية وأعماهلاعدم اإلدالء أو التصريح §ي معلومات إعالمية أو صحفية تتعلق  -١٠

 .عدم استعمال إمكا�ت اجلمعية املادية أو املعنوية يف حتقيق فوائد شخصية -١١

 .اخلطط و التقارير عن األعمال املكلف Wا وتسليمها لقسم التطوع [جلمعيةكتابة  -١٢

حلقوق واملزاª:Dنياً    ...ا

 ألف ساعة تدريبية يف برامج اجلمعيةإذا قضى  مع درع متيز املتطوع شهادة إلثبات تطوعهجملس اإلدارة مينح  - ١

 .،ومينح أولوية االنضمام للجمعية العمومية اج اجلمعيةيللعمل بشكل رمسي يف اجلمعية حسب احت تعطيه األولوية

 .مينح جملس اإلدارة بطاقة متطوع يف اجلمعية إذا أمت ثالث مئة ساعة تدريبية - ٢

  .ساعة تدريبيةمينح جملس اإلدارة املشارك شهادة شكر إذا أمت مئة  - ٣

 .مكافأة مالية لبعض األعمال التطوعية اليت يرى أ¯ا تستحق ذلك أو من يفوضه اMلس مينح جملس اإلدارة - ٤

 .للمتطوع أن يتعرف على أنشطة اجلمعية وبراجمها وأقسامها - ٥

 .حيدد للمتطوع مهام واضحة تتناسب مع إمكا�ته وميوله - ٦



 

 

  


