
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية إدارة المتطوعين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المادة األولى: التعريف:

  )أ( تعريف التطوع:

ف استتتتتتتطاعته  ت   َف استتتتتتتطاعته، وتطوع له: تكلط َله َطْوًعا، وَتَكلَّ َع كذا: َتَحمَّ ٌل من الطاعة، وَتَطوَّ التطوع َتَفعُّ

َع فوفًا ر و فوف لهر ال }ف   َع فوفًا، واأَلصتتتتتتل  184يستتتتتتتطوَعه، ورآ ال}فمن: َرمن َتَطوَّ وَّ , قال اأَلزهفي: ومن َيطَّ

 لطاء، وي}ال: َتَطاَوْع ل ذا اأَلمف  تت  َتْسَتِطوَعه. رتوه يتطوع رُأدغمت التاء رتآ ا

ع  )ب( و َطوُّ َع به اإلنسان من ذات نفسه متما ال يلزمه وغوف مففوض علوه.التَّ  : ما َتَ فَّ

: ت}ديم العون والنفع إل  شتتتأو مو معموعة مشتتتأاا، يحتايون إلوه، دون م}ابل  )ج( فالعمل التطوعي هو

ت فعته بتالمتال مو بتالفمي، مو بتالعمتل، مو بتالتمويتل، وهو عمتل الأوف رآ كتل يوان ته، متادي مو معنوي. ستتتتتتتواء كتان  

 وقد قال تعال  َرمن تطوع فوفا ر و فوف لهر، وقال تعال  َقل ال مسألكم علوه ميفار. 

 يد . -هو يمعوة سعف لإلسكان التنموي  )د( الجمعية:

 المادة الثانية: أقسام المتطوعين:

 :مستمرمتطوع )م( 

 وهو الشأو الذي يوارق عل  االلتزام بلوائح العمعوة وتنفوذ الم ام التآ ُتسند إلوه بصفة دائمة.

 :متطوع موسمي)ب( 

وهو الشتتتتأو الذي يوارق عل  مستتتتاعد  العمعوة رآ موستتتتم معون منل موستتتتم حم تتتتان مو موستتتتم الح  

 وغوفه من المواسم.

 

 



 

 

 

 

 :متطوع تحت الطلب)ج( 

وهو الشتتتأو الذي يوارق عل  تنفوذ م مة ذات طابع معون لم احات فاصتتتة لديه، منل االشتتتفا  ال ندستتتآ  

 والتصموم والصوانة وغوفه.

 المادة الرابعة: الجهة المسئولة عن المتطوع

هآ الو تد  التآ ستتتتتتتتكون مستتتتتتتوولتتًا عن المتطوعون بتالعمعوتةل  وت  ستتتتتتتو}وم متديف الو تد   و تد  التطوع

طوع وُي}تدم لته النموذج الأتاا بتالمتطوعون لو}وم بتع وتة ال وتانتات الأتاصتتتتتتتة بته لتحتديتد مووله  بتاستتتتتتتت} تال المت

 وقدحاته، وبناء عل  هذه ال وانات يتم تحويله إل  ال}سم المأتو لالستفاد  منه.

 المادة الخامسة: أهداف الجمعية

الستتتتتتتتفتاد  ال}صتتتتتتتو  من بفام   زيتاد  رتاعلوتة إداح  العمعوتة األهلوتة ع ف االستتتتتتتتأتدام األمنتل لمواحدهتا وا •

 التطوع.

 زياد  المواحد المالوة من فالل ت}ديم فدمات إداح  وتشغول األوقا  اإلسكانوة. •

العمتل مع المستتتتتتتتفوتدين لمستتتتتتتاعتدت م عل  توروف متطل تات م الحوتاتوتة وتنموت م  م تمكون م من فالل  •

 بفنام  تمكون.

 اتأاذ ال}فاحات ذات العالقة. ضمان  }وق مصحاب المصلحة من فالل ات اع إشفاك م رآ •

 تفعول النظام األفالقآ رآ سلوكوات الموظفون من فالل بفنام  مدحك. •

 تفعول النظام األفالقآ رآ سلوكوات الموظفون والمتطوعون من فالل بفنام  مدحك. •

 مدحك.تدحيب وتنموة الم احات لد  رفيق سعف وتحفوزهم بمأتلف روات م الوظوفوة من فالل بفنام   •

 

 

 



 

 

 

 

 المادة السادسة: أهمية التطوع

األصتتل رآ الع ات الأوفية قوام ا عل  المتطوعون رآ مواحدها المالوة وال شتتفية لتوستتوع دائف  األعمال   •

 واإلنعازات وفاصة رآ ال فام  الموسموة وغوف الموسموة كالمشاحيع والم ادحات وغوفها.

 التعف  عل  مكنف روات المعتمع وطفي}ة التعامل معه.  •

تح}وق بع تتتتتًا من مهدا  العمعوة اإلصتتتتتال وة عن طفيق استتتتتتنماح الطاقات وقت رفار المتطوع وتوروف    •

 ال ووة الصالحة له بالعمعوة.

اكتشتتتتتتا  ال}وادات والطاقات المعطلة وصتتتتتت}ل ا واالستتتتتتتفاد  من ا كما من التطوع م}وا  لنعا  إداح    •

 لعمل الأوفي.ا

 المادة السابعة: التطوع في اإلسالم

كانت األعمال عل  ع د الفستول صتل  الله علوه وستلم من إمامة ودعو  وتعلوم وي اد ي}وم ب ا المستلمون  

طل ًا لأليف بل ويتنارستون علو ا ابتغاًء لمفضتا  الله, وكما من اإلستالم ممف بالعمل التطوعآ و   علوه الفستول  

وستلم ب}وله: ) كل ستالم  من النا  علوه صتدقة, كل يوم تطلع روه الشتمد يعدل بون ا نون    صتل  الله علوه

صتتتتتتتدقتة, ويعون الفيتل عل  دابتته روحملته علو تا مو يفرع علو تا متتاعته صتتتتتتتدقتة, والكلمتة الطو تة صتتتتتتتدقتة, وكتل 

معفو   فطو  يأطوها للصال  صدقة( وقال صل  الله علوه وسلم:) ت سمك رآ ويه مفوك صدقه وممفك بال

ون وك عن المنكف صدقه وإحشادك الفيل رآ محض ال الل صدقه وبصفك للفيل الفديء ال صف صدقه وإرفاغك 

 من دلوك رآ دلو مفوك صدقه (.

 المادة الثامنة: أهداف التطوع في الجمعية: 

ات م  دعم وتطويف الفو  التطوعوة لد  المعتمع والتفكوز عل  روة الشتتتتت اب فاصتتتتتًة ل ناء واستتتتتتنماح إمكانو •

 رآ عملوة التنموة االيتماعوة. 

 تعموق قومة التعاون والعطاء رآ مبناء هذا الوطن. •

 إعداد يول يحمل عل  عات}ه هم هذا المعتمع ونشف هذه الن}ارة بون النا .  •

 غف  مف وم العمل التطوعآ رآ نفو  الش اب. •

 إشفاك المتطوعون رآ نشف حسالة العمعوة. •

 المتطوعون وتويو  ا نحو  اضف ومست} ل إيعابآ.تطويف م احات وقدحات  •

 إكساب المتطوعون م احات يديد . •

    المتطوعون عل  اإلنعاز والتفوق. •



 

 

 

 

 وقاية الش اب من االنحفارات االيتماعوة والسلوكوة.   •

 العمل عل  تو وق العالقة والتعاون بون العمعوة والمؤسسات األفف . •

 االلتزامات والحقوق المادة التاسعة: 

 ) أ ( األمور التي يجب أن يلتزم بها المتطوع:

 إفالا العمل لله عز ويل، والحذح من الوقوع رآ الفياء مو ت}ديم  ظ النفد. •

 ا تساب األيف من الله عز ويل فصوصًا عند ضغوط العمل. •

 مفذ العمل مأفذ العد والمسوولوة ممام الله تعال   م ممام المسوولون. •

 وعة العمل ق ل م اشفته وال}دح  عل  مدائه.ر م ط  •

 االن  اط رآ العمل ) سب االتفاق( وعدم تفكه دون إشعاح العمعوة. •

 االيعابوة واإلنتاج رآ العمل. •

د بالتعلومات الصادح  إلوه وت} ل التويوه بصدح ح ب. •  الت}وُّ

 ُ سن التصف . •

 العاملون.االلتزام باألفالق الحسنة واالنسعام مع  •

 األداء المنظم للعمل مع تطويفه بون الفونة واألفف . •

 عدم تحمول النفد ما ال تطوق. •

 المحارظة عل  ممتلكات العمعوة وفصوصوات ا. •

 االلتزام بفو  الففيق رآ العمل. •

 عدم ا تكاح الأ فات والم احات ومحاولة إيصال ا لعموع المتطوعون من زمالءه. •

 اإليفاءات اإلداحية. إت اع التسلسل اإلداحي رآ •

 إبداء الفمي رآ الأطط والنشاطات التآ ي}وم ب ا المتطوعون رآ العمعوة. •

 عدم إساء  استعمال مفكزه رآ العمعوة لتح}وق رائد  شأصوة. •

يعتب عل  المتطوعون رآ العمعوتة حرع ت}تاحيف عن األعمتال المنتاطتة ب م والأطط بكتارتة مشتتتتتتتكتال تا إل   •

 حئوسة الم اشف.

 ( يحق للمتطوع ما يلي: ) ب

 التعف  عل  العمعوة وإداحات ا ونشاطات ا وكذلك ا توايات ا. •

 تحديد م ام واضحة ومحدد  ومناس ة إلمكانوات المتطوع. •

 إعطاؤه  }ه من الت}ديف واالهتمام مع مفاعا  التزاماته الأاصة. •



 

 

 

 

 التمكون ويشمل التع وزات والصال وات. •

 المتطوع.التحفوز وحرع معنويات  •

 المشاحكة رآ التأطوط واتأاذ ال}فاحات مع الت}ديف آلحائه واقتفا اته. •

 ت}ديف إنعازاته وشكفه علو ا. •

 إيعاد بووة عمل مناس ة. •

 منحه مش دا بساعات التطوع والعمل المسند له •

 تسعوله رآ بوابة التطوع •

 ويود إداح  متعاونة معه. •

 ية المعتمع.وضو  مهدا  العمعوة وبفامع ا ومناس ت ا لحا •

 توارق حغ ة المتطوع مع مهدا  العمعوة. •

 المادة العاشرة: طرق االلتحاق في برنامج المتطوعين

 تع وة النموذج االلكتفونآ الأاا بالتسعول )رآ موقع العمعوة االلكتفونآ(. •

 المادة الحادية عشرة: طرق استدعاء المتطوعين:

 االتصال الشأصآ •

 االتصال ال اتفآ •

 العوالعن طفيق  •

  فيد االلكتفونآحسالة عن طفيق ال •

 حسالة نص ة •

 حسالة واتد اب •

 المادة الثانية عشرة: معايير تقييم عمل المتطوع: 

 الوقت الذي يعطوه للعمعوة. •

 مد  االستعابة والتعاون. •

 إل  مي مد  يمكنه االستمفاح رآ العمل التطوعآ. •

 سلوكوات المتطوع. •

 رآ العمل االبداع و االبتكاح •

 



 

 

 

 

 شهادة إنجازالمادة الثالثة عشرة: كيفية وشروط الحصول على 

 مد  كفاء  المتطوع وتفانوه رآ مداء الفسالة. •

 مد  ا تفامه لمواعود وضوابط العمعوة. •

 المحارظة عل  سمعة العمعوة. •

المتطوع رإن حمت علمًا بأن ستتفيان مد  ال طاقة ستتوكون لمد  ستتتة مشتت ف ر}ط  م ينظف بعد ذلك رآ وضتتع  

الو تد  يتداحتته يتم تعتديتد ال طتاقتة لته وإال رال وعل  من يف}تد ال طتاقتة ستتتتتتتفعتة إبالر الو تد  بتذلتك  ت  تتأتذ 

 .  اإليفاءات الالزمة

 المادة الرابعة عشرة: إنهاء خدمات المتطوع

 التالوة:) م ( يحق لمديف التنفوذي إن اء فدمات المتطوع فالل رتف  تطوعه بالعمعوة رآ الحاالت 

 مأالفته منظمة العمعوة والتعلومات المعمول ب ا. •

 إذا مففق المتطوع رآ مداء الفسالة إل   د )غوف مفض( ورق ت}فيف يعده عنه حئوسة الم اشف. •

 عدم ت} له مو تنفوذه للتويو ات التآ يتل}اها من حؤسائه. •

 

 اعتماد وتعديل وتنفيذ ومراجعة السياسة 

 تعديل ال ق علو ا من ق ل معلد إداح  العمعوة.تعتمد هذه السواسة ومي  -1

 يعتمد العمل ب ذه السواسة من تاحيخ اعتمادها وي لغ يموع الموظفون المعنوون.  -2

 يسفي العمل بأي تعديل ال ق ل ا ابتداءًا من تاحيخ ذلك التعديل.  -3

 


