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 ملجتمعااملجتمع ونشر التماسك االجتماعي بين أفراد يعتبر العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء 

ل ك  ندعال  لصل امعبكل معاني الخير وال وثيقا اارتباط ارتبطت إنسانية ارسةمم التطوعي والعمل

 البشرية منذ األزل .   املجموعات

  هذليم ديننا الحنيف الذي أبرز هاأن العمل التطوعي قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتع  هومما ال شك في

الله  ومن تطوع خيرا فإن ))ال التطوعية الخيرية في أبهى صورها إذ يقول الله سبحان  وتعالــى: األعم

اطع ودليل ق  هادشكر الله لعب ب يدل على أن التطوع في أعمال الخير يستوجوهو ما  ((يم لشاكر ع

  والحث عليها. ة التطوعيةالخدم روعيةعلى مش

  

 

 

أي   هوإرادة وال يبغي من  هة منغبوبر  هاء نفسن تلقالفرد م  هيمارس اجتماعايلوك ل أو سو عموه

 القية أو اجتماعية أو إنسانية أو دينية . مردود مادي، ويقوم على اعتبارات أخ

  

 

 دتوجع و املجتمعي ف تأثيراع يمعاك وأوس ظيمار تنالفردي وأكث التطوعي العملمن  وهو أكثر تقدما

ات أهلية تساهم في أعمال تطوعية كبيرة العربية السعودية مؤسسات متعددة وجمعي المملكةي ف

 خدمة املجتمع . ل

  

ن خالل موتنميتها  واحدة من هذ  الجمعيات التي تهتم بفئة األسر  التنمية األسرية بجازان وجمعية 

  برامج وأنشطة خيرية واجتماعية . 

  

 

 

  



 

وع :
َّ
اجتماعي دون توقع  بهو الجهد الذي يبذل  اإلنسان عن رهبة واختيار بغرض أداء واج التط

 مقابل مالي 

اجتماعي  بمها ألداء واجمعينة والذي يستخد لذي يتمتع بمهارة أو خبرةهو الشخص االمتطوع :

 مالي .  عن طواعية واختيار ودون توقع مقابل 

  هو تقديم العون والنفع لمن يحتاج إلي  دون مقابل مادي أو معنوي .العمل التطوعي : 

   

 

  حقد أصبو   إيجابيةاعل  ومدى تعبير مهم عن حيوية املجتمع وتف تكمن أهمية العمل التطوعي في أن 

مات التطوعية وإعداد المتطوعين بها ويعد التطوع ظالمنتقدم املجتمعات اإلنسانية يقاس بحجم 

ووسيلة لراحة النفس والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس عند من يتطوع ألن  فعالية كعمل خيري .  

هبة بالحياة والثقة بالمستقبل حتى أن  يمكن استخدام العمل التطوعي تقوي عند األفراد الر 

والضيق النفس ي والملل ألن التطوع في أعمال خيرية للمجتمع  باالكتئابلمعالجة األفراد المصابين 

يساعد هؤالء المرض ى في تجاوز محنتهم الشخصية والتسامي نحو خير يمس محيط الشخص 

دورهم في تقدم املجتمع الذي يعيشون في  مما يعطيهم األمل بحياة و  بأهميتهموعالقات  ليشعروا 

 جديدة أسعد حاال ك . 

  

لجهات الخيرية قيامها على المتطوعين في مواردها المالية والبشرية لتوسيع دائرة األصل في ا -1

   والمهرجانات.األعمال واإلنجازات وخاصة في البرامج الموسمية وهير الموسمية كالمعارض 

 رف على أكثر فئات املجتمع وطريقة التعامل مع  . تعال -2

وقت فراغ المتطوع وتوفير البيئة الصالحة تحقيق ش يء من أهداف الجمعية عن طريق إشغال  -3

 في الجمعية  .   هل

 اكتشاف القيادات والطاقات المعطلة وصقلها واالستفادة منها.  -4

 التطوع مقياس لنجاح إدارة العمل الخيري .  -5

 

     استثمار  لبناء و   خاصة الشبابدعم وتطوير الروح التطوعية لدى املجتمع والتركيز على فئة  -1

 إمكانياتهم في عملية التنمية االجتماعية .



 

 تعميق معرفة أبناء هذا الوطن بالدين الحنيف -2

 و تقديم حق النفس .     إخالص العمل لله عز وجل، والحذر من الوقوع في الرياء أ -3

 عند ضغوط العمل .  األجر من الله عز وجل خصوصا باحتسا -4

 هم هذا الدين ونشر  بين الناس  مل على عاتقاعداد جيل يح -5

  بهوم العمل التطوعي في نفوس الشباهرس مف -6

 إشراك المتطوعين في نشر رسالة الجمعية    -7

 حاضر ومستقبل إيجابي   تطوير مهارات وقدرات المتطوعين وتوجيهها نحو  -8

 المتطوعين مهارات جديدة    بإكسا -9

 حث المتطوعين على اإلنجاز والتفوق  -11

افات االجتماعية والسلوكية  بوقاية الشبا -11  من االنحر

 العمل على توثيق العالقة والتعاون بين الجمعية والمؤسسات األخرى   -12

 

 

 

افق على االلتزام بالئحة الجمعية لألعمال التطوعية وتنفيذ ند إلي  المهام التي تس   وهو الشخص الذي يو

  .فيها بصفة دائمة

 

افق على مساعدة الجمعية في موسم معين مثل موسم رمضان أو موسم الحج  وهو الشخص الذي يو

  .موهير  من المواس

 

افق على تنفيذ مهمة ذات طابع  معين لتوفر مهارات خاصة لدي  مثل الطباعة وهو الشخص الذي يو

 . والتصميم واإلخراج وهير 

 

 

 

 



 

 

  .متطوع من الدرجة األولى: وهو المتطوع المستمر

  والذي تحت الطلش ة: وهو المتطوع الموسميمتطوع من الدرجة الثاني

  

 

قسم المتطوعين : وهو المسؤول عن المتطوعين في الجمعية إذ يقوم رئيس القسم باستقبال 

المتطوع وتقديم النموذج الخاص بالمتطوعين ليقوم المتطوع بتعبئة البيانات الخاصة ب  

  .يول  وقدرات  وبناء على هذ  البيانات يتم تحويل  إلى القسم املختص لالستفادة من لتحديد م

  

 

 

   أدائهوالقدرة على   مباشرةفهم طبيعة العمل في الجمعية قبل  -1

 .  ام الله تعالى ثم أمام الجمعيةخذ الجد والمسئولية أمأأخذ العمل م -2

  . دون إشعار إدارة الجمعيةوعدم ترك   (االتفاق  بحس )االنضباط في العمل  -3

  .ببصدر رح  هالتقيد بالتعليمات الصادرة إلي  وتقبل التوجي -4

  . مع العاملين بالجمعية الحسن واالنسجامااللتزام باألخالق  -5

  .الجمعية وخصوصياتهاة على سرية المعلومات وممتلكات ظاملحاف -6

  .وعين من زمالء عدم احتكار الخبرات والمهارات ومحاولة إيصالها لجميع المتط -7

  . إتباع التسلسل اإلداري في اإلجراءات اإلدارية -8

  .عدم إساءة استعمال مركز  في الجمعية لتحقيق فائدة شخصية -9

 

 .  التعرف على الجمعية وإداراتها ونشاطاتها وكذلك احتياجاتها -1

 . المتطوعتحديد مهام واضحة ومحددة ومناسبة إلمكانيات  -2

 . من التقدير واالهتمام مع مراعاة التزامات  الخاصة  هحق  ؤهإعطا -3



 

 . التمكين ويشمل التجهيزات والصالحيات -4

  افز بما يرفع معنويات .و الح بطل -5

اقتراحات   آلراءخطيط واتخاذ القرارات مع التقدير المشاركة في الت -6  . و

 . تقدير إنجازات  وشكر  عليها -7

 . ةإيجاد بيئة عمل مناسب -8

  .وجود إدارة متعاونة مع  -9

 . وضوح أهداف الجمعية وبرامجها ومناسبتها لحاجة املجتمع -11

افق رهبة المتطوع مع أهداف الجمعية -11  . تو

  

 

 :  يتم االلتحاق بشئون المتطوعين عبر ما يلي

 .  بالتسجيلتعبئة النموذج الخاص  -1

 .  إحضار صورة البطاقة الشخصية  -2

التطوع من قِبل إدارة شئون المتطوعين على مجلس اإلدارة  ببطليتم عرض النموذج الخاص  -3

 
 
  .  هر فيظللن

  

 

  : يتم التواصل مع المتطوعين عبر أحد القنوات التالية

  عن طريق الجوال.  -1

  ريد االلكتروني. الب -2

   (.  برسائل نصية ، الواتسا )وسائل التواصل  -3

 

 

 



 

 

   يتم تقييم المتطوع من خالل:

  .عطي  للجمعيةالوقت الذي ي -1

  .مدى االستجابة والتعاون  -2

 . التطوعيإلى أي مدى يمكن  االستمرار في العمل  -3

  .سلوكيات المتطوع -4

  

 

  . أداء الرسالة في هوتفانيمدى كفاءة المتطوع  -1

 . وضوابط العمل بالجمعية احترام لمواعيدهمدى  -2

 

 سريان مدة البطاقة سيكون لمدة ثالثة 
 
 وضع المتطوع فإن رأى ر بعد ذلك فيظأشهر فقط ثم ين

يتم تجديد البطاقة ل  وإال فال وعلـى من يفقد البطاقة سرعة إبالغ القسم بذلك حتى   ةالقسم جدار 

  . تتخذ اإلجراءات الالزمة

  

 

  : المتطوع خالل فترة تطوع  معها في الحاالت التاليةيحق إلدارة الجمعية إنهاء خدمات 

 .  الجمعية والتعليمات المعمول بها مخالفة أنظمة -1

  .وفق تقرير يعد  عن  رئيس  المباشر (ير مرضغ)إذا أخفق المتطوع في أداء الرسالة إلى حد -2

  . هبل  أو تنفيذ  للتوجيهات التي يتلقاها من رؤسائعدم تق -3

  

  

  



 

 

إن للعمل االجتماعي التطوعي فوائد عديدة تعود على الفرد المتطوع نفسه وعلى املجتمع بأكمله 

وتؤدي إلى استغالل أمثل لطاقات األفراد وخاصة الشباب في مجاالت غنية ومثمرة لمصلحة التنمية 

  االجتماعية .

  

. وتحل هذه  00/00/0000اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع )      ( في دورته )      (  هذه السياسة في  

 السياسة محل جميع سياسات الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب الموضوعة سابقا. 
 

 
 

  

  

  

    

  

  

  
 
 

 
 
 
 

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    البيانات    الشخصية        

       :    الميالد    تاريخ
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اناتبي    االتصال        
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     :     الجهة التعليمية 

    :     التخصص 

:     سنة        التخرج 

    والمهارات      الخبرات   

:        السابقة العلمية    الخبرات     

:     وإجادتها    اللغات     

    : ةإجاد    استخدام الحاسش         

:       مهارات    أخرى     


