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 الالئحة التنظيمية لمتطوعي جمعية تنمية القرى الخيرية 

 

 المادة األولى : التعريف. 

 أهمية التطوع في الجمعية . المادة الثانية :

 المادة الثالثة : أهداف التطوع في الجمعية .

 المادة الرابعة : مجاالت عمل اللجنة التطوعية .

 المادة الخامسة : تصنيف المتطوعين .

 المادة السادسة : طرق االلتحاق في برنامج المتطوعين .

 المادة السابعة : طرق استدعاء المتطوعين .

 نة: معايير تقييم عمل المتطوع .المادة الثام

 المادة التاسعة : المبادرة التطوعية .

 المادة العاشرة : الشراكات مع الفرق التطوعية والمؤسسات االجتماعية . 

 المادة الحادية عشر : مهام إدارة اللجنة التطوعية .

 ميزانية وموارد اللجنة التطوعية . المادة الثانية عشر:

 عشر : الهيكلة التنظيمية إلدارة اللجنة التطوعية .المادة الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : المادة األولى: التعريف

 

 :هوأو مفهوم العمل التطوعي  تطوعال ) أ ( 
 
ل أو أنشطة لخدمة المجتمع ليس اعمأالتبرع بالجهد أو المال أو الوقت أو الثالثة معا للقيام بهو  

حتى لو صول على مردود مادي مقابل تطوعه ال يأمل المتطوع الحو ا ،الفرد أو مسئوال عنه امطالبا به
  التطوعي.ال تعادل الجهد والوقت المبذول في العمل       كان هناك بعض المزايا المادية فهي

 
  :هو)ب( المتطوع 

 
بدون أن لخدمة المجتمع على اختياره الحر ومحض إرادته  الذي يعطي وقتا وجهدا بناءا   الشخص

 .يتوقع أن يحصل على عائد مادي نظير جهده التطوعييحصل أو 

 
 ( الجمعية:ج)

تهتم بتنمية قرى منطقة مكة المكرمة وتقدم البرامج التعليمية  ة تنمية القرى الخيرية والتيهي جمعي

 والتأهيلية التي تهدف لتحقيق مجتمع قروي إيجابي أكثر إنتاجا  وأقل احتياجا .

لتحقيق رجع األول في تطوير وتأهيل الجمعيات الخيرية بقرى منطقة مكة المكرمة ورسالتها أن تكون الم

 .التنمية المستدامة

 

  : وعية بجمعية تنمية القرى) نشامى ( اللجنة التط  ()د

هي اللجنة القائمة على إدارة المتطوعين داخل الجمعية وهي المسئولة عن جميع األعمال واألنشطة التطوعية 

وعلى استقطاب وتسجيل المتطوعين وتقديم الدورات والبرامج التي تؤهلهم وتوجه طاقاتهم لتقديم وتنفيذ 

والرياضية والتنموية ، والتي تخدم  المبادرات التطوعية في القرى في شتى المجاالت االجتماعية والثقافية

 برامج الجمعية وتحقق أهدافها .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :في الجمعية  المادة الثانية: أهمية التطوع

األصل في الجهات الخيرية قيامها على المتطوعين في مواردها المالية والبشرية لتوسيع دائرة األعمال  .0

 التي تخدم أهداف الجمعية.تنفيذ البرامج وخاصة في          واإلنجازات 

 . مالتعامل معه ق التعرف على أكثر فئات المجتمع وطر .9

 .له تحقيق شيء من أهداف الجمعية عن طريق إشغال وقت فراغ المتطوع وتوفير البيئة الصالحة .3

 .منها واالستفادةالقيادات والطاقات المعطلة وصقلها  اكتشاف .4

 .التطوع مقياس لنجاح إدارة العمل الخيري .5

 

 :الجمعيةالمادة الثالثة : أهداف التطوع في 

  وأهدافها النبيلة ..إشراك المتطوعين في نشر رسالة الجمعية .0

 .غرس مفهوم العمل التطوعي في نفوس الشباب .9

 العمل على توثيق العالقة والتعاون بين الجمعية والمؤسسات األخرى.  .3

 التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. .4

  في الدنيا واآلخرة. كسب األجر والثواب .5

وتهذيب النفس ، واالحساس بتأدية دور إيجابي في  عن الذات  زيادة وتحقيق الشعور بالرضى .6

 . المجتمع

 تطوير مهارات وقدرات المتطوعين وتوجيهها نحو حاضر ومستقبل إيجابي.  .7

 إكساب المتطوعين مهارات جديدة.  .8

 ة. وقاية الشباب من االنحرافات االجتماعية والسلوكي  .2

 حل المشاكل والمعضالت وخاصة وقت األزمات.  .01

 . شغل وقت الفراغ بما يعود بالفائدة والمنفعة للغير وللنفس  .00

 

 : ( التطوعية ) نشامى مجاالت عمل اللجنة المادة الرابعة :  

 تنقسم أعمال اللجنة الى عدة أقسام رئيسية وهي كالتالي: 

 القسم النسائي  -4          القسم اإلعالمي -3        قسم الفرق -9          قسم البرامج -0

وتندرج تحت هذه االٌقسام الكثير من المجاالت والبرامج الخاصة بها كما هو دارج بشكل عام من خالل 

 –الطبية  –التقنية  –التطوعية: كمجاالت خدمة المجتمع المجاالت العامة التي تخدم قيم وأهداف اللجنة 

 التطويرية .. الخ. –ة الصحي –البيئية 

 



 

 

  

 تصنيف المتطوعين:المادة الخامسة : 

 ستقتصر اللجنة التطوعية فقط على مشاركة المتطوع الفرد فقط من الرجال والنساء. 

وستنطبق كافة الشروط وااللتزامات على المشاركين بشكل عام، مع مراعاة طبيعة مشاركات المرأة بما 

قبل أن نتطرق للشروط  ، وتعلقة بها وحمايتها من السلوكيات السلبيةاألحكام الشرعية الم مع يتوافق

وااللتزامات  و الحقوق و المزايا يجب علينا الوعي بأن العمل التطوعي واجب اجتماعي و أن التطوع لصالح 

 .المجتمع ليس منة  أو صدقة يتفضل بها المتطوع وقت قيامه باألعمال التطوعية

 
 : تحت الطلب(  -)موسمي المتطوع المشارك  (أ)

 

 مهمة ذات طابع تنفيذ هو متطوع موسمي أو مرتبط بفعالية أو برنامج معين فقط يقوم بتنفيذه أو

 .معين لتوفر مهارات خاصة لديه

 
 :الشروط المطلوبة توافرها في المتطوع المشارك

 
 أن يكون تطوعه ابتغاء ما عند الله .  .0
 أن يكون حسن السيرة والسلوك .  .9
 أال يسعى إلى تحقيق أغراض ومصالح ذاتية من عمله التطوعي.  .3
 إليه.أن يكون قادرا على المشاركة بالجهد والوقت في تنفيذ األعمال الموكلة   .4
 أن يكون المتطوع أمينا على ما يطلع عليه من معلومات في الجهة المكلف بالتعاون معها  .5
 توقيع وثيقة التطوع.  .6
 أو اإلقامة النظامية سارية المفعول. صيةبطاقة االحوال الشخ يحمل  .7

 
 

 : االلتزامات والضوابط المتعلقة بالمتطوع المشارك
 

االلتزام بالسلوك واآلداب اإلسالمية والمظهر الالئق واحترام الرؤساء وروح التعاون مع   .0
 الزمالء.

 .االلتزام باللوائح واألنظمة للفريق   .9
  .زام بعدم قبول التبرعات المالية االلت  .3
 .االلتزام بالمواعيد وتنفيذ التعليمات واالنضباط في العمل والمواعيد   .4
 االلتزام بحضور الدورات التدريبية.  .5
 · ل قبل مباشرته والقدرة على أدائهفهم طبيعة العم  .6
 · ظة على ممتلكات الفريق وخصوصياتهالمحاف  .7
 ·عدم إساءة استعمال مركزه في الفريق لتحقيق فائدة شخصية.   .8
يمتنع المتطوع عن التصريح بأي معلومات خاصة بالفريق ألي جهة وخاصة اإلعالم إال بعد   .2

 اإلذن المسبق.
 .التقيد بالزي الرسمي المقرر من الفريق   .01
 . التطوع لمدة ال تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة المتطوع  .00

 
 
 



 

 
 
 

 الحقوق والمزايا للمتطوع المشارك:
 

 التخطيط األمثل لالستفادة من وقته ومؤهالته.تقدير واحترام المتطوع و   .0

 توفير االحتياجات الالزمة للمتطوع لتسهيل أداء ما عليه من مهام تطوعية.  .9

 اطالع المتطوع على  أنظمة وتعليمات التطوع.  .3

 يحق للمتطوع الحصول على بطاقة تعريفية من الفريق محددة المدة.  .4

 مبادرة .ي أيحصل المتطوع على إفادة بمشاركته في   .5

يحق للمتطوع تقديم الشكاوى واالقتراحات المكتوبة إلى إدارة الفريق للنظر فيها و حلها قدر   .6

 اإلمكان بما يخدم األهداف العامة للجنة التطوعية.

لمتطوع ووسيلة النقل واإلعاشة إن االخاصة بالفريق قات الفريق بتأمين المالبس والبطا يقوم  .7

 أمكن.

 يقوم الفريق بمنح شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين المميزين.  .8

 إدراج المتطوع في خانة قاعدة بيانات برنامج الفريق .  .2

 
 
 لمتطوع العضو :)ب( ا 

 

 والتحصل على  ( نشامى هو المتطوع الذي توفرت فيه جميع الشروط النضمامه للجنة التطوعية )

 بطاقة العضوية التي تخوله القيام بمهام اللجنة كمتطوع عضو . 

 
 : الشروط المطلوبة توافرها في المتطوع العضو

 
(  وفق الشروط  نشامىضوية اللجنة التطوعية ) عيحق ألي شخص الحصول على بطاقة 

 التالية :
 
 أن ال تتعارض عضويته مع أي جهة تطوعية أخرى .  .0

 تتعارض فرصته التطوعية المقدمة من الفريق مع عمل آخر. أن ال  .9

 ( . نشامىتقديم سيرة ذاتية لفريق اللجنة التطوعية )   .3

 المشاركة في األعمال التطوعية للفريق .االلتزام ب  .4

 
 : المتعلقة بالمتطوع العضو  لتزامات والضوابطاإل
 

 يحق لإلدارة رفض الطلب أذا ما وجدت أسباب مقنعة لذلك .  .0

 المشاركة في األعمال التطوعية الخاصة بالفريق .  .9

 ساعة تطوعية لتفعيل بطاقة متطوع كحد أقصى شهرين . 05الحصول على   .3

 ساعة سنويا . 61الحصول على   .4

 بالواجبات المقررة على األعضاء . مااللتزا  .5

 أسباب ( األحقية في إسقاط عضوية أي منتسب للفريق أذا ما وجدتنشامىللجنة التطوعية )   .6

 مقنعة أو  القيام بأي مخالفات تعارض سياسة الجمعية . 

 يحق للعضو المسقطة عضويته التظلم من هذا القرار وإلدارة الفريق الفصل في التظلم.  .7

 

 

 



 

 

 
 : تطوعين األعضاءالم وواجبات حقوق

  
 التعرف على الفريق وإداراته ونشاطاته وكذلك احتياجاته.   .0

 تلقي المتطوع لدورات تدريبية تأهيلية .  .9

 ·تقديم الحوافز الغير مادية بما يرفع معنوياته   .3

 ·المشاركة في التخطيط واتخاذ القرارات مع التقدير آلرائه واقتراحاته.   .4

 .يحق للمتطوع أخذ إجازة من عمله التطوعي حسب مايراه الفريق   .5

 .ال يحق للمتطوع إنهاء عمله التطوعي اال بعد موافقة ادراة الفريق   .6

 للمتطوع الحق في الحصول على شهادات حضور لورش العمل والدورات التي التحق بها .  .7

يعالج المتطوع الذي يصاب خالل التدريب أو ممارسته العمل التطوعي في المستشفيات   .8

 والمستوصفات الحكومية.

ذي يستمر في تطوعه بانتظام )لمدة سنة( شهادات تدريب وخبرة )تعطيه يمنح المتطوع ال .2

 األفضلية في المنافسة بالمنشآت العامة والخاصة(.

 . أولوية الدعوة لحضور المناسبات واالحتفاالت والرحالت الهادفة واألنشطة التطوعية  .01

ورحالت يقدم له عدة حوافز ومزايا )شهادات شكر/دروع شكر/خطابات تزكية/أنشطة   .00

 هادفة/دعوات ألنشطة تطوعية محليا  وعالميا (

 منح المتطوع إعفاء من رسوم الدورات التدريبية التي يحتاج إليها،   .09

  . طباعة أسماء وصور المتطوعين في التقرير السنوي للفريق  .03

 . تنسيق جلسات ولقاءات مباشرة مع الوجهاء والمشايخ والعلماء  .04

 المتميزين.للمتعاونين  واجتماعية ومناسباتة ترتيب زيارات ورحالت ترفيهي  .05

وذلك لمنحهم امتيازات  ،التطوعيةإنشاء سجل وطني لتدوين أسماء المشاركين في األعمال   .06

  .وأفضلية في التوظيف

 

 ة: طرق االلتحاق في برنامج المتطوعين: سادسلمادة الا
 يتم االلتحاق برنامج المتطوعين في المكتب عبر مايلي:

 
 النموذج الخاص بالتسجيل.تعبئة  .0
 إحضار صورة البطاقة الشخصية. .9
 (9×3إحضار صورتان شخصية ) .3
 .الجمعيةمع ترك تقدير القبول للجنة المختصة في  .4

 

 : طرق استدعاء المتطوعين: سابعةالمادة ال
 التالية:يتم التواصل مع المتطوعين عبر أحد القنوات 

 
 التواصل االجتماعي  وسائل-3              الهاتفي االتصال-9           االتصال الشخصي .0

 

 ة: معايير تقييم عمل المتطوع: ثامنالمادة ال

 .للجمعيةالوقت الذي يعطيه  .0
 مدى االستجابة والتعاون. .9
 إلى أي مدى يمكنه االستمرار في العمل التطوعي. .3
 سلوكيات المتطوع. .4

 
 



 

 
 
 

 المبادرة التطوعية : المادة التاسعة:

وهي مرتبطة بكل  التطوعية هي وسيلة لخدمة المجتمع عن طريق فكرة مفيدة لعدد كبير من األفرادالمبادرة 

 .عمل نافع أيضا يخدم أهداف الجمعية 

 معايير المبادرات التطوعية:

 .أن تلتزم المبادرة بالقيم والمبادئ االسالمية 

  المبادرة مع سياسات وأنظمة الدولة. ضال تتعارأن 

  وضمن أنشطة وأهداف جمعية تنمية القرى . نشامىأن تكون المبادرة مطابقة لمعايير وشروط 

 .أن تكون المبادرة لها قيمة إيجابية وبناءة 

 .مدى استفادة المجتمع من جودة فكرة المبادرة  وطرق تنفيذها 

 .االلتزام بالخطة المرسومة لتنفيذ فكرة المبادرة 

 .التعاون بين أعضاء الفريق الواحد وتحقيق معايير العمل الجماعي 

 
 

 الشراكات المجتمعية مع الفرق التطوعية والمؤسسات االجتماعية  : المادة العاشرة
 

من الفرق التطوعية المتخصصة والمؤسسات التي  التطوع واالستفادةثقافة  هدفها نشرالشراكة المجتمعية 

الجمعية من العناصر التطوعية واإلتاحة لألعضاء بتبادل  حتياجاتاسد  والمساعدة فيوتنظيم  باحترافيةتعمل 

 .الخبرات وتطوير مهارات االتصال والقيادة لديهم

 

 :الشراكات المجتمعية معايير 

 بالقيم والمبادئ االسالمية. االلتزام 

. العمل على نشر ثقافة التطوع بشكل إيجابي 

 سياسات الدولة.االلتزام بأنظمة و 

  العمل على تحقيق رسالة رؤية و أهداف جمعية تنمية القرى . 

بين الجمعية والشريك االجتماعي ة وقعالم إلتفاقيةااللتزام با. 

 
 

 :شريك المجتمعي حقوق ال
 الغطاء الرسمي للفعاليات المتفق على تنفيذها بين الجمعية والشريك المجتمعي. 

  الفعاليات المتفق على تنفيذها.تحمل مصاريف ونفقات 

 شهادات شكر وتقدير وحساب عدد ساعات المشاركة المجتمعية للمتطوعين. 

  المساعدة في تنفيذ دورات تأهيلية لمتطوعي الشريك المجتمعي. 

  تنفيذ رحلة ترفيهية نهاية كل سنة للمشاركين من الشريك المجتمعي. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 اللجنة التطوعية مهام إدارة: المادة الحادية عشر 
 

 (:  نشامىاختصاصات إدارة اللجنة التطوعية ) 
 

عمل الشراكات المفيدة المجتمعية التي تفيد عمل وسياسة جمعية تنمية القرى وتحقق أهداف اللجنة  -

 التطوعية.

 إدارة المتطوعين واالهتمام بهم وتقييم أعمالهم . -

 .المشاركة في بعض األنشطة التي تخدم سياسة الجمعية  -

 إنشاء فرق تطوعية فعالة داخل القرى . -

 تنفيذ القرارات الصادرة عن اداره اللجنة التطوعية.  -

 ( نشامىإعداد التقارير السنوية عن أعمال اللجنة التطوعية )كتيب  -

 اإلشراف على الجانب اإلداري والمالي للجنة التطوعية وتقديم تقارير بذلك. -

 
 

   (: نشامىاللجنة التطوعية ) وموارد ميزانية عشر : المادة الثانية
 :وموارد اللجنة التطوعية من مصادر الميزانيات 

 
 .الرعايات والشراكات 

 .التسويق للمشروعات 

 .التبرعات والهبات والزكوات 

 .إيرادات األنشطة ذات العائد المالي 

 .الوصايا واألوقاف 

 . المهرجانات والمعارض والبازارات الخيرية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


