
 

 جمعية البر األهلية بمركز بدائع العضيان

 

 
 

 آلية إدارة المتطوعين 

 



  آلية إدارة المتطوعين – بدائع العضيانجمعية البر األهلية بمركز 

  
 
 

1 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 مجعية الرب األهلية مبركز بدائع العضيان
 935تسجيل رقم:  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 

 آلية إدارة املتطوعني

 الرب األهلية مبركز بدائع العضيانمعية جب
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  آلية إدارة المتطوعين – بدائع العضيانجمعية البر األهلية بمركز 

  
 
 

2 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 مجعية الرب األهلية مبركز بدائع العضيان
 935تسجيل رقم:  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 المحتويات 
 3 .................................................................................................................. مقدمة :

 3 ........................................................................................................... مفهوم التطوع : 

 3 ..................................................................................................... أمهية العمل التطوعي :

 4 .......................................................................................................... هو املتطوع :من 

 4 ............................................................................................. أهداف إدارة التطوع ابجلمعية : 

 4 ........................................................................................................ اجملاالت التطوعية : 

 5 ............................................................................................ برامج التطوع ابجلمعية : أهداف

 5 ........................................................................................... دليل شروط والتزامات املتطوعني :

 6 ............................................................................................. انتهاء مدة التطوع املتفق عليها. 

 7 .......................................................................................................... حقوق املتطوع :

 7 ......................................................................................................... واجبات املتطوع : 

 7 .............................................................................................. معايري عامة الختيار املتطوع : 

 8 ................................................................................................. معايري تقييم عمل املتطوع : 

 8 .................................................................................................. أشكال التحفيز والتقدير :

 9 ................................................................................................................. االعتماد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  آلية إدارة المتطوعين – بدائع العضيانجمعية البر األهلية بمركز 

  
 
 

3 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 مجعية الرب األهلية مبركز بدائع العضيان
 935تسجيل رقم:  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمة : 

بفائق الشكر والتقدير جلميع االخوة واألخوات املتطوعني واملهتمني برسالة ودور اجلمعية   الرب األهلية مبركز بدائع العضيان تتقدم مجعية  
من الفقراء واحملتاجني من اخلدمات   املستفيدين ابجلمعية لتلبية مجيع احتياجات    من خالل جهودهم التطوعية يف ادارة التطوع

 اجملانية عرب برامج ومشاريع اجلمعية.   االجتماعية 
فاجلهود التطوعية تعد أحد املمارسات اإلنسانية   ، وحيث ان العمل التطوعي هو أحد اللبنات األساسية يف بناء اجملتمعات وتطورها

 ،تمعات اإلسالميةاملرتبطة بكل معاين اخلري والعطاء معربة بذلك عن صورة من صور التكافل االجتماعي داخل اجملتمع ال سيما اجمل
 .{له  ومن تطوع خرياً فهو خري}ومن ذلك قول هللا تعاىل  

نسعى إىل ترسيخ ونشر مفهوم التطوع يف العمل اخلريي الطيب ولذلك فنحن نوجه   الرب األهلية مبركز بدائع العضيانومن خالل مجعية  
او الفين او االداري ونعتربهم معنيني   اخلدمييف احلقل    اخلطاب أيضاً إىل اإلخوة واألخوات العاملني يف مجيع اجملاالت سواء كان

وندعوهم إىل أن يكونوا أعضاء يف  ،ابلدرجة األوىل بنجاح هذه اجلمعية ونؤمل منهم تسخري خرباهتم املهنية يف دعم ومساندة براجمها
 هذه اجلمعية وننتظر منهم املشاركة العملية الفاعلة يف حتقيق أهدافها السامية. 

 دموا ألنفسكم من خري جتدوه عند هللا هو خريا وأعظم أجرا واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم ( )وما تق

 مفهوم التطوع : 

للقيام بعمل أو أنشطة خلدمة اجملتمع ليس مطالباً به الفرد أو مسئوال عنه ابتداء بدافع   التربع ابجلهد أو املال أو الوقت أو االثنني معاً,
غري مادي, وال أيمل املتطوع احلصول على مردود مادي من جراء تطوعه, حىت ولو كان هناك بعض املزااي املادية, فهي ال تعادل 

 اجلهد والوقت املبذول يف العمل التطوعي . 

 وعي : أهمية العمل التط

 أ( للمجتمع
 سد العجز يف بعض املهارات اليت حيتاجها اجملتمع . 

 حتويل الطاقات اخلاملة إىل طاقات منتجه 
 املتطوع من داخل اجملتمع يكون أدرى أببعاد املشاكل وكيفية التعامل معها. 

 تعبئة الطاقات البشرية واملادية وتوجيهها حنو العمل االجتماعي
 واملؤسسات واجلمعيات ب( للهيئات  

 سد النقص الذي تعاين منه اهليئة أو املؤسسة او اجلمعية يف عدد الوظائف . 
 مساعدة اهليئات واملؤسسات و اجلمعيات للتعرف علي احتياجات اجملتمع وتعريف اهليئة للمجتمع
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 ا وجذب املساندة واملساعدة املادية واملعنوية هلا. الدفاع عن األفكار اليت تقوم عليها اهليئات واملؤسسات واجلمعيات يف اجملتمع وتروجيه
 تقليل األعباء املالية. 

 ج( للمتطوعي 
 اكتساب خربة استثمار أوقات الفراغ بطريقة جمدية وتوجيه الطاقات الكامنة يف القنوات الصحيحة. 

 النتماء واألمن إشباع الكثري من احلاجات النفسية واالجتماعية مثل إثبات الذات، النجاح، واحلاجة إىل ا

 من هو المتطوع : 

هو الشخص الذي يتمتع مبهارة أو خربة ألداء واجب اجتماعي طواعية واختياره له ال يكون له أي مردود مادي أو وظيفي مقابل 
 جلهده املبذول . 

 أهداف إدارة التطوع بالجمعية : 

نبيلة, وذلك من خالل تزويد  اجلمعية ابألعداد املطلوبة من هتدف إدارة التطوع إىل حتقيق عدد من أهدافها اإلنسانية السامية وال
األفراد ممن هلم خربات ومهارات ميكن هلا النهوض ابلعمل االجتماعي داخل اجلمعية مبا يساعدها على حتقيق أهدافها . وميكن 

ية الالزمة هلم, ومتابعة أعماهلم اهلدف األساسي يف تنظيم عملية التطوع وتوجيه جهود املتطوعني, ووضع اخلطط والربامج التدريب
 وتقوميها مبا يضمن االستفادة من قدراهتم ابلشكل الصحيح مبا حيقق األهداف اليت تسعى اجلمعية لتحقيقها. 

 المجاالت التطوعية : 

 العالقات العامة واإلعالم  .1
 املشاركة يف احلمالت الدعائية . .2
 املشاركة يف تنظيم املعارض التوعوية. .3
 تغطيات الصحفية ونشر األخبار. املشاركة يف ال .4
 املشاركة يف التعريف أبنشطة اجلمعية.  .5
 الفقراء. اخلدمة االجتماعية وخدمة   .6
 االجتماعية والتنموية . املشاركة يف تنظيم وتنفيذ الربامج   .7
 املشاركة يف املسح امليداين.  .8
 الكمبيوتر والتصاميم .9

 إدخال البياانت.املشاركة يف    –املشاركة يف التصاميم اإلعالنية.   .10
 املشاركة يف مواقع التواصل االجتماعي.  .11
 الربامج التوعوية والتثقيفية. .12
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 .   االجتماعيةاالقسام االدارية يف اجلمعية وكذلك   .13

 هداف برامج التطوع بالجمعية : أ

 يكفي اجملتمع من املتغريات.  -1
 أبخالق االسالم.   والعابثنيحيفظ افراده اجملتمع من اصحاب الرذيلة    - 2
 . ن احملافظ علي االمن واألما   - 3
 التشجيع والنهوض ابلذات وحب العمل.   - 4
 صقل املواهب وتكوين الشخصية هيئات.   - 5
 .تاالستقاللية واملشاركة واملبادرة يف القرارا  - 6
 الرتابط االجتماعي .   - 7
 التوعية املستدامة .   - 8
 احلد من املشكالت الناجتة عن النقص يف الكوادر البشرية .  - 9

 ـ االستفادة من أصحاب اخلربة من أفراد اجملتمع مبا يعود على حتقيق أهداف اجلمعية . 10
 تنمية روح املسامهة والبذل والعطاء يف املتطوعني خلدمة اجملتمع .   -11
 للمشاركة يف تقدمي اخلدمات واألنشطة .   إاتحة الفرصة للمتطوعني -12
 تدريب وإعداد املتطوعني للتعامل مع املشكالت اليت تواجه اجملتمع .   -13
 تطوير بيئة العمل وتنميتها من خالل االستفادة من جهود املتطوعني .   -14
 االستفادة من املتطوعني يف نشر الرسالة اإلنسانية اليت تتبناها اجلمعية .   15

 المتطوعين : والتزاماتروط ليل شد  
( أن يتحلى املتطوع ابخللق احلسن من خالل التعامل مع عمالء اجلمعية والعاملني هبا, كما ينبغي عليه االهتمام ابملظهر اخلارجي 1

 مبا يتماشي مع تعاليم الدين اإلسالمي واآلداب العامة للمجتمع, وما يتطلبه طبيعة عملة املناطه به. 
تطوع االستعداد التام لتحمل املسؤولية, وتنفيذ املهام املوكلة إليه على أكمل وجه, واملثابرة على االستمرارية يف األداء ( أن يُظهر امل2

 بروح عالية خالل فرتة التطوع املتفق عليها. 
 بروح التعاون مع الزمالء داخل اجلمعية وخارجها.   ( أن يتحلى املتطوع ابلثقة ابلنفس و يتمتع3
( أن يكون اهلدف من التطوع خالص لوجه هللا ال يرجي املتطوع من خالله حتقيق أهداف شخصية تضر مبصاحل اجلمعية والعاملني 4

 هبا من موظفني أو متطوعني أو جهات أخرى. 
رص على االستخدام األمثل للموارد املمنوحة إليه من قبل اجلمعية مبا ( أن يلتزم املتطوع ابحلفاظ على ممتلكات اجلمعية , كما حي5

 حيقق األهداف أبقل التكاليف املمكنة. 
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( يلتزم املتطوع بعدم أعطاء الوعود للمراجعني أو اجلهات اخلارجية ابسم اجلمعية إال بعد الرجوع للمسولني ابجلمعية وأخذ األذن 6
 املتطوع من الوقوع يف أي مشكالت قانونيه خالل نعامله. منهم كتابياً وذلك حرصاً على سالمة  

( يلتزم املتطوع بعدم مجع التربعات سواء كانت مادية أو عينية إال بعد أخذ املوافقة كتابياً من قبل اجلمعية وذلك أبتباع اإلجراءات  7
 النظامية اخلاصة بتنظيم عمليه مجع التربعات . 

 العمل واملعلومات اخلاصة ابجلمعية وعدم إفشاءها خارج اجلمعية أو احلديث هبا مع اآلخرين.   ( يلتزم املتطوع ابحلفاظ على أسرار8
( ال حيق للمتطوع املطالبة أبي مبالغ مالية جراء قيامة ببعض األعمال املوكلة إليه, كما ال حيق له مبطالبة اجلمعية ابحلصول على 9

م به عمل تطوعي خالص لوجه هللا عز وجل بدون مقابل مادي أو أي التزامات وظيفة خالل فرتة التطوع أو بعدها . ويعترب ما يقو 
 أخرى يطالب هبا اجلمعية. 

 ( حيق للجمعية إهناء خدمات املتطوع يف أي وقت تراه مناسباً, وذلك حبسب ما يلي : 10

 انتهاء مدة التطوع المتفق عليها.

 قارير اليومية. عدم التزام املتطوع أبوقات احلضور واالنصراف وتسجيل الت
 عدم التزام املتطوع ابجناز املهام املوكلة إليه. 

 إضرار املتطوع مبصاحل اجلمعية. 
 انتفاء حاجة اجلمعية للمتطوعني خالل فرتة من الفرتات, 

 حصول املتطوع على تقييم )سيئ(.
 العاملني هبا.( تلتزم اجلمعية حبفظ حقوق املتطوع وكرامته من احرتام وتقدير من قبل مجيع  11
 ( تلتزم اجلمعية بتحمل كافة املصاريف املادية املرتتبة على تكليف املتطوع ابلقيام مبهام يرتتب عليها صرف مبالغ ماليه إلجنازها 12
كامل ( تلتزم اجلمعية بتوفري شهادات الشكر والتقدير للمتطوع يف حال أجاد تنفيذ املهام املوكلة إليه على أمت وجه, على أن يتم  13

 املدة الزمنية املتفق عليها, ويف حال انقطاع املتطوع أو اعتذاره ال تلتزم اجلمعية بتقدمي شهادة عن املدة اليت قضاها سابقاً. 
 ( تلتزم اجلمعية بتحديد املسؤوليات املوكلة للمتطوع مبا يتناسب مع إمكانياته وقدراته وأخذ موافقة املتطوع بذلك. 14
فري املعلومات الالزمة للمتطوع إلهناء اإلعمال املوكلة إليه, مع اطالعه على كل ما يستجد من أحداث داخل ( تلتزم اجلمعية بتو 15

 اجلمعية تتعلق ابألعمال املوكلة إليه. 
فق ( حيق اجلمعية منح املتطوع مكافأة رمزية مبا تراه مناسباً وذلك إزاء ما يقدمه هلا من خدمات خالل فرتة التطوع احملددة واملت16

 عليها.
( االلتزام ابملدة الزمنية احملددة للتطوع ابجلمعية , ويتم حتديدها من قبل املسئولني ابجلمعية ابالتفاق مع املتطوع مسبقاً حيث ال 17

 تقل مدة التطوع عن شهر وال تزيد عن عام . 
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 حقوق المتطوع : 

 حتقيق اهداف املؤسسة.الشعور ابالحرتام والثقة من قبل اجلمعية وان جهوده تساعد فعليا يف  
 التعامل معه بشفافية واطالعه على مناخ اجلمعية وتنظيماهتا .

 مساعدته على ابراز مواهبه وصقلها. 
 تلقي التوجيه والتدريب واإلشراف الجناز املهمة. 

 ان تكون اجلمعية جدية يف تعاملها مع املتطوعني. 
 ائتمانه على املعلومات السرية للقيام بعمله. 

 التقدير على العمل الذي قام به. نيل  
 تعطى اثبات او تقيم خطي لعملك الذي قمت به. 

 حصوله على شهادة اثبات أبنه تطوع يف احد الربامج. 

 واجبات المتطوع : 

 املشاركة يف االنشطة والربامج التطوعية.  -1
 العمل مع الفريق الواحد.   - 2
 تنفيذ أوامر املسئولني.   - 3
 ط.العمل بكل جدية ونشا  - 4
 االلتزام مبواعيد العمل الرمسية.  - 5
 القيام ابلعمل املنوط به على اكمل وجه.   - 6
 احرتام قوانني عمل املتطوع.  - 7
 احرتام سرية املعلومات اخلاصة ابلعمل.   - 8
 املشاركة يف االعداد والتدريب.  - 9

 على املتطوع ان يقدم تقرير إلدارة التطوع عن عمله.  -10

 معايير عامة الختيار المتطوع :  

 السمعة الطيبة واملصداقيـة لدى اجملتمع.  .1
 إخالص العمل هلل وحده .  .2
 االيثار االمانه .  .3
 االلتزام ابلعمل املوكل إليـه والتحمس له.  .4
 لديه وقت كاف للعمل.  .5
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 يفضل أن يكون لديه خربة يف جمال العمل  .6
 لديه قدرة على االتصال والعالقات العامة.  .7
 القدرة على العمل اجلماعي.  .8
 القدرة على استيعاب برامج التدريب.  .9
 الثقة ابلنفس.  .10
 ليست لديه أغراض خاصة.  .11
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 إدماجه ضمن هيكل املنظمة إن أمكن ذلك.  .3
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 مجعية الرب األهلية مبركز بدائع العضيان
 935تسجيل رقم:  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 : االعتماد

  

 دارة اإل اعتماد مجلس

 
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هلل عليه وسلم ... وبعد 

آلية إدارة   م على 18/12/2021 بتاريخ: السبت( يوم  3في اجتماعه رقم )  بدائع العضيانفقد اطلع مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز 

 باالعتماد.  اإللكتروني للجمعية وفق الصيغة املرفقةوقرر اعتمادها والعمل بموجبها ونشرها على املوقع  املتطوعين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


