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 مقدمة

 جلمعيررررررةا عالقررررررةا تنظرررررري  مررررررة  رررررر ن  الرررررريع وتوضرررررريا سياسررررررات التطررررررو حتديرررررردالغررررررهذ مررررررة  رررررر   السياسررررررة 

 .  لطهفنيا القوق كات وحوتوضيا واجب حتديدب ا، وذلك عة طهيق  باملتطوعني

 النطاق

 .طهاف يف ذلكلألحملددة يات اسؤولوامللعملية التطوع حتدد     السياسة املسؤوليات العامة 

 ع:أنواع التطو

 .مستمه بشكل عاماًل املتطوعيكون  : أنتطوع دائ  -

  :أن يكون التطوع إما : و وتطوع مؤقت -

  ةاجاحللفرتة زمنية حمددة أو لفرتات زمنية متقطعة حسب. 

 فعاليات حمددة جلملةفقط أو  نيلنشاط حمدد ومع. 

 أساليب التطوع:

 .التطوع املستمه: كامل الوقت اليومي -

 .وعاملتطوية التطوع اجلزئي: جزء مة الوقت حسب االتفاق بني اجلمع -

 وع.املتطوة معيالتطوع املشهوط: حسب الشهوط املتفق علي ا بني اجل -

 :حقوق املتطوع

 داف اجلمعية حتقيق أيفعليًا التعامل معه باحرتام وثقة و فافية، وأن ج ود  تسا   ف . 

  ه.مب امللقيام ضهورية ال علوماتواملت ا وتنظيما اجلمعيةبطهيقة م نية وواضحة على مناخ اّطالعه 

 على إبهاز قدراته وموا به تهمساعد. 

 رب قدرمن ا ب ك ستفادةلالالعمل، والعمل على توظيف طاقاته وقدراته  ه يفإدماج. 

  كفاءة وفاعليةبه ب نوطةامل  امباملالتوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكة مة القيام  تقدي. 

     ملثرال ال احلفره     ألعمرال  علرى سربيل ا   لتسري  ا  الزمرة  عدم االلتزام ب ي حقوق مالية سوى مرا يرتترب مرة مفرهوفات

  .  سفه أو مفهوفات نثهيةت اكه 
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 واجبات املتطوع:

 اجلمعية. حتدد االي  بالقوانني واللوائا االلتزام 

 اجلمعية.وارد م، ووزتهحبمل الي دوات العاجلمعية، واأل يف املعلوماتعلى سهية  احملافظة 

  واحد مة فهيقالعمل ض، وللعمل التطوعي واالستعداد واملبادرةالتعاون. 

 لعمل الهمسي لها مبثابة اتعامل مع ب خالقيات امل نة وال كااللتزامبالعمل التطوعي  مااللتزا. 

 والفعاليات التطوعية األنشطة يف املشاركة. 

  اآلخهية.التعامل مع حسة 

 ية.عدم املطالبة ب ي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوع 

  معيةاجل يف لنياملسؤو تقبل توجي ات، وبه على أكمل وجه املنوطالقيام بالعمل. 

 أو أ داف أخهى. ال يستغل موقعه لتحقيق منفعة  خفية 

 

 املسؤوليات

 تقييرررد مبرررا ورد في رررا.ال عمليرررة التطررروعن  ية يتولرررواد الرررتطبرررق  ررر   السياسرررة ضرررمة أنشرررطة اجلمعيرررة وعلرررى  يرررع األفررره 

 لوك امل ين.القية والسعد األخونة القوايع مدعلى توق يف عملية التطوعويشجع أولئك ال ية ُيستخدمون 
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 جملس اإلدارة  اعتماد

 

  ر 06/11/1441خ  ه املنعقدة بتاريجبلست رةإلداجملس ا اجتماعيف اجلمعية ب ارة املتطوعنيدإسياسة  اعتمادمت 

 م .27/06/2020املوافق 

 توقيع أعضاء جملس إدارة اجلمعية

 التوقيع الصفة االسم م

  رئيس جملس االدارة يملعثا نالشيخ / عبداهلل عبدالرمح 1

  نائب رئيس اجمللس يالشيخ / حممد جمدوع الشهر 2

  املشرف املالي شيخال يدماالستاذ / إبراهيم عبداحل 3

  عضو ياالستاذ / فهد عويض البشر 4

  عضو ميلاالستاذ / حممد ضبيان الس 5

 

 


