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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  )اإلصدار الثاني(الالئحة  هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

 رئيس مجلس اإلدارة  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  األستاذ / عبدهللا بن سعيد الزهراني 
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توقع جزاء  ودون اجتماعيواختيار، بغرض أداء واجب  أنه "اجملهود القائم على مهارة أو خربة معينة، والذي يبذل عن رغبة

 مالي بالضرورة".

حتقيق أعمال مشروعة دون فرض أو إلزام سواء أكان بذاًل  معينة بهدفالعمل التطوعي جمهود قائم على مهارة أو خربة 

والذي يبذل عن  عينيًا أم بدنيًا أم فكريًا ودافع ذلك ابتغاء مرضات اهلل تعاىل .. وكل منا يتطوع يف جمالهماديًا أم 

 . واختيار ويكون برغبة داخلية منا رغبة

  

 

  

 أوال / حقوق املتطوع :

 من حقك كمتطوع أن :

 جهودك تساهم فعليا يف حتقيق أهداف املؤسسة. أنتشعر  •

 تتلقى التوجيه والتدريب واإلشراف الضروريني إلجناز مهمتك ؟ •

 تتعلم كيفية حتسني مهارتك يف العمل الذي تقوم به •

 تتعامل باحرتام . •

 تتوقع إال يضيع وقتك بسبب سوء التخطيط يف املؤسسة •

 ذي تقوم به .تسأل األسئلة وتقدم االقرتاحات خبصوص العمل ال •

 حتظى بالثقة واالئتمان على املعلومات السرية الضرورية للقيام بعملك . •

 تنال التقدير على العمل الذي قمت به . •

  تعطى إثبات أو تقييم خطى لعملك الذي قمت به إذا طلب منك ذلك . •
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 ثانيا / واجبات املتطوع :

 .التطوعيةيف األنشطة والفعاالت   املشاركة •

 .العمل يف فريق واحد •

 .احرتام اآلخرين •

 .تنفيذ أوامر املسئولني •

 .العمل بكل جدية ونشاط •

 احملافظة على سرية املعلومات حال اطالعه على أي بيانات او معلومات ختص اجلهة . •

 االطالع على ما خيص عمله التطوعي من لوائح وتنظيمات . •

 التعامل واألمانة .متثيل اجلهة خري مثال حبسن  •

  

 : هذه بعض اآلثار اإلجيابية للتطوع

 كسب األجر والثواب يف الدنيا واآلخرة.  •

 حل املشاكل واملعضالت وخاصة وقت األزمات. •

 التآلف والتقدير بني الناس، ومعاجلة النظرة العدائية أو التشاؤمية جتاه اآلخرين واحلياة. •

 والتعاون بني أفراد اجملتمع.التكافل   •

الزيادة من قدرة اإلنسان على التفاعل والتواصل مع اآلخرين واحلد من النزوع إىل الفردية وتنمية احلس   •

 االجتماعي.

ومن يوَق ) تهذيب الشخصيَّة ورفع عقلية الشح وحتويلها إىل عقلية الوفرة والكسب األعظم مصداقًا لآلية الكرمية  •

 (. ك هم املفلحونشحَّ نفسه فأولئ

 العمل التطوعي يتيح لإلنسان تعلم مهارات جديدة أو حتسني مهارات ميتلكها.  •

زيادة وحتقيق الشعور بالرضى عن الذات , والتخلص من االكتئاب , وتهذيب النفس , واالحساس بتأدية دور إجيابي  •

 يف اجملتمع

 شغل وقت الفراغ مبا يعود بالفائدة واملنفعة للغري وللنفس •

 مساعدة اآلخرين .  •
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 جمال العبادة •

 اجملاالت العلمية •

 اجملاالت املالية •

 اجملاالت احلرفية •

 اجملاالت اإلدارية •

 اجملاالت الفكرية •

 جماالت اخلدمة العامة التخصصية •

  

 التخطيط .1

 التعاون .2

 اإلخالص .3

 التفاني والصرب .4

 الصدق .5

 الطاعة وتنفيذ األوامر .6

 النظام .7

 االنضباط .8

 األمانة .9
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 وبعد أخي املتطوع الكريم؛ السالم وعليكم ورمحة اهلل وبركاته ؛

يف وحدة العمل التطوعي أن تتقدم لكم بالشكر العميق، الهتمامكم بتقديم اخلدمات التطوعية،  ممثلة  العونيسر مجعية 

لكل من هم يف حاجة هلا، على مجيع أصنافها وضروبها، وأن تعّبر عن تقديرها وعرفانها الختياركم هلا هي لتكون النافذة 

 اجملتمع املعنية بذلك، يف هذا البلد الطيب املبارك. اليت متدون من خالهلا أيديكم الكرمية ملعونة كافة شرائح

إن العمل التطوعي هو العماد األساسي الستمرار العمل اخلريي والتعاون يف اجملتمع، وهناك العديد من الفرص الساحنة 

إىل االشرتاك  واملتاحة للمتطوعني يف شتى جماالت الرعاية االجتماعية، بدأً من التطوع يف ساعات معدودة خالل األسبوع،

يف قوافل التطوع املستمرة على مدار العام. يقوم املتطوعون يف هذه الربامج املتعددة باملشاركة يف تقديم وتنفيذ املهام 

املوزعة عليهم كفرق منتظمة بآليات واضحة، لتحقيق رسالة اجلمعية، واليت تتمثل يف تقديم خدمات عدة للمجتمع يف 

 ملقننة.باقة متكاملة من األعمال ا

مبنطقة مكة املكرمة العمل التطوعي، إميانًا بقدرات املتطوعني وكفاءاتهم، ويقينًا أن املتطوعني هم  العونتدعم مجعية 

املصدر يف تقديم اخلدمات اليت تعتمد يف جوهرها على العنصر البشري، واجلمعية تفتح أبوابها للمتطوعني والرتحيب 

متفاعلني ومبدعني، فأنتم متثلون اجلمعية يف العمل والتطوير واالستفادة من بهم، وتطلب من اجلميع بأن يكونوا 

 التجارب امليدانية.

 

 .االلتزام بالقيم اإلسالمية ،ثم بأنظمة وقوانني اجلمعية، وعدم اخلروج على القوانني وأنظمة الدولة العامة.1

يد كواجهة اجلمعية، فاملتطوع ميثل اجلمعية يف أعني أصحاب العالقة من سائر طبقات .احلفاظ على املظهر اجل2

 اجملتمع.

 . االلتزام بالزي الرمسي، وااللتزام بأوقات وواجبات العمل املوكلة إليه ،كما يف عقد العمل والتوصيف الوظيفي.3

إعالمية خاصة أو عامة إال بإذن كتابي موقع من مدير .عدم التحدث باسم اجلمعية، أو اإلدالء بأي حديث ألي جهة 4

عام اجلمعية، وتوجيه من يطلب منه أي معلومات عن اجلمعية وأعماهلا اىل القنوات الصحيحة لذلك، ممثلة يف اإلدارة 

 اإلعالمية.

 واكتساب رضا املستفيدين. واإلتقان،.التفاني يف العمل مع احلرص على اجلودة 5

 قة وشروط وأحكام العمل التطوعي اخلاصة باجلمعية، وتوقيع عقد التطوع واجتياز التدريب التأهيلي..اإلطالع على وثي6

 . حيصل املتطوع على برنامج تدرييب تأهيلي يف بداية العمل التطوعي ودورات تدريبية وتطويرية أثناء فرتة عضويته .7

 .العونمجعية .حيصل املتطوع على شهادة التطوع يف أي جمال شارك فيه باسم 8

 . حيصل املتطوع على شهادة مبستوى أعلى كل سنة.9
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 أواًل: التسجيل:

 تبدأ مرحلة التسجيل من خالل بوابة التطوع . أو باحلضور وتعبئة منوذج التسجيل املوجود . •

تقوم وحدة التطوع بإرسال رسالة على بريد املتقدم للتطوع اإللكرتوني باملوافقة على تسجيله ،وانضمامه لفريق  •

 آلية التطوع ونظام العمل .األعمال التطوعية باجلمعية، ويف هذه الرسالة يتم حتديد 

 ثانيًا: املقابلة الشخصية:

اركة يف األعمال التطوعية ،يتم من خالهلا حتديد تقوم وحدة التطوع بعمل مقابلة شخصية لكل متقدم للمش •

،وكذلك الوقت وماهية العمل ومواصفاته، ومن خالل  مالئمة املتطوع للمجال الذي اختاره أو يرشح جملال آخر 

 املقابلة يتضح مايلي:

 قياس مدى جدية املتقدم. •

 قياس مدى االنضباط واستعداده للعمل التطوعي. •

 عند الشخص املشارك للعمل.ترسيخ مبدأ روح االنتماء  •

 االتفاق على قيم العمل التطوعي ،من خالل التعاون والنظام ودقة تنفيذ املهمة. •

 دراسة الصفات الشخصية للمتطوع . •

 مطابقة األوراق الرمسية )من اهلوية وغريها(. •

 ثالثًا: اللقاء التعريفي:

 واهلدف من هذا اللقاء:

 تعرف املتطوع على بيئة العمل التطوعي. •

 استعراض الربامج وجماالت التطوع. •

 تبيني املشروعات التطوعية وأنشطة املتطوعني. •

 التعرف على رؤية ورسالة وأهداف العمل التطوعي. •

 آلية العمل التطوعي وفق اهليكل اإلداري والتنظيمي. •

 رابعًا: تسجيل اجملال والوقت املناسب:

 يتم تسليم املتطوع استمارة ليسجل فيها مايلي:

 الوقت املناسب للمشاركة يف األعمال التطوعية . •

 اجملال الذي يرغب التطوع فيه ،ثم العمل التنفيذي احملدد املرغوب. •

 املكان الذي يناسب العمل والوقت املسجل سابقًا. •

 تسجيل كل مشاركة للمتطوع وحساب الساعات التطوعية، ويتم ذلك من خالل بوابة التطوع . •
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 التعاقد: ) ويقصد به ميثاق التطوع أو العقد يف حال التوظيف للمشاريع املومسية (خامسًا: 

يقوم املتطوع بقراءة العقد، ثم بالتوقيع عليه ،ويتم من خالله حتديد األعمال التطوعية اليت سيشارك فيها ،ويف  •

 أي جمال.

 

 سادسًا: الدورات التدريبية:

 يلي: تطوع مااهلدف من الدورات التدريبية ، تعريف امل

 التعرف على الفريق الذي يعمل من خالله. •

 اإلدارة واملرجعية اليت يتبع هلا أثناء العمل. •

 أعضاء الفريق الذي يتعاون معهم أثناء تنفيذ مهام العمل. •

 توضيح أهداف املشروع الذي يتطوع لتنفيذه. •

 احملدد.وآليات االستالم والتسليم والوقت  مراحل وخطوات التنفيذ ، •

 طرح العواقب والصعوبات والتحديات املتوقعة وطرق التغلب عليها. •

 تسليم الفريق التطوعي األدوات واالحتياجات والبطاقات والزي الرمسي. •

 سابعَا: البدء يف العمل التطوعي:

 بعد التجهيز لكل فرد من أفراد العمل التطوعي ،يتم:

 حتديد الوقت ، حتديد املكان. •

 اآللية .حتديد  •

 حتديد املدير املسئول. •

 ثم االنطالق يف العمل التطوعي ،واهلل املوفق.

  

 ثامنًا: املوافقة على األنظمة يف العمل التطوعي:

 ..اتبعد توقيع املتطوع على وثيقة العمل التطوعي فإنه ملزم بكل ما ورد يف هذه الالئحة من واجبات ومهام ومسؤولي   

  

 احلوافز:تفعيل نظام   تاسعًا :

 وحيق للمتطوع الرجوع له واملطالبة مبا ورد فيه .  مت اعتماد نظام حوافز يف وحدة التطوع وهو املعمول به
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 عاشرًا : آلية العمل يف وحدة التطوع

بعد اعتماد تسجيل املتطوع يف قوائم التطوع بالوحدة يدرج رقمه ضمن قوائم الرسائل لتصله رسالة املبادرات والربامج 

 ب رغباته اليت سبق له تسجيلها ..حس

 ويكون عمل الوحدة على ثالثة حماور :

 تنفيذ املشاريع املدرجة ضمن خطة إدارة املشاريع وبرامج التطوع واملزمنة مسبقًا . .1

 التدخل السريع يف حال األزمات والكوارث ال قدر اهلل . .2

 التطوع .املشاركة يف املناسبات الرمسية واالجتماعية وملتقيات  .3

 املبادرات اليت تتبناها اجلمعية وتتطلب مشاركة فريق التطوع . .4

يف نهاية كل عام يتم تكريم فريق التطوع بعد تسجيل عدد الساعات التطوعية وعدد املتطوعني وذلك حبسب حوافز 

 حدة .الو
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           السجل املدني

 

 االسم األول : ............. اسم األب : ................. اسم اجلد : .............. اسم العائلة : ...........................

 اجلنس:         ذكر          أنثى     اجلنسية : ..................... احلالة االجتماعية:       متزوج          أعزب 

 املكان : ................. فصيلة الدم : ........................ هـ    1/    /             تاريخ امليالد : 

 ................................ التخصص :  ...................................املؤهل العلمي : .............

 ....املهنة : .................. اجلهة : ..................... هاتف العمل : ..................... التحويلة : .....................

 ............... الربيد اإللكرتوني : ................................................اجلوال : .............................. فاكس : ....

 ........املدينة : .......................... احلي : .......................... الشارع : ......................... رقم املنزل : ......

 يها :اخلربات العلمية والدورات احلاصل/ ه عل

 اسم الدورة م اسم الدورة م

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

 اهلوايات واملهارات :

 نأمل أن تذكر/ين املهارات اليت تعتقد/ين انك متمكن/ه منها وميكن من خالهلا أن تفيدنا :

 اسم املهارة م اسم املهارة م

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

 اللغات اليت تتحدث/ين بها :

 ..................................................................                جيد             جيد جدًا            ممتاز -1

 ..................................................................                جيد             جيد جدًا            ممتاز -2

 

 صورة 

 شخصية 
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 هي جماالت العمل اليت ترغب/ين التطوع فيها :ما 

 تقنية املعلومات .  التوعية والتنمية اجملتمعية )أسابيع وأيام التوعية العاملية (  

 التنمية البشرية ) الدورات والتدريب (   التخطيط واملتابعة 

 التنظيم  .  الرعاية والتوعية الصحية . 

 العالقات العامة والتسويق .  االهتمام باملسنني واألسر الفقرية ( .الرعاية االجتماعية )  

 اإلعالم .  الطفولة واأليتام . 

 أخرى .. اذكرها   ذوي االحتياجات اخلاصة . 

 

 األيام املناسبة لك للتطوع :

 اجلمعة اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد السبت اليوم

        صباحا

        مساًء

 عدد الساعات اليت ميكن أن تتطوع / ين فيها :

 ) .......... ساعة (         يوميًا             أسبوعيًا               شهريًا             غري حمدد.               

 مقاس التيشريت :

       S      M  L  XL  XXL   

 كيف تفضلون التواصل معكم ؟

    رسائل اجلوال     الربيد االلكرتوني     الفاكس االتصال 

 الفرتة املسائية الفرتة الصباحية               وقت التواصل املناسب معكم  :   

 أخي الكريم /أخيت الكرمية... أن تعبئتك هلذه االستمارة يعين انك ال تعيش لذاتك فحسب, وإمنا تعيش لتشاطر اآلخرين همومهم 

 واحتياجاتهم ومتد إليهم جسور احملبة والتعاطف ويد العون اليت حث عليها ديننا احلنيف, فلك منا كلمة شكر وامتنان..

 آملني أن نلتقي بك قريبا يف ميادين العمل التطوعي .

 االستعمال الرمسي :

 اخلتم    التاريخ    التوقيع   اسم املسؤول 
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 عقد متطوع

 وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده                وبعد :احلمد هلل 

 مت حترير هذا العقد بتاريخ      /    /      

 واالتفاق بني كل من :

( اململكة 141( فاكس ) 0127409808( هاتف  ) 21944( الرمز الربيدي )  6438مجعية العون اخلريية مبحافظة الطائف عنوانها ص.ب )  .1

 ويشار إليه فيما بعد بـ )الطرف األول( .  العربية السعودية ، وميثلها يف هذا العقد األستاذ/ ............................... ) املدير التنفيذي (

 وعنوانه الطائف              ( اجلنسية مبوجب هوية رقم ).............................( صادرة من ) الطائف ، سعودي..................................   .2

 ويشار إليه فيما بعد بـ )الطرف الثاني(.ورقم جواله                  

 مقدمة :

مجال   يف إن الطرفني املشار إليهما أعاله يتمتعان بكامل األهلية شرعًا ، وحيث أن الطرف الثاني قد تقدم بطلب العمل التطوعي لدى الطرف األول 

 ................ ............... 

 لنحو التالي :ومبا أن الطرف األول قد قبل التطوع من  الطرف الثاني يف اجملال املشار إليه وبناًء على ما تقدم فقد جرى االتفاق بني الطرفني على ا

 يلتزم الطرف الثاني بأداء العمل التطوعي وفق الضوابط احملددة من اجلمعية .-(:1البند )

 لطرف الثاني  االجتهاد يف تنفذ املهمة إال بعد أخذ األذن من اجلمعيةالحيق ل-(:2البند )

 التلتزم اجلمعية بدفع أي أجور أو مبالغ مالية مقابل أداء العمل التطوعي للطرف الثاني  .-(:3البند )

 يلتزم الطرف األول مبنح الطرف الثاني مشهد بعدد ساعات التطوع املنفذة .-(:4البند )

 الحيق للطرف الثاني التصريح لوسائل اإلعالم أو أي جهة إال يف حال أخذ التصريح من اجلمعية .-(:5)البند 

 الطرف األول هو اجلهة املخولة برعاية املشروع واإلشراف عليه ومتابعته .-(:6البند )

 لتصريح الالزم من اجلمعية .يتحمل الطرف الثاني أي أضرار أو خمالفات نتيجة االجتهاد أو العمل دون أخذ ا-(:7البند )

الحيق للطرف الثاني استخدام مشاركته يف العمل التطوعي يف وسائل اإلعالم دون اإلشارة للطرف األول ورعايته لذلك يف كافة أعمال -(:8البند )

 التوثيق كشريك ومشرف على العمل .

 ثاني ألي مهمة تطوعية منفذة من قبل الطرف األول .يلتزم الطرف األول بتقديم الدعم املادي واملعنوي للطرف ال-(:9البند )

 يلتزم الطرف األول مبنح الطرف الثاني مانصت عليه الئحة التطوع اخلاصة بالطرف األول .-(:10البند )

مل الطرف الثاني أي يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بكافة التعليمات والتنظيمات واالطالع عليها قبل الشروع يف أي مهمة تطوعية ويتح-(:11البند )

 أضرار تلحق بالطرف األول نتيجة املخالفة أمام اجلهات ذات العالقة .

 واهلل ولي التوفيق ؛؛؛

 

 الطرف األول

 ممثل مجعية العون اخلريية بالطائف

 

 

 اخلتم

 الطرف الثاني
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 باجلمعية املتطوع 

 


