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 إدارة المتطوعينسياسة 

 بمحافظة الجبيل تحفيظ القرآن الكريم الخيرية لجمعية الفي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1442الثاني شعبان اإلصدار   

  

  



 
 

1 
 

 مهيدت    

الجمعية الخيرية لتحفيظ الغرض من هذه السياسة تحديد وتوضيح سياسات التطوع التي من شأنها تنظيم عالقة  

عددهم بأكبر ما يمكن ألن ذلك من  والذين تسعى الجمعية لزيادة باملتطوعين بها بمحافظة الجبيل القرآن الكريم 

 .اجبات وحقوق كال الطرفين، وذلك عن طريق تحديد وتوضيح و مستهدفات خطتها االستراتيجية

   

 النطاق     

  

 .تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة لعملية التطوع واملسؤوليات املحددة لألطراف في ذلك

  

 البيان     

 

 :أنواع التطوع .1

 :تطوع دائم  

 بشكل مستمر
ً
 .أن يكون املتطوع عامال

  :تطوع مؤقت 

 :وهو أن يكون التطوع إما

 .أو لفترات زمنية متقطعة حسب الحاجة لفترة زمنية محددة

 .لنشاط محدد ومعين فقط أو لجملة فعاليات محددة

 :أساليب التطوع .2

  :التطوع املستمر 

 .كامل الوقت اليومي

  :التطوع الجزئي 

لفترة زمنية محددة أو لفترات ع بحيث يكون حسب االتفاق بين الجمعية واملتطو جزء من الوقت 

 .زمنية متقطعة حسب الحاجة

  :التطوع املشروط 

 .حسب الشروط املتفق عليها بين الجمعية واملتطوع
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 آلية التطوع 

  

بالدخول على موقع الجمعية الرسمي والتسجيل في رابط تعبير املتطوع عن رغبته بالتطوع وذلك يتم التطوع من خالل  .1

التواصل مع املتطوعين من قبل املكاتب يتم و املكتب أو اإلدارة التي يرغب بالتطوع فيها، نوع التطوع و التطوع مع تحديد 

 .لهم من قبل إدارة الجمعية إرسال بيانات املتطوعواإلدارات بعد 

يتم إنشاء سجل باسم )سجل املتطوعين والفرق التطوعية( تقيد فيه أسماء املتطوعين وعدد ساعات التطوع واألعمال  .2

 التي قاموا بها لدى الجمعية.التطوعية 

  

 

 :تلتزم الجمعية وكل ما يتبعها على حدة بـ     

  

 :حقوق املتطوع .1

 في تحقيق أهداف الجمعالتعامل معه باحترام وثقة وشفافية، وأن جهوده تسا .1
ً
ية، وتحقق له هم فعليا

 .بإذن هللا الخيرية في خدمة كتاب هللا سبحانه وتعالى

العه بطريقة مهنية  .2
ّ
 .وواضحة على مناخ الجمعية وتنظيماتها واملعلومات الضرورية للقيام بمهامهاط

 .مساعدته على إبراز قدراته ومواهبه .3

 ر.وقدراته لالستفادة منها بأكبر قدإدماجه في العمل، والعمل على توظيف طاقاته  .4

 .عليةتقديم التوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام باملهام املنوطة به بكفاءة وفا .5

عدم االلتزام بأي حقوق مالية سوى ما يترتب من مصروفات الزمة لتسيير األعمال؛ على سبيل املثال ال  .6

 ."الحصر " تذاكر سفر أو مصروفات نثرية

الذي أنجزه ومدته وساعات العمل تثبت تطوعه مع بيان نوع العمل  شهادة تطوعالحصول على  .7

 ذلك وفق اآللية املعتمدة لدى الجمعية.و التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه 

 فيها.  .8
ً
 بطاقة تعريفية من الجمعية تشير لكونه متطوعا

 70/ جميع الحقوق وااللتزامات املنصوص عليها في نظام العمل التطوعي والصادر بمرسوم ملكي رقم م .9

 هـ متى توافرت الشروط وانتفت املوانع. 1441/  5/  17وتاريخ 

 :واجبات املتطوع  .2

 .لتزام بالقوانين واللوائح التي تحددها الجمعيةاال .1

 .أدوات العمل التي بحوزته، وموارد الجمعيةى سرية املعلومات في الجمعية، و املحافظة عل .2

 .التعاون واملبادرة واالستعداد للعمل التطوعي، والعمل ضمن فريق واحد .3
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املهنة والتعامل معها بمثابة العمل أخالقيات خلق أهل القرآن و االلتزام بالعمل التطوعي كااللتزام ب .4

 .الرسمي له

 .املشاركة في األنشطة والفعاليات التطوعية .5

 .حسن التعامل مع اآلخرين .6

 .عدم املطالبة بأي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية .7

 .القيام بالعمل املنوط به على أكمل وجه، وتقبل توجيهات املسؤولين في الجمعية .8

 .لتحقيق منفعة شخصية أو أهداف أخرى  موقعه لستغالعدم ا .9

عدم اإلدالء أو التصريح بأي معلومة ألي وسيلة إعالمية دون الحصول على إذن من املسؤول املباشر  .10

 عن املتطوع.

  

 املسؤوليات        

 .فيهاد بما ورد الذين يتولون عملية التطوع التقيّ تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع األفراد 

 .امليثاق األخالقيفي عملية التطوع على توقيع  ُيشاركون ويشجع أولئك الذين 

 

 هـ1443/  12   /   26    :بتاريخ  √معتمد     اعتماد مجلس اإلدارة

 املدير التنفيذي     رئيس مجلس اإلدارة        

  هاني بن ربيع عمير     خالد بن عبدالرحمن الجبر

 التوقيع        التوقيع
 


