
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية إدارة المتطوعين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المادة األولى: التعريف

 )أ( تعريف التطوع

َع به اإلنسان من ذات نفسه مـما ال يلزمه وغير مفروض عليه.  التطوع: ما َتَبرَّ

: تقديم العون والنفع إلى شـــأو مو معموعش مشـــأااج ي تايون إليهج اون مقاب   )ج( فالعمل التطوعي هو

ــوار ـهان تبرـعه   مو ـبالرم ج مو ـبالعـم ج مو ـبالتموـي ج ولو عـم  الأير جو ـه  يوانـبهج   جـبالـما ـماا  مو معنو . وـــــ

 وقد قا  تعالى }جمن تطوع خيرا جهو خير له{ج وقا  تعالى }ق  ال موألكم عليه ميرا{. 

 يدة. -لو يمعيش وعف لإلوكان التنمو   لجمعية:)د( ا

 المادة الثانية: أقسام المتطوعين

 متطوع مستمر)م( 

 ولو الشأو الذ  يواجق على االلتزام بلوائح العمعيش وتنفيذ المهام التو ُتسند إليه بصفش اائمش.

 متطوع تحت الطلب)ب( 

  جالهندوــو ولو الشــأو الذ  يواجق على تنفيذ مهمش ذات بابع معين لمهاتات خا ــش لديهج مال  االشــرا   

 وغيره. جوالصيانش جوالتصميم

 أنواع العمل التطوعي: ثالثةالمادة ال

 بدنو -1

 ذلنو -2

 مالو  -3

 

 



 

 

 

 مستويات العمل التطوعية: لرابعالمادة ا

الفرا التطوعيش التو ال تتطلب م  مهاتات مو خبرات مسبقش  يتضمن لذا المستوى هاجش    م/العاالتطوع   -1

 ( تيا  للساعش. 16لدى المتطوعج ويمكن من ينفذلا م  جرا من مجراا المعتمع ولو )

  

لذا المستوى الفرا التو تتطلب مهاتات م داة مو خبرات وابقش جو معا     يتضمن  المهاتى/التطوع   -2

 ( تيا  للساعش. 20لمهاتات الفنيش ولو )الفرا التطوعيش مو تألياًل على بعض ا

  

تألياًل    يتضمن  /التأصصو  التطوع  -3 تتطلب  التو  الفرا  المستوى  التألي     تأصصيًاج لذا  مهان لذا  وواًر 

 ( تيا  للساعش. 24مهاايميًا مو من خال  الشهااات المهنيش واالحتراجيش ولو )

  

يتضمن لذا المستوى تطوع م  اب الأبرات والكفارات والقيااات جو وزاتة الشؤون    القياا /التطوع   -4

المنظومش والتو    البلديش والقرويش واإلوكان مو القطاعات األخرى ويشاتك جو عم  تطوعو ااخ 

 ( تيا  للساعش. 150تكون من بين مسؤولياته  ناعش القرات وبنار االوتراتيعيات ولو )

 

جو   ** الفر ش  تصميم  عند  االقتصاايش  القيمش  لتسعي   توضي و  التطوعو ل  لوبنيشامنصش  المالا    لعم  

(nvg.gov.sa)     وتندتج جو التطوع    وكنيشجمالاًل جر ش تسليم وحدات    هوظيفشجوو  تضا  القيمش االقتصاايش

  3,840  هام  =يوم لشهر    X  30اليوم  واعات جو    X  8تيا     16بمعنى من قيمش الساعات التطوعيش )  العامج

 تيا ( ولذا الرقم لو القيمش االقتصاايش والذ  وو  يتم تسعيله جو المنصش. 

 *عدد ساعات التطوع تحسب كالتالي:

 عدد الساعات الشهرية  عدد الساعات اليومية 

2 60 

3 90 

5 150 

 الجهة المسئولة عن المتطوعالمادة الخامسة: 

ــ وللو الوحدة التو وـــــتكون   اإلوـــــكان التنمو وحدة   عن المتطوعين بالعمعيش؛ حيث وـــــيقوم مدير ش  مســـ

ويسـع  جيها المتطوع ب سـب     (nvg.gov.sa)  عم  التطوعولل  الوبنيش منصـشالرجع جرا التطوع عبر  الوحدة ب

 .ومؤلالتهتغبته 

https://nvg.gov.sa/
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 ة: أهداف الجمعيةسادسالمادة ال

 وكن. تمكين الف ات المستفيدة من تملك  .1

 مساعدة الم تايين على ترميم منازلهم.  .2

 تقديم القروض ال سنش جو معا  اإلوكان للف ات المستفيدة. .3

 ة: أهمية التطوعبعالمادة السا

األ ــ  جو العهات الأيريش قيامها على المتطوعين جو مواتالا الماليش والبشــريش لتووــيع اائرة األعما    •

 غير المووميش هالمشاتيع والمبااتات وغيرلا.واإلنعازات وخا ش جو البرامج المووميش و

 التعر  على مهالر ج ات المعتمع وبريقش التعام  معه.  •

ــًا من ملدا  العمعيش اإل ـــــالحيش عن بريق اوـــــتالمات الطاقات وقو جرار المتطوع وتوجير    • ت قيق بعضـــ

 البي ش الصال ش له بالعمعيش.

اهتشــــــا  القيااات والطاقات المعطلش و ــــــقلها واالوــــــتفااة منها هما من التطوع مقيا  لنعا  إااتة   •

 العم  الأير .

 : التطوع في اإلسالمثامنةالمادة ال

هانو األعما  على عهد الروـو   ـلى الله عليه ووـلم من إمامش واعوة وتعليم ويهاا يقوم بها المسـلمون  

ليها ابتغاًر لمرضـاة الله, وهما من اإلوـالم ممر بالعم  التطوعو وحث عليه الروـو   بلبًا لألير ب  ويتناجسـون ع

 ـلى الله عليه ووـلم بقوله: ) ه  وـالمى من النا  عليه  ـدقش, ه  يوم تطلع جيه الشـمل يعد  بين ا نين  

ــدـق ــدـقش, والكلـمش الطيـبش  ـــــ ــدـقش, ويعين الرـي  على اابـته جي مـله عليـها مو يرجع عليـها مـتاـعه  ـــــ ش, وـه   ـــــ

خطوة يأطولا للصالة  دقش( وقا   لى الله عليه وولم:) تبسمك جو ويه مخيك  دقه وممرك بالمعرو   

ونهيك عن المنكر  دقه وإتشااك الري  جو متض الضال   دقه وبصرك للري  الرا ر البصر  دقه وإجراغك 

 من الوك جو الو مخيك  دقه (.

 : أهداف التطوع في الجمعية تاسعةالمادة ال

اعم وتطوير الرو  التطوعيش لدى المعتمع والترهيز على ج ش الشـــــباب خا ـــــًش لبنار واوـــــتالمات إمكانياتهم   •

 جو عمليش التنميش االيتماعيش. 

 تعميق قيمش التعاون والعطار جو مبنار لذا الوبن. •

 إعداا يي  ي م  على عاتقه لم لذا المعتمع ونشر لذه الالقاجش بين النا .  •

 العم  التطوعو جو نفو  الشباب.غر  مفهوم  •



 

 

 إشراك المتطوعين جو نشر توالش العمعيش. •

 تطوير مهاتات وقدتات المتطوعين وتوييهها ن و حاضر ومستقب  إيعابو. •

 إهساب المتطوعين مهاتات يديدة. •

 حث المتطوعين على اإلنعاز والتفوق. •

 وقايش الشباب من االن راجات االيتماعيش والسلوهيش.   •

 على تو يق العالقش والتعاون بين العمعيش والمؤوسات األخرى.العم   •

 ة: االلتزامات والحقوق عاشرالمادة ال

 األمور التي يجب أن يلتزم بها المتطوع: أ()

 إخالا العم  لله عز وي ج وال ذت من الوقوع جو الريار مو تقديم حظ النفل. •

 احتساب األير من الله عز وي  خصو ًا عند ضغوط العم . •

 خذ العم  مأخذ العد والمس وليش ممام الله تعالى  م ممام المس ولين.م •

 جهم ببيعش العم  قب  مباشرته والقدتة على ماائه. •

 االنضباط جو العم  )حسب االتفاق( وعدم ترهه اون إشعات العمعيش. •

 االيعابيش واإلنتاج جو العم . •

د بالتعليمات الصااتة إليه وتقب  التوييه  •  بصدت تحب.التقيُّ

 ُحسن التصر . •

 االلتزام باألخالق ال سنش واالنسعام مع العاملين. •

 األاار المنظم للعم  مع تطويره بين الفينش واألخرى. •

 عدم ت مي  النفل ما ال تطيق. •

 الم اجظش على ممتلكات العمعيش وخصو ياتها. •

 االلتزام برو  الفريق جو العم . •

 .زمالئهعدم احتكات الأبرات والمهاتات وم اولش إيصالها لعميع المتطوعين من  •

 تباع التسلس  اإلاات  جو اإليرارات اإلااتيش.ا •

 إبدار الرم  جو الأطط والنشابات التو يقوم بها المتطوعون جو العمعيش. •

 عدم إوارة اوتعما  مرهزه جو العمعيش لت قيق جائدة شأصيش. •

ــكـالهـا إلى   يعـب على المتطوعين • جو العمعيـش تجع تقـاتير عن األعمـا  المنـابـش بهم والأطط بكـاجـش مشـــــ

 تئيسش المباشر.

 



 

 

 يحق للمتطوع ما يلي: ب()

 التعر  على العمعيش وإااتاتها ونشاباتها وهذلك احتياياتها. •

 ت ديد مهام واض ش وم داة ومناوبش إلمكانيات المتطوع. •

 وااللتمام مع مراعاة التزاماته الأا ش.إعطاؤه حقه من التقدير  •

 التمكين ويشم  التعهيزات والصالحيات. •

 الت فيز وتجع معنويات المتطوع. •

 المشاتهش جو التأطيط واتأاذ القراتات مع التقدير آلتائه واقتراحاته. •

 تقدير إنعازاته وشكره عليها. •

 إيعاا بي ش عم  مناوبش. •

 .التطوعوالمنصش الوبنيش للعم  تسعيله جو  •

 ويوا إااتة متعاونش معه. •

 وضو  ملدا  العمعيش وبرامعها ومناوبتها ل ايش المعتمع. •

 تواجق تغبش المتطوع مع ملدا  العمعيش. •

 عشر: طرق االلتحاق في برنامج المتطوعين حاديةالمادة ال

  (nvg.gov.sa) التسعي  جو الفرا التو تتي ها العمعيش جو المنصش الوبنيش للتطوع •

 عشر: طرق استدعاء المتطوعين: ثانيةالمادة ال

 االتصا  الشأصو •

 االتصا  الهاتفو •

 عن بريق العوا  •

 بريد االلكترونوتوالش عن بريق ال •

 والش نصبشت •

 توالش واتل اب •

 ة عشر: معايير تقييم عمل المتطوع: لثالمادة الثا

 الوقو الذ  يعطيه للعمعيش. •

 مدى االوتعابش والتعاون. •

 إلى م  مدى يمكنه االوتمرات جو العم  التطوعو. •

 ولوهيات المتطوع. •

https://nvg.gov.sa/


 

 

 زشهادة إنجاعشر: كيفية الحصول على  رابعةالمادة ال

واالنتقا   تمكن من تقييم الفر ــشي   (nvg.gov.sa)  عم  التطوعولل الوبنيش  منصــشالعبر تســعي  المتطوع جو  

 مباشرة إلى شهااة انعاز.

 ة عشر: إنهاء خدمات المتطوعخامسالمادة ال

 ي ق لمدير التنفيذ  إنهار خدمات المتطوع خال  جترة تطوعه بالعمعيش جو ال االت التاليش:

 والتعليمات المعمو  بها.مأالفته منظمش العمعيش  •

 إذا مخفق المتطوع جو ماار الروالش إلى حد )غير مرض( وجق تقرير يعده عنه تئيسش المباشر. •

 عدم تقبله مو تنفيذه للتوييهات التو يتلقالا من تؤوائه. •

 اعتماد وتعديل وتنفيذ ومراجعة السياسة 

 م .4/4/2021جو ايتماع معلل اإلااتة بتاتيخ  اآلليشتم اعتماا لذه   •

من معلل اإلااتة وتعميمهـا على يهـات االختصــــــــاا    اعتمـاالـابعـد    ـباآلليـشيعر  العمـ    •

 بالعمعيش.

من قبــ  معلل اإلااتة( ان يصــــــــدت التعليمــات    اآلليــش  اعتمــاالرئيل معلل اإلااتة )بعــد   •

 االزمش لتنفيذلا.

ــش تعــديالت تتم على   • ــشيعــب مواجقــش معلل اإلااتة على مي ــ  ب  اآللي يــب  موويتم التعــدي

 السياوش.يزرا اليتعزم من  اعتمااهمل ق ويعتمد المل ق بعد 

 

 

https://nvg.gov.sa/

