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1 
 فهرس احملتوايت 

 
 5 الدليل من اهلدف

 5 تعريفات
 6 التطوعي العمل أخالقيات 

 6 عامة أحكام
 8 اجلمعية  يف التطوع إجراءات 

 8 التطوعي العمل ميثاق
 11 املتطوعي  جتاه  اجلمعية واجبات 
 12 اجلمعية جتاه املتطوع  واجبات 
 12 والتقييم واإلشراف  املتابعة
 13 املتطوع  قيد إهناء سياسة

 14 التطوع اتفاقية إهناء إجراءات 

 
 

 

يعد العمل التطوعي مطلباً شرعياً وضرورًة وطنيًة ودعامًة أساسيًة يف بناء وتعزيز التكافل االجتماعي يف 
ة املتوفرة اجملتمعات املتحضرة، كما أنه أحد الطرق والوسائل اليت تتيح للمجتمعات توظيف الطاقات البشرية واملادي

 والفائضة، ومبا يساهم يف تنمية مواردها وتطوير مرافقها وتعظيم أثر خدماهتا. 
وتنبع أمهية العمل التطوعي من كونه يعزز انتماء الفرد جملتمعه ووطنه، وتعويده على روح البذل والعطاء  

 عن إكسابه املهارات النافعة من وممارسة عمل اخلري تطبيقا لتعاليم دينه وما يتلقاه من مبادئ وُمُثل. وذلك فضالً 
 خالل هذه املسامهة. 
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وقد أصبح العمل التطوعي أحد أهم املعامل احلضارية ألي وطن أو جمتمع. وليس من املبالغة القول أن من  
العمل  أن  التطوعي.كما  العمل  ميادين  يف  واملؤسسات  األفراد  برقي  متعلق  ورقيه  اجملتمع  حيوية  مقاييس  أبرز 

ثالث يف تنفيذ براجمه ومشاريعه وأنشطته. وهو التطوعي من أهم مصادر املوارد البشرية اليت يعتمد عليها القطاع ال
 دليل على وعٍي وإمياٍن ابلدور املهم واملسؤول جتاه خدمة الوطن واجملتمع. 

كما أن ممارسة العمل التطوعي تساهم يف تنمية السلوك اإلجيايب لدى األفراد بتعويدهم على حب العمل  
تعينهم يف مستقبل حياهتم الوظيفية والعملية، وبتنمية روح   والتعاون والعطاء، وإبكساهبم املهارات األساسية اليت 

 البذل والتضحية لديهم دون مقابل كأحد السلوكيات الرتبوية اليت حث عليها ديننا احلنيف. 
وتسعى مجعية ركن احلوار األهلية إىل تعزيز املبادرات اجملتمعية التطوعية، وإىل وتعزيز املشاركة التطوعية يف 

  أنشطتها املتعددة وبراجمها املتنوعة الرامية إىل النهوض ابجملتمع. 
اجلمعية    ورغبة منها يف ضمان جودة املشاركة وضبط العالقة مع اجلهود التطوعية الفردية واجلماعية؛ سعت

إىل إعداد دليل سياسات التطوع لكي حيدد الضوابط والشروط وآلية العمل، كما يضمن حتقيق أهداف اجلمعية 
وحيفظ حقوق املتطوعي. ويهدف الدليل كذلك إىل توفري بيئة تطوع مناسبة وحمفزة وحاضنة لكل اجلهود التطوعية 

 يف خمتلف اجملاالت اليت ختدم أهداف اجلمعية.
 

 من الدليل   اهلدف 
 يهدف هذا الدليل إىل: 

 تزويد اجلمعية بدليل مرجعي مفصل حول سياسات التطوع وأسس وآليات العمل التطوعي.  .1
 حتديد وتوضيح سياسات التطوع اليت من شأهنا تنظيم العالقة بي اجلمعية واملتطوعي.  .2
 تنظيم حقوق وواجبات املتطوعي يف ظل نظام مؤسسي حمدد. .3
 تشجيع األفراد على التطوع يف إطار نظم حمددة وواضحة وشرح كامل لألهداف.  .4
اجملتمع  .5 خلدمة  املؤسسي  العمل  مسئوليات  حتمل  على  وتدريبهم  األكفاء  املتطوعي  على  احملافظة 

 والتخصص. 
 
 تعريفات  
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ه، رغبة يف  كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختيار   العمل التطوعي:
 خدمة اجملتمع وتنميته. 

 كل من يقدم عمالً تطوعياً، دون ضرورة وجود مقابل مادي أو معنوي.   املتطوع:
جمموعة من األفراد ميارسون عمالً تطوعياً، حتت قيادة موحدة، لتحقيق أهداف مشرتكة  الفريق التطوعي:

 وفة إبشراف اجلمعية. وحمددة، وبناًء على أطر نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موص
 

  



 

 
6 

 

 

  دليل سياسة التطوع

 

 أخالقيات العمل التطوعي: 
 للعمل التطوعي جمموعة من األخالقيات منها: 

 .العمل يف إطار وبروح الفريق الواحد مع اآلخرين .1
 .االنطالق من مبادئ وتعليمات الدين اإلسالمي يف العمل التطوعي .2
 أهداف نبيلة وغاايت سامية ويف بيئة حمرتمة ختدم اجملتمع. العمل التطوعي جيب أن يدور حول .3
 العمل التطوعي يساهم يف نشر ثقافة السلوك احلضاري يف اجملتمع.  .4
 احلرص على تنظيم العمل والوقت ملمارسة العمل التطوعي. .5
 االحرتام أثناء العمل التطوعي حلقوق وكرامات اآلخرين. .6
 .اجملتمع الواحد نتيجة القيام ابلعمل التطوعي التعزيز ملبادئ التعاون والتكافل داخل .7

 
 أحكام عامة
 (:  1مادة )

يضع جملس اإلدارة القواعد والنظم ويصدر القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ هذا الدليل فيما ال يتعارض 
 مع أحكامه.
 (:  2مادة )

يطبق هذا الدليل على مجيع العاملي يف اجلمعية وقت إصداره، وعلى من يلتحقون هبا مستقباًل. مع مراعاة  
    -عدم سرايهنا على:

 .أعضاء جملس اإلدارة .1
العارضة أو    املستشارون واخلرباء ممن تستعي هبم اجلمعية مبوجب عقود أو اتفاقات خاصة، أو األعمال .2

 العمليات احملددة.
 العاملي املعيني ابجلمعية )املوظفون(.   .3
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 (:  3مادة )
خيتص املدير التنفيذي أو من ينوب عنه إبصدار قرارات التحاق املتطوعي ابجلمعية مبوجب اتفاقيات تطوع 

 سخة وحتتفظ اجلمعية بنسخة. فردية حمددة ملدة العالقة بي اجلمعية واملتطوع وحترر من نسختي، تسلم للمتطوع ن 
 (:  4مادة )

 تعترب األحكام العامة اليت يتضمنها هذا الدليل، وكذلك التعليمات الكتابية احلالية والالحقة اليت تصدرها
 اجلمعية بشأن تنظيم العمل ومعاملة املتطوعي جزءاً ال يتجزأ من اتفاقية التطوع املربمة بي اجلمعية وبي املتطوع.  

 :  (5مادة )
 يشرتط يف األعمال التطوعية املقدمة أن تنسجم مع أهداف اجلمعية وحتقق رسالتها.  .1
من  .2 ومتابعة  إشراف  منه حتت  املطلوب  التطوعي  العمل  لتنفيذ  املالئمة  الصالحية  املتطوع  إعطاء  يتم 

 اجلمعية. 
 ال حيق للمتطوع مجع التربعات املالية والعينية أو طلب الرعاية دون احلصول على إذن خطي من اجلمعية.  .3
 تتحمل اجلمعية مجيع التكاليف الالزمة لألعمال التطوعية. .4
امل .5 مهمته  يقوم  أداء  انتهاء  فور  اخلاصة ابجلمعية  التعريفية  واألوراق  واألدوات  العهد  بتسليم كافة  تطوع 

 التطوعية.
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 إجراءات التطوع يف اجلمعية 
 (:  6مادة )

 متر عملية االنضمام لركب املتطوعي ابملراحل التالية: 
وإىل إدارة برانمج متطوعون لإلسالم ابجلمعية،    يتم تعبئة استمارة التطوع وتقدميها إىل قسم املوارد البشرية .1

 مرفقاً هبا املتطلبات التالية: 
 صورة من الشهادة العلمية.  -
 بيان بعنوان السكن. -
 الربيد اإللكرتوين(.   -بياانت التواصل )اجلوال  -

 إعطاء املتطوع نسخة من دليل سياسات التطوع.  .2
الختاذ قرار مبدى حاجة    -متطوعون لإلسالم-معية  يتم دراسة استمارة التطوع من قبل اجلهة املختصة ابجل .3

 اجلمعية للمتطوع ومكانه األنسب، والتأكد من استيفاء املتطوع جلميع شروط قبوله كمتطوع. 
 بعد املوافقة يتم التواصل مع املتطوع وإبالغه ابملوافقة، مث يتم توقيع االتفاقية من ِقبل املتطوع.  .4
 ن لإلسالم وبقسم املوارد البشرية. يتم تسجيل املتطوع بربانمج متطوعو  .5
 يتم التوقيع على سياسة أمن معلومات اجلمعية من ِقبل املتطوع.  .6

 
 ميثاق العمل التطوعي

 (:  7مادة )
 يشرتط فيمن يتطوع ابجلمعية أن يكون مستوفياً اآليت: 

 أن يكون لديه الوقت الكايف لنشاط التطوع.  .1
ألداء مهمته التطوعية، وامتالك االستعداد  اإلمكانيات واملهارات الالزمةأن ميتلك القدر املالئم من   .2

 الكتساب اخلربات. 
 أن تكون لديه الرغبة يف خدمة اجملتمع.   .3
 أن تكون لديه القدرة على حتمل املسئوليات وااللتزام هبا.  .4
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 (:  8مادة )
أو كليهما معا   نظري  أو  اختبار عملي  إجراء  للجمعية  للمتطوعي؛ وذلك الختيار األكفأ منهم،  جيوز 

 وحتديد الذين لديهم القدرة على العطاء واالبتكار خلدمة اجملتمع . 
 (:  9مادة )

يُنشأ لكل متطوع ملف خاص به. حيوي هذا امللف كافة املستندات والبياانت والقرارات واإلجنازات اليت  
وال االطالع عليها من قبل املوظفي غري املختصي أو ختص املتطوع، وال جيوز نقل هذه امللفات خارج اجلمعية  

 غريهم إال إبذن كتايب من املدير التنفيذي أو من ينوب عنه . 
 (:  10مادة )

ال حيق للمتطوع املطالبة مبقابل مادي نظري مشاركته التطوعية ما مل يتفق على خالف ذلك عند االتفاق  
 األويل. 

 (:  11مادة )
التطوعية يف أي نشاط من أنشطة اجلمعية إال بعد تسجيله لدى برانمج   ال يسمح ألي فرد ابملشاركة 
متطوعون لإلسالم ولدى قسم املوارد البشرية ابجلمعية وحصوله على املوافقة الصرحية ابملشاركة بعد استيفاء مجيع  

 املعلومات والواثئق املطلوبة منه.
 (:  12مادة )

اللتزام والرتكيز على خدمة اجملتمع مع مراعاة املصلحة العامة وفق تعاليم ديننا احلنيف  جيب على املتطوع ا
واألنظمة واللوائح العامة وعدم ممارسة أية أنشطة ذات أهداف شخصية ال ختدم األهداف العامة للجمعية أو قد  

 تسيء هلا بشكل من األشكال.
 (:  13مادة )

 ملتصلة ابملهام املوكلة له. جيب على املتطوع حضور مجيع األنشطة ا
 (:  14مادة )

ال حيق للمتطوع التواصل مع وسائل اإلعالم أو نشر أي معلومة عن اجلمعية أو املستفيدين من خدماهتا  
دون أخذ املوافقة اخلطية من جهات االختصاص ابجلمعية. كما يلزمه التقيد حبدود عمله التطوعي وفق ما حدد 

 له من مهام تطوعية. 
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 (:  15مادة )
جيب على املتقدمي للتطوع من املوظفي يف جهات أخرى إحضار موافقة من مرجعيتهم الوظيفية ابملشاركة  

 التطوعية وذلك إذا كانت سياسة الوظيفة اليت يعملون هبا تقتضي ذلك.
 (:  16مادة )

املعايري  على املتطوع أن حيرص على حسن املظهر الشخصي ابعتدال دون مبالغة أو إمهال، مع مراعاة  
 واآلداب العامة والتعليمات الدينية املتعلقة ابللباس. 

 (:  17مادة )
حيق للمتطوع احلصول على شهادة مشاركة من اجلمعية عن كل نشاط شارك فيه وأكمل املهام املوكلة له  

 فيه شريطة عدم خمالفته لألنظمة أو قيامه مبا يسيء للجمعية أو منسوبيها. 
 (:  18مادة )

يف ترك املشاركة التطوعية جيب على املتطوع إبالغ اجلهة املختصة ابجلمعية بذلك قبل االنسحاب  عند الرغبة  
 الفعلي مبدة مناسبة مبا ال خيل ابملهمة املوكلة إليه. 

 (:  19مادة )
حيق للمتطوع الذي أكمل املهام املوكلة له احلصول على أولوية التسجيل يف الدورات التدريبية واألنشطة 

 ات اليت تقيمها اجلمعية.والفعالي
 (:  20مادة )

التابع هلا )جهة عمل للجهة  للمتطوع احلصول على خطاب  األعمال    -حيق  يفيد مبشاركته يف  دراسة( 
إجنازه   تقييم  جمال  يف  التطوعية  مشاركته  من  االستفادة  ميكنه  حبيث  تنفيذها،  بعد  ابجلمعية  اخلاصة  التطوعية 

برانمج اجلمعية التطوعي إاتحة االنضمام للتطوع حتت مقررات التدريب   األكادميي أو املهين. كما يتاح ضمن
 التعاوين أو مشاريع التخرج يف اجلامعات. 

 (:  21مادة )
 حىت يتمكن املتطوع من أداء مهامه املطلوبة منه حيق له االطالع على املعلومات التالية: 

 نبذة عن اتريخ اجلمعية وخلفية عن نشاطها.  .1
 معلومات عامة عن املستهدفي بربامج اجلمعية واملستفيدين من خدماهتا وأنشطتها املتنوعة.  .2
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 اهليكل التنظيمي للجمعية.  .3
 تعريف ابلنظم والسياسات العامة واإلجراءات املتبعة داخل اجلمعية.  .4
 توصيف املهام للمتطوع.  .5
ي اجلمعية املتعلقة بعملية سري املهام  االنضمام للمنصات اإللكرتونية والربامج اإللكرتونية اخلاصة مبوظف .6

 وذلك يف حدود ما تتطلبه مهمته التطوعية. 
 (:  22مادة )

حيظر على املتطوع إفشاء أسرار العمل املالية واإلدارية والفنية، وكل أمر يتعلق أبعمال اجلمعية ونشاطها  
 وشؤوهنا الداخلية، إال فيما يصدر به أمر كتايب من اجلهة املختصة. 

 (:  23مادة )
حيظر على املتطوع قبول هدااي أو مكافات أو هبات عينية أو مادية نتيجة أو مرتبطة ابألعمال اليت يزاوهلا  
حبكم مهمته التطوعية ابجلمعية، كما حيظر عليه االجتار داخل اجلمعية أو مجع إعاانت أو توزيع أوراق أو نشرات 

 حية يف اجلمعية. ألي غرض كان إال بتصريح كتايب معتمد من صاحب الصال
 (:  24مادة )

حيظر على املدراء أو املشرفي مبختلف مستوايهتم استخدام املتطوع يف أتدية خدمات خاصة هلم أو غري 
 مذكورة يف التوصيف اخلاص مبهامه أو التعدي عليه أو إساءة معاملته أبي شكل كان . 

 
 واجبات اجلمعية جتاه املتطوعي 

 (:  25مادة )
 املتطوع ابملهام اليت تتناسب مع مؤهالته ومهاراته ومبا يسمح له ابإلجناز واإلبداع.تكليف  .1
 تتحمل اجلمعية مجيع املصاريف اإلدارية خالل أداء املتطوع للمهام املوكلة له.  .2
 .تزويد املتطوع ابملعلومات املتعلقة ابلعمل التطوعي وما جيب عليه فعله واجتنابه .3
 على التوجيه والتدريب الالزم واإلشراف املباشر واملستمر.  احلصول .4
 إجياد بيئة آمنة وصحية ملزاولة العمل التطوعي. .5
 أتمي األجهزة واألدوات واملتطلبات الالزمة حسب احلاجة واملواصالت ألداء العمل التطوعي.  .6
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 املعاملة بثقة واحرتام. .7
 احلصول على شهادة مشاركة. .8
العال .9 ذات  اجلهات  جتاه  اختاذ  مسؤولياهتم  بتحمل  املشرفي  التزام  لضمان  الالزمة  التدابري  ابجلمعية  قة 

 املتطوعي أثناء تدريبهم أو أتديتهم للعمل التطوعي، وحفظ حقوقهم، ومحايتهم من األذى.
 

 واجبات املتطوع جتاه اجلمعية  
 (:  26مادة )

 يلتزم املتطوع مبا يلي:
 األخالقية أثناء أتدية املهام التطوعية كاألمانة واالتقان. التزام واستشعار القيم  .1
 تغليب أهداف اجلمعية على األهداف الشخصية واحملافظة على مسعة وصورة اجلمعية.  .2
 االلتزام بساعات العمل التطوعي املتفق عليها. .3
 احلضور واالنتظام يف فرتة التدريب واألداء. .4
 التقيد ابلتعليمات والتوجيهات. .5
 مل املوكل إليه بدقة وعناية. أتدية الع .6
 التحلي ابألخالق واآلداب العامة. .7
 احملافظة على نظافة بيئة العمل التطوعي املشارك به.  .8
 استخدام األدوات واملعدات بعناية ويف الغرض احملدد هلا.  .9
 

 املتابعة واإلشراف والتقييم
 (: 27مادة )

املتطوع   املسؤول عن  املباشر  املوظف  اجلمعية ابإلشراف  يقوم  لإلسالم يف  متطوعون  برانمج  ابملشاركة مع 
 واملتابعة وقياس ما يلي: 

 مدى كفاءة املتطوع يف أداء مهامه.  .1
 مدى احرتامه للمواعيد وااللتزام هبا.  .2
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 مدى االستجابة والتعاون مع فرق العمل. .3
 مدى اإلحساس ابملسؤولية و حسن األداء واإللتزام. .4
 مدى إمكانية االستمرار يف العمل التطوعي، سواًء يف اجلمعية بشكل خاص أو خارجها بشكل عام. .5
 سلوكيات املتطوع ومدى إقباله على العمل التطوعي ومساعدته لآلخرين. .6

وعون لإلسالم وإلدارة املوارد البشرية  ويتم تقدمي تقرير دوري من املشرف عن أداء املتطوع لربانمج متط
 حسب زمن املهمة املوكلة إليه أو بعد إهناء كل مهمة. 

 (:  28مادة )
يتم عمل تقييم للمتطوع عن مهامه من خالل استمارة تقييم معدة خصيصا هلذا الغرض يوضح فيها نوعية  

بي فتعبأ كذلك استمارة التقييم املطلوبة . ويف حالة طالب اجلامعات املتدر -إن وجدا-النشاط، املكافأة والتكرمي  
 من اجلهة األكادميية املنتسب إليها املتطوع. 

 (:  29مادة )
جيوز إلدارة اجلمعية منح املتطوع مكافأة تقديرية تشجيعا جلهوده الفائقة واليت انعكس أثرها يف حتقيق أهداف  

 من املعتمد يف املوازنة للمكافئات لكل سنة مالية.   اجلمعية، مع مراعاة ما تسمح به موارد اجلمعية والرصيد املتوفر
 (:  30مادة )

 جيوز لإلدارة التنفيذية للجمعية عند انتهاء خدمة املتطوعي تكرميهم من خالل:
 منحهم شهادات أو دروع تقديرية. .1
 وأدوارهم يف اجلمعية. تكرميهم عن طريق نشرات مطبوعة تتضمن أمساءهم .2
 تكرميهم يف حفالت عامة حبضور مسؤولي ابجملتمع.  .3
 الرتشيح لغرض التوظيف لدى اجلمعية يف حال احلاجة لذلك. .4
 ترقيتهم إىل املواقع القيادية للعمل التطوعي لدى اجلمعية.  .5
 
 
 

 سياسة إهناء قيد املتطوع 
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 (:  31مادة )
 يتم االستغناء عن خدمات املتطوع يف احلاالت التالية: 

 يتعارض مع أخالقيات اجلمعية.  / إساءة إستخدام اسم اجلمعية بشكل غري الئق .1
 استغالل تطوعه يف اجلمعية لتحقيق مصاحل شخصية. .2
 خمالفته الصرحية وغري املربرة للتوجهات والتعليمات الصادرة له من إدارة اجلمعية أو من املشرفي املباشرين. .3
 سلبا على مصلحة العمل التطوعي وبرامج اجلمعية.  إاثرة املشكالت ضمن فريق العمل مما يؤثر .4
 عجز املتطوع عجزاً كليا مينعه من أداء مهامه التطوعية .  .5
خمالفة الواجبات املنصوص عليها يف هذه الالئحة أو القرارات املكملة هلا،  أو اخلروج عن مقتضيات   .6

 .املتطوع ومسعة اجلمعية أو مكانتهاأو الظهور مبظهر من شأنه املساس بكرامة   ،الواجب يف مهامه التطوعية
احلكم النهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة. ويكون االستغناء   .7

 عنه يف هذه احلالة تلقائياً وجوابً بقرار يصدر من اإلدارة التنفيذية . 
 

 اتفاقية التطوع   إجراءات إهناء
 (:  32مادة )

 يتم اختاذ اإلجراءات التالية عند تقدم املتطوع بطلب إهناء اتفاقية التطوع:  
 استالم طلب إهناء اتفاقية التطوع من املتطوع.  .1
 معرفة أسباب ودوافع الرغبة يف ترك التطوع ابجلمعية.  .2
 املتطوعي.العمل على حل تلك األسباب والدوافع قبل قبول طلب اإلهناء من أجل احملافظة على  .3
 توجيه خطاب شكر للمتطوع يف حال استحقاقه لذلك. .4
 توجيه خطاب للمتطوع بقرار اجلمعية إبهناء/قبول إهناء اتفاقية التطوع بينه وبي اجلمعية.  .5
 مينح شهادة بعدد الساعات التطوعية اليت قام هبا.  .6
 توقيع إخالء طرف.  .7
 اجلمعية. إعالم بقية األقسام ابنتهاء عالقة املتطوع مع  .8
 .إلغاء قيد املتطوع من سجل برانمج متطوعون لإلسالم وإدارة املوارد البشرية .9
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