
دليل المتطوع
(تنامي)الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي 

علتطواإدارةلوثيقةامالك





، عييعد هذا الدليل ركيزة ومرجعًا لكل متطوع ومــرشدًا لتنظيم العمـل التطو

ا الدليل حيث يوضح دور المتطوع في الفرص التطوعية التي تقيمها الجمعية، ويضمن حقوقه وواجباته، كما أن هذ

ويلخــص أبرز . SASO2923يدعم مبادئ التطوع وفق المواصفة القياسية السعودية إلدارة التطوع في المنظمات، 

بدء المعلومات والمسؤوليات والــواجبات وغيـــرها من األمور التي يحتاج المتطوع أن يكون على معرفة بهــا قبل

العمل التطوعي
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مقدمة
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عن تنامي
(  تنـــامــــي)الجـمعيــــة الخيـــرية لتطـــوير العمــــل التنموي 

ح رقم هــي جمعية أهليــة مرخصــة مــن وزارة المــوارد البشـــــرية والتنمية االجتماعية بتصري
وتعد جمعية تنامي،807

كة من أوائل الجمعيات المخصصة في مجال تطوير وتمكـــين القطاع غيـر الربحــي بالممل
العربية السعودية وتأصلت

جذورها في القطـاع الثــالث وأثبتت حضـــورها في تطـــوير 
العمـــل التنموي خالل فترة زمنية وجيزة هي عمر تنـــامي
مستندة على مخـــزون خبــرات وتجــارب سنـــوات طـــويلة

.اكتسبها فريق عمل تنامي 



الرؤية
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يتمتين القطاع التنمو



الرسالة
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جمعية متخصصة تسعى إلى تطوير القطاع
التنموي عبــــر عمل مؤسســـي ومبــــــادرات 

احترافية وبناء شراكات متميزة
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يةالتوجهات االستراتيج

ق وافــيتغير الربحيخاص بالقطاع 
دامة ات التنمية المستـــع متطلبـــــم

.2030ورؤية المملكة 

بناء نموذج مؤسسي

تطوير الكفاءات الوظيفية

اذج وصناعة نمغير الربحيفي القطاع 
ـبيتدر لاخالل مـنةادة الملهميللق
.ـي المتخصصنالمهـ

من خالل البرامج والمشاريع 
ر أثالنوعية لإلسهام في تحقيق 

اجتماعي أعمق وعائد اقتصادي 
.أعلى

تطوير الجمعيات األهلية

نوعية طويلة المدى وذات 
أبعاد منفعة متبادلة تتمتع ب
.تنموية واجتماعية

شبكة شراكات استراتيجية

ات ـــواجه مؤسســـــي تـــالت
القطاع غير الربحي بالعمل
على رفع مستويات األداء و

نتاجيةاإل

تذليل  التحديات
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األعضاء
أعضاء مجلس اإلدارة لجمعية تنامي

2020 -2024
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الهيكل 
الهيكل التنظيمي 

2020 -2024

الهيكل التنظيمي 
2020 -2024
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مبادئ التطوع

عددًا من SASO 2923حددت المواصفـة القيـــاسية السعودية إلدارة التطـــــــوع في المنظمات 
ـــس المبــــادئ التي يجب على الجهة والمتطوع االلتزام بها أثناء الفرصة التطوعية والتــي تعك

الثقـــافة المؤسسية لــــدى الجهـــة عنـــد استقطاب المتطوعين والوعي والقيمة المرجوة لدى
.  المتطوعين عند مشاركتهم في العمل التطوعي
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في تنامي مبادى التطوع 

(.المنظمة، المتطوع، المجتمع)ذات منفعة لجميع األطراف -1
.  برغبة الشخص وطوعًا منه"اختيارية "-2
.عملية مرنة وممكنة متى ما ُأتيحت الفرصة-3
تعكس إلشراك المتطوعين، والتي" تنامي" نشأت من رؤية الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي -4

.احترًاما لرسالتها في خدمة المجتمع في هذه الظروف
رامجها وب" تنامي " تتيح للمتطوع المشاركة في أنشطة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي -5

.الهادفة
.عملية احترافية مهنية تضمن البيئة المناسبة والدعم والحماية والتقدير للمتطوعين-6

رفع كفاءة المتطوع من خالل تدريبه وتمكينه 

ع علـى بالتعامـل مـع عمليـة التطـو" تنـامي " تلتزم الجمعيـة الخيريـة لتطـوير العمـل التنمـوي 
:  أنها
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مبادئ التطوع للمتطوعين

لوطني، األجر من هللا، المساهمة في الخير، تعزيز االنتماء ا: إن عملية التطوع تنبع من دوافع نبيلة يبحث عنها المتطوع ومنها-1
رات حب اآلخرين وتقديم المساعدة لهم ورد الجميل للمجتمع، خدمة قضية يؤمن بها، تكوين العالقات االجتماعية، اكتساب خب

.ومهارات جديدة قد يحتاجها المتطوع مستقباًل في حياته العملية
.والدولة" تنامي " التطوع يتطلب االلتزام بأنظمة وقوانين الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي  -2
.التطوع يتضمن مراعاة األمانة في العمل والمحافظة على سرية المعلومات-3
.التطوع يراعي اإلتقان في العمل وتحقيق أحسن النتائج-4
.التطوع عملية اختيارية ومن غير ترقب لمكافأة مالية-5
.خرينوالمتطوعين األ" تنامي " التطوع يعزز الثقة وحسن الظن بالعاملين في الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي  -6
.التطوع يعزز األخالق الحسنة وحسن التعامل-7
.والمتطوع والمجتمع"تنامي " التطوع يحقق أثرًا إيجابيًا وفعااًل للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي  -8

:عملية التطوع ومنهاأثناء العامةأن يراعي المبادئينبغي على المتطوع 
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وحرصًا على تنظيم العمل التطوعي خالل المبادرات التي تقيمها الجمعية تم اعتماد عدد من المراحل بطريقة
تنظيمية وتتلخص تلك المراحل ال( الجمعية والمتطوعين على حد سواء)منظمة تحقق الفائدة لألطراف المستفيدة 

:في التالي

المراحل التنظيمية

التخطيط -1
والتعزيز

التصميم-2
واالستقطاب

الفرز -3
والتسكين

التوجية -4
والتدريب

الدعم -5
واالشراف

التكريم -6
والتقدير
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ل، يلزم التطوع ال يعني االرتجالية والفوضى وغياب المحاسبة بل هو عمل منظم سامي األهداف والوسائ
ديك أن يعرف العاملون فيه حقوقهم وواجباتهم ويلتزم الجميع بها في جو من األخوة واأللفة، وبين ي

:أخي الكريم أبرز حقوق ووجبات المتطوع

.أال يكلف بعمل محرم✓
.أال يكلف بعمل يتعارض مع واجباته الشرعية✓

.أال يكلف بعمل يخالف األنظمة✓

حقوق وواجبات المتطوعين

.أال يكلف بعمل جرت العادة بإمكانية تسببه بضرر على الحياة أو إصابة خطرة✓
.توفير األدوات الالزمة لحفظ صحة وسالمة المتطوع لضمان أداء عمله التطوعي بشكل آمن✓
.التنسيق مع الجهات ذات االختصاص في األعمال ذات الخطورة غير المعتادة✓
.توفير أوقات وأماكن الئقة للراحة✓

حقوق شرعية

حقوق صحية
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حقوق وواجبات المتطوعين

.معاملة المتطوع باحترام✓
احتــرام وقــت المتطــوع وتعريفــه بحالــة الطلــب ســواء بــالرف  أو ✓

.  القبول
.احترام خصوصية المتطوع✓
المحافظة على سـرية معلومـات المتطـوعين وحفـظ حقـوقهم فـي ✓

.األفكار اإلبداعية والمقترحات
.  ومرجعيتهتعريف المتطوع بمهمته وصالحياته ✓

حقوق أخالقية
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حقوق وواجبات المتطوعين

" تنـــامي " تعريــف المتطـــوع باألنظمـــة العامــة لجمعيـــة الخيريـــة لتطــوير العمـــل التنمـــوي  ✓
. وسياساتها

.  استخراج التصاريح واألذونات الالزمة للمتطوع✓
.من وقت وجهديتطلبهتوضيح الهدف من العمل وطبيعته وما ✓
.تقديم اإلشراف والتأهيل الالزم ألداء العمل✓
.توفير األدوات والمعينات على أداء العمل بشكل جيد✓
.منح المتطوع شهادة تثبت مشاركته وجهوده✓
.  نشر إنجازات المتطوعين بأي طرق ممكنة✓
.اإلشراف الفعال على العمل وتقديم التغذية الراجعة والتقييم للمتطوع✓

حقوق تنظيمية
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حقوق وواجبات المتطوعين

".تنامي " استيعاب رؤية ورسالة وقيم الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي  ✓
.احترام األنظمة العامة وأنظمة الجمعية✓
" .تنامي" التمثيل الجيد لجمعية ✓
.االلتزام بأداء الدور التطوعي بكل أمانة وإخالص✓
.عدم قبول الهدايا من أي جهة ألجل العمل التطوعي الذي قام به مع الجمعية✓
.التحلي باألمانة والمسؤولية✓
.التعامل مع أعضاء الفريق بإيجابية وتعاون✓
.المظهر الشخصي الالئق للمتطوع والتحلي بالخلق الحسن✓
.احترام خصوصية اآلخرين وحفظ أسرارهم الخاصة✓
.المحافظة على سرية المعلومات✓
.  المتوافرة أثناء عملية التطوع" تنامي" االلتزام بالمحافظة على ممتلكات وموارد جمعية ✓

واجبات المتطوع
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حقوق وواجبات المتطوعين

مليـة تم تبنـي سياسـة واضـحة تحفـظ للمتطـوع رفـع الشـكوى أو الـتظلم ممـا قـد يحـد  أثنـاء ع
يحـق التطوع، سعيًا منا لخلـق بيئـة جاذبـة للمتطـوعين ألداء عملهـم بكـل يسـر وسـهولة، لـذلك
ت التـي للمتطوع تقديم شكوى أو تظلم للجهة المشرفة على العمليـة التطوعيـة وفـق اإلجـراءا

.  يجب عليه اتباعها

تظلم وشكوى المتطوع

هأال يلزم المتطوع بدفع النفقات المباشرة المترتبة على أدائه لعمل

حقوق مالية
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إجراءات التعامل مع المخالفات 



شــكــراً لكــم

                           

 

                                         


