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 مقدمة

 اٌجّؼ١ت ػاللتِٓ شأٔٙب حٕظ١ُ  اٌخٟٚحٛض١ح س١بسبث اٌخغٛع  ححذ٠ذاٌغشض ِٓ ٘زٖ اٌس١بست 

 . اٌغشف١ٓ الٚحٛض١ح ٚاجببث ٚحمٛق و ححذ٠ذبٙب، ٚرٌه ػٓ عش٠ك  ببٌّخغٛػ١ٓ

 النطاق

 .ٌألعشاف فٟ رٌهٚاٌّسؤ١ٌٚبث اٌّحذدة ٌؼ١ٍّت اٌخغٛع ححذد ٘زٖ اٌس١بست اٌّسؤ١ٌٚبث اٌؼبِت 

 البيان

 ع:أنىاع التطى

 .ِسخّش بشىً ػبِاًل اٌّخغٛع٠ىْٛ  أْ: حغٛع دائُ -

  :أْ ٠ىْٛ اٌخغٛع إِب ٚ٘ٛ: حغٛع ِؤلج -

  اٌحبجت.ٌفخشة ص١ِٕت ِحذدة أٚ ٌفخشاث ص١ِٕت ِخمغؼت حسب 

 فؼب١ٌبث ِحذدة ٌجٍّتفمظ أٚ  ١ٌٕٓشبط ِحذد ِٚؼ. 

 ْ ٠ىْٛ اٌّخغٛع ػبِاًل  بشىً ِسخّش أ٠بَ اٌّٛاسُ .ة أأحغٛع بّىبف -

 أساليب التطىع:

 اٌخغٛع اٌّسخّش: وبًِ اٌٛلج ا١ٌِٟٛ. -

 اٌٛلج حسب االحفبق ب١ٓ اٌجّؼ١ت ٚاٌّخغٛع.اٌخغٛع اٌجضئٟ: جضء ِٓ  -

 اٌخغٛع اٌّششٚط: حسب اٌششٚط اٌّخفك ػ١ٍٙب ب١ٓ اٌجّؼ١ت ٚاٌّخغٛع. -

 بـ:الجمعيت وكل ما يتبعها على حدة  تلتزم

 

 حقىق المتطىع:

 .اٌخؼبًِ ِؼٗ ببحخشاَ ٚثمت ٚشفبف١ت، ٚأْ جٙٛدٖ حسبُ٘ فؼ١ًٍب فٟ ححم١ك أ٘ذاف اٌجّؼ١ت 

 اٌضشٚس٠ت ٌٍم١بَ  ٚاٌّؼٍِٛبثٚحٕظ١ّبحٙب  اٌجّؼ١ت١ت ٚٚاضحت ػٍٝ ِٕبخ بغش٠مت ِٕٙٗ الػاّع



      إدارة املتطوعني سياسة 
 م ــريـرآن الكــظ القــلتحفي جلمعية بينات

 ورةمبحافظة شر
 

 

 .بّٙبِٗ

 ػٍٝ إبشاص لذساحٗ ِٚٛا٘بٗ حِٗسبػذ. 

 ِٕٙب بأوبش لذس السخفبدةٌاٌؼًّ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ حٛظ١ف عبلبحٗ ٚلذساحٗ  فٟٗ إدِبج. 

 ُبٗ بىفبءة ٚفبػ١ٍت إٌّٛعت ببٌّٙبَاٌخٛج١ٗ ٚاٌخذس٠ب ٌٍّخغٛع ١ٌخّىٓ ِٓ اٌم١بَ  حمذ٠. 

  ًػذَ االٌخضاَ بأٞ حمٛق ِب١ٌت سٜٛ ِب ٠خشحب ِٓ ِصشٚفبث الصِت ٌخس١١ش األػّبي؛ ػٍٝ سب١

 سِضبْ( . –ِٚخغٛع أ٠بَ اٌّٛاسُ ) حج  ٔثش٠ت" سفش أٚ ِصشٚفبث ال اٌحصش " حزاوشاٌّثبي 

 :واجباث المتطىع

 ٌاٌجّؼ١ت. ححذد٘باٌخٟ  ببٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائح خضاَاال 

 اٌجّؼ١ت.ِٛاسد ، ٚدٚاث اٌؼًّ اٌخٟ بحٛصحٗاٌجّؼ١ت، ٚاأل فٟ اٌّؼٍِٛبثػٍٝ سش٠ت  اٌّحبفظت 

  ْٚاٌؼًّ ضّٓ فش٠ك ٚاحذ، ٌٍٚؼًّ اٌخغٛػٟ ٚاالسخؼذاد ٚاٌّببدسةاٌخؼب. 

 بأخالل١بث إٌّٙت ٚاٌخؼبًِ ِؼٙب بّثببت اٌؼًّ اٌشسّٟ ٌٗ وبالٌخضاَببٌؼًّ اٌخغٛػٟ  َاالٌخضا. 

 ٚاٌفؼب١ٌبث اٌخغٛػ١ت غتاألٔش فٟ اٌّشبسوت. 

  ٓا٢خش٠ٓاٌخؼبًِ ِغ حس. 

 .ػذَ اٌّغبٌبت بأٞ ِسخحمبث ِب١ٌت ٔخ١جت األػّبي اٌخغٛػ١ت 

  ًّاٌجّؼ١ت. فٟ اٌّسؤ١ٌٚٓحمبً حٛج١ٙبث ، ٚبٗ ػٍٝ أوًّ ٚجٗ إٌّٛطاٌم١بَ ببٌؼ 

  ًأٚ أ٘ذاف أخشٜ. ٌخحم١ك ِٕفؼت شخص١ت ِٛلؼٗال ٠سخغ 

 املسؤوليات

ػ١ٍّت ٚػٍٝ ج١ّغ األفشاد اٌز٠ٓ ٠خٌْٛٛ  جّؼ١ت إوشاَ ٌحفظ اٌغؼبَحغبك ٘زٖ اٌس١بست ضّٓ أٔشغت 

 اٌخم١١ذ بّب ٚسد ف١ٙب. اٌخغٛع

 .ػٍٝ حٛل١غ ِذٚٔت اٌمٛاػذ األخالل١ت ٚاٌسٍٛن إٌّٟٙ فٟ ػ١ٍّت اٌخغٛع٠ٚشجغ أٌٚئه اٌز٠ٓ ٠ُسخخذِْٛ 

 املراجع

(  ٘زٖ اٌس١بست فٟ     األٌٚٝ( فٟ دٚسحٗ )      1 ) فٟ االجخّبع اٌجّؼ١ت اٌؼ١ِّٛت ث اػخّذ

 .اٌّٛضٛػت سببمب إداسة اٌّخغٛػ١ٓ. ٚححً ٘زٖ اٌس١بست ِحً ج١ّغ س١بسبث  ٘ـ 62/40/1001

 


