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 الفهشس

 املحخىي 

 
 سكم الصفحت

 ملذمت
5 

 

ت   ألاهذاف-الششالت  –الشٍؤ
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 أهميت الخطىع
7 

 

 الخطىعاهذاف بشامج  
8 

 

 معاًير الخطىع بجمعيت طيبت للخىميت الاجخماعيت
 

9 

 

 هغام الدسجيل بىحذة الخطىع
11 

 

 11 املجاالث الخطىعيت

 

 حلىق وواجباث الخطىع
11 

 

 اشخذامت الخطىع
18 

 

 همىرج اشخماسة الخطىع
13 



 
 

 14 ميثاق العمل الخطىعي

 

 

 

 

فيت هبزة  الجمعيت عً الخطىع في  حعٍش

 

ًمثل العمل الخؼىعي بمىهجه الاحخماعي وإلاوظاوي طلىوا خظازيا جسجلي به املجخمعاث 

والحظازاث مىر كدم الصمان، واصبذ ًمثل زمصا للخياجف والخعاون بين أفساد املجخمع 

طمً مسخلف مإطظاجه، خيث ازجبؽ العمل الخؼىعي ازجباػا وثيلا بيل معاوي الخير 

 اث البشسيت مىر ألاٌش وذلً باعخبازه ممازطت ئوظاهيت. والعمل الصالح عىد ول املجخمع

وال شً أن للعمل الخؼىعي أهميت هبيرة وحليلت جإثس بشيل ئًجابي في خياة الفسد 

وألاطسة واملجخمع، ومً وافت املظخىياث الاكخصادًت والاحخماعيت والخىمىيت، خيث 

، باعخبازه مجمىعت مً ًمثل العمل الخؼىعي ججظيدا عمليا ملبدأ الخيافل الاحخماعي

ت واملجخمعيت   .ألاعماٌ إلاوظاهيت والخيًر

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 السؤيت:

 .السيادة في دعم وجؼىيس البرامج وألاعماٌ الخؼىعيت

 السطالت:

حعصيص العمل الخؼىعي ووشسه وجؼىيسه هثلافت حظاهم بشيل فعاٌ بالخىميت 

 .الاحخماعيت

 ألاهداف:

مظخىي الفسدي أو الجماعي ، وإبساش الجهىد دعم وافت املبادزاث الخؼىعيت على  .1

 .املبرولت في جدليم الخىميت الشاملت للمجخمع

اطخلؼاب الؼاكاث الفعالت في املجخمع بجميع فئاجه والاطخفادة منها، والليام  .2

بيل الخيظيلاث الالشمت مع الجهاث ذاث العالكت لخىفير ألاعماٌ وألاوشؼت 

  .الخؼىعيت

الخىفيرًت للبرامج الخؼىعيت التي حظهم في جدليم جلدًم الدزاطاث والخؼؽ  .3

 .أهداف الجمعيت الخىمىيت

جىثيم ألاعماٌ والبرامج الخؼىعيت وجلييمها وجؼىيسها بشيل مظخمس ًظمً  .4

 .جىفيرها باألطاليب املخؼىزة واملحللت للؼاًت وألاهداف

ليت ػسض مفهىم املبادزة وحعصيص الشعىز بالىالء والاهخماء وإلاخظاض باملظئى  .5

 .ليل ألافساد والفسق الخؼىعيت

جىفير وزلم الفسص الخؼىعيت الداعمت لألهداف والبرامج الاهمائيت في  .6

 .اللؼاعين الحيىمي والخاص



 
 

 

 

 الخطىع أهميت

 :للمجخمع

 املجخمع ًدخاحها التي املهازاث بعع في العجص طد- 

 مىخجه ػاكاث الى الخاملت الؼاكاث جدىيل- 

 معها الخعامل وهيفيت املشاول بأبعاد أدزي  ًيىن  املجخمع دازل مً املخؼىع- 

 الاحخماعي العمل هدى وجىحيهها واملادًت البشسيت الؼاكاث حعبئت- 

 :والجمعياث واملإشصاث للهيئاث

 .الىظائف عدد في الجمعيت او املإطظت او الهيئت مىه حعاوي الري الىلص طد - 

 الهيئت وحعسيف املجخمع اخخياحاث على للخعسف والجمعياث واملإطظاث الهيئاث مظاعدة - 

 .للمجخمع

 وجسويجها املجخمع في والجمعياث واملإطظاث الهيئاث عليها جلىم التي ألافياز عً الدفاع - 

 .لها واملعىىيت واملظاعدة املادًت املظاهدة وحرب

 .املادًت ألاعباء جلليل - 

 :للمخطىعين 

 في اليامىت الؼاكاث وجىحيه مجدًت بؼسيلت الفساغ أوكاث واطدثماز زبرة اهدظاب - 

 .الصحيدت اللىىاث



 
 

 الىجاح، الراث، اثباث مثل والاحخماعيت الىفظيت الحاحاث مً الىثير اشباع - 

 .والامً الاهخماء الى والحاحت

 

  :املخطىع هى مً

 له ًيىن  ال لها وازخيازه ػىاعيت، احخماعي واحب ألداء زبرة او بمهازة ًخمخع الري الشخص هى- 

. لجهده وظيفي ملابل او مادي مسدود أي  املبرٌو

 :الخطىع بشامج  اهذاف

 العمل وخب بالراث والنهىض الدشجيع- 

 الشخصيت وجيىيً املىاهب صلل- 

 اللسازاث في واملبادزة واملشازهت الاطخلالليت- 

 الاحخماعي الترابؽ- 

 املظخدامت الخىعيت- 

 البشسيت اليىادز في الىلص عً الىاججت املشىالث مً الحد- 

 املجخمع افساد مً الخبرة أصحاب مً الاطخفادة- 

 املجخمع لخدمت املخؼىعين في والعؼاء والبرٌ املظاهمت زوح جىميت- 

 وألاوشؼت الخدماث جلدًم في للمشازهت للمخؼىعين الفسصت اجاخت- 

 املجخمع جىاحه التي املشىالث مع للخعامل املخؼىعين واعداد جدزيب- 

 املخؼىعين حهىد مً الاطخفادة زالٌ مً وجىميتها العمل بيئت جؼىيس- 



 
 

 .الجمعيت جخبىاها التي الاحخماعيت الخىمىيت السطالت وشس في املخؼىعين مً الاطخفادة- 

 

 

 :بجمعيت طيبت للخىميت الاجخماعيت الخطىع معاًير

 ػبيعت مع جدىاطب التي املعاًير بخؼبيم حمعيت ػيبت للخىميت الاحخماعيت  حظعى

 لديها للمظخفيدًً جلدمها الخدمت التي حىدة لظمان وذلً لديها امللدمت الخدماث

 :الخالي املعاًير أهم ومً بها الالتزام الخؼىعي للعمل املخلدمين على ويجب

 والظلىن الظيرة خظً ًيىن  أن .1

 املجخمع لخدمت جؼىعيت أعماٌ جأدًت على واللدزة السػبت لدًه ًيىن  أن .2

 طىابم  أي جماما مً زالي الجىائي سجله ًيىن  أن .3

 مسالفتها وعدم بالجمعيت الخاصت وألاهظمت واللىائذ الظياطاث باجباع الخعهد .4

ٌ  ول على باملحافظت الخعهد .5  بأماهه معها والخعامل الجمعيت أصى

 الجمعيت ًسص ما ليل الخامت والظسيت بالخصىصيت الخعهد .6

 زدماتها مً املظخفيدًً وزاصت الجمعيت أطساز ئفشاء عدم .7

 الخؼىعي بالعمل الخاص العلد على الخىكيع .8

 بالجمعيت الخاص ألازالقي بامليثاق الالتزام .9

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 :الخطىع بىحذة الدسجيل هغام

 

 الخؼىعي بالعمل الخاصت إلالىتروهيت الاطخمازة حعبئت- 

 بالجمعيت الخاص ألازالقي وامليثاق واملعاًير الشسوغ على املىافلت- 

 الخؼىعي هفسيم جؼىعي  بالعمل الخاص العلد جىكيع- 

 

 :الخطىعيت املجاالث

 العام الخؼىع -1

 - والصيازاث السخالث جىظيم- الجىدة ئدازة- املشازيع على الاشساف ((إلادازي  الخؼىع -2

 املىاعيد((. جىظيم

 ا الخىاصل شبياث عبر الاعالم- الاطخبياهاث جىشيع ((والثلافي إلاعالمي الخؼىع  -3

 والاعالم(( العامت العالكاث- الحخماعي

 الاطدشازاث -الاحخماعي الخأهيل -الىفس ي الازشاد ((والىفس ي الاحخماعي الخؼىع  -4

  ))أطسي  جثليف- الاطسيت واللظاًا



 
 

 -والفيدًى الفىجىػسافي الخصىيس -اهجسافيً جصميم ((والحاطىبي الخلني الخؼىع  -5

 ذهسها(( ًجب أزسي - الصىجياث -وإلازساج  املىهخاج

 

 

 الخطىع وواجباث حلىق 

 :املخطىع حلىق 

 اهداف جدليم في فعليا حظاعد حهىده وان الجمعيت كبل مً والثلت باالخترام الشعىز  .1

 الجمعيت

 وجىظيماتها الجمعيت مىار على واػالعه بشفافيت معه الخعامل .2

 وصللها مىاهبه ابساش على مظاعدجه .3

 املهمت إلهجاش وإلاشساف والخدزيب الخىحيه جللي .4

 املخؼىعين مع حعاملها في حدًت الجمعيت جيىن  ان .5

 به كام الري العمل على الخلدًس هيل .6

 البرامج أخد في جؼىع بأهه اثباث شهادة على خصىله .7

 خصىله على شهادة زبره جؼىعيت بعد مض ي ثالثت أشهس على الخؼىع في املجاٌ الادازي  .8

 الجمعيت وبسامج أوشؼت في مشازهخه .9

 املخطىع:  واجباث

 الخؼىعيت والبرامج الاوشؼت في املشازهت- 

 الىاخد الفسيم مع العمل- 

 املظئىلين أوامس جىفير- 

 باملىاعيد الالتزام - ووشاغ حدًت بيل العمل- 



 
 

 وحه أهمل على به املىىغ بالعمل الليام- 

 الجمعيت وأهظمت كىاهين اخترام- 

 بالجمعيت الخاصت املعلىماث طسيت اخترام- 

 والخدزيب الاعداد في املشازهت- 

 

 

 

 :املخطىعين اشخذامت ئجشاءاث

 

 بلاعدة املخىفسة اللىىاث حميع ػسيم عً بالجمعيت املخؼىعين مع املظخمس الخىاصل- 

 البياهاث

 بالجمعيت الخاص املىاطباث في وجىسيمهم ودعىتهم لهم شىس زؼاب بخلدًم الخدفيز- 

 املخؼىع لدي الاهخماء زوح لخعصيص وذلً الجمعيت جىحهاث في أزاءهم وأزر مشازهتهم- 

 الجمعيت جلدمها التي الخدزيبيت الدوزاث في ئشساههم ػسيم عً جدزيبهم- 

 الخؼىعيت زدماتهم بها ًلدمىن  التي ألاوكاث في الزجدائه لهم مصؼس بسوش جصميم- 

 للجمعيت

 أو للمظخفيدًً ًلدمىها التي الخدمت وحىدة حهىدهم على بىاء   وجلييمهم مخابعتهم- 

 .الجمعيت شواز

 



 
 

 

 

 

 

 

 اشخماسة جطىع

 معلىماث شخصيت

 الاشم:.......................................... سكم الجىاٌ:..................................

ذ إلالىترووي:............................         العىىان:.........................................البًر

 الحالت الاجخماعيت .................................

  معلىماث أوادًميت

 :املصخىي الخعليمي -

     دهخىساه        ماجصخير       دبلىم      جامعي       مخىشط        ثاهىي          

 أخشي )جزهش( .....................................     

 مهاساث وخبراث 

 ـ............................. 3ـ.......................8ـ ......................1:مهاساث ججذًنها

 ....................-3.......................................-8......................خبراث:

ت:  ٍش  ـ....................3ـ........................ 8ـ............................ 1دوساث جطٍى

 معلىماث جطىعيت



 
 

 .................. أًً؟................................هل شبم لً أن كذمذ أي عمل جطىعي؟ ...........................

 ما الفترة املفضلت لصاعاث جطىعً ؟ صباحا)   (    مصاء  )   (    اليهم )    (

 هل هىان مجاٌ معين جفضلين أو ججيذًً الخطىع فيه؟.............................

 

 

 

 

  :للخىميت الاجخماعيتوثيلت العمل الخطىعي بجمعيت طيبت اليصائيت  

 طالع عليها.ين وأهغمت ولىائح الجمعيت بعذ إلا الخليذ بلىاه .1

الحفاظ على ممخلياث الجمعيت، والحشص على الاشخخذام ألامثل للمىاد املمىىحت  .2

 اليه بما ًحلم ألاهذاف بأكل الخياليف املمىىت.

 الالتزام بالزي الششمي للجمعيت.  .3

 الخعامل مع عمالء الجمعيت والعاملين بها.الخحلي بالخلم الحصً مً خالٌ  .4

 الخليذ بعذد شاعاث العمل الخطىعيت املخفم عليها. .5

افلت هخابيت  .6 عذم ئبشام أي اجفاكيت أو كبٌى أي عشض مً أي جهت خاسجيت دون مى

 مً الجمعيت.

الحفاظ على أششاس العمل واملعلىماث الخاصت بالجمعيت وعذم ئفشاءها أثىاء وبعذ  .7

 العمل الخطىعي.الاهتهاء مً 

ح الصحفيت أو إلادالء بأي معلىماث خاصت عً الجمعيت. .8  الامخىاع عً الخصاٍس

ت التي جليمها الجمعيت ملخطىعيها. .9 بيت والخطىٍٍش  حضىس الذوساث الخذٍس

 الالتزام بحضىس الاجخماعياث التي ٌعلذها اللصم. .11

  ئخطاس الجمعيت بأي حغيير أو جحذًثاث للبياهاث الصخصيت.  .11



 
 

أكش على اطالعي على ششوط الخطىع الىاسدة أعاله وأحعهذ بااللتزام بما وسد فيها مً حعليماث  

وفي حاٌ عذم الالتزام أو إلاخالٌ بأي بىذ مما شبم ًحم لإلداسة الجمعيت اجخار إلاجشاء 

 املىاشب حياٌ رلً ... 

 ....................الاشم:...........................................................

 الخىكيع : ..........................................................................

 


