
 

 

 

 الالئشٛ التٍظٗىٗٛ لمفسم التطٕعٗٛ

 أٔاًل :

 أُ ٖهُٕ الفسٖل التطٕع٘ وطبكًا لشسٔط العىن حتت وظمٛ ادتىعٗٛ ارتريٖٛ لمعىن التطٕع٘ مبٍطكٛ تبٕك ِٔ٘ ناآلت٘ :

 ٖهُٕ لمفسٖل زتمظ ادازٚ عمٜ أُ ٖتٕفس بْ اآلت٘ :  .1

 ادتٍطٗٛ. نيأُ ٖهُٕ اعطاءٓ ضعٕدٖ - أ

 عاً.18عَ  عىس األعطاءأُ ال ٖكن  - ب

 تصٖٔد ادتىعٗٛ جبىٗع البٗاٌات املطمٕبٛ. - ت

 أعطاء. 11أُ ال ٖكن عدد األعطاء عَ  .2

 أُ ٖهُٕ لدْٖ زؤٖٛ ٔزضالْ ٔأِداف. .3

 أُ تهُٕ وبادزاتّي زتاٌٗٛ. .4

 لدْٖ شعاز خاص بْ.أُ ٖهُٕ  .5

 ٖفطن أُ ضبل لْ تٍفٗر وبادزتني عمٜ األقن. .6

 ٖفطن أُ تهُٕ الفهسٚ العاوٛ لمفسٖل غري وهسزٚ باملٍطكٛ. .7

 أُ تهُٕ لدْٖ فهسٚ ِادفٛ لصاحل اجملتىع الطعٕدٙ ٔ تٍىٗٛ افسادٓ. .8

 

 اهلٗهن التٍظٗى٘ لمفسم التطٕعٗٛ : ثاًٌٗا : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االدازٚ التٍفٗرٖٛ لمفسٖل التطٕع٘  

 املديز التنفيذي 

 رئيس اخلدماث التطوعيت

 

 جملس ادارة الفزيق التطوعي

 

 جملس ادارة اجلمعيت



 

 

 

 ضٕابط االتصاالت االدازٖٛ : ثالجًا : 

 

 (. info@tva.org.saاملساضالت السمسٗٛ تتي وَ خاله الربٖد االلهرتٌٔ٘ فكط )  (1

 .ألخر املٕافكٛ عمّٗا ٖٕوًا 15الرباور مبدٚ ال تكن عَ ازضاه املبادزات أٔ  (2

 جيب االلتصاً باهلٗهن التٍظٗى٘ عٍد املساضالت أٔ ارتطابات السمسٗٛ. (3

 

 االدازٚ التٍفٗرٖٛ لمفسٖل التطٕع٘ : ِٗهن زابعًا : 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نائب الزئيس

 املتحدث االعالمي

 

 املبادرة التطوعيتقائد 

 

 رئيس الفزيق التطوعي

 عضو الفزيق 

 



 

 

 

 :التطٕعٗٛ  الئشٛ وّاً اعطاء الفسمخاوطًا : 

 

 وّاً زتمظ ادازٚ الفسٖل التطٕع٘ : .1

 املتشدخ االعالو٘ ( لمفسٖل التطٕع٘ ملدٚ عاً فكط. – ٌائب السئٗظ –الفسٖل  زئٗظعكد ادتىاع الٌتخاب )  .1

 االطالع عمٜ الرباور املكسز تٍفٗرِا ٔاعتىادِا لسفعّا اىل املظمٛ السمسٗٛ لمفسٖل ) مجعٗٛ العىن التطٕع٘(.  .2

 تكٗٗي أٌشطٛ الفسٖل التطٕع٘ ٔالسفع بّا إلدازٚ ادتىعٗٛ. .3

 

 االدازٚ التٍفٗرٖٛ لمفسٖل التطٕع٘ :  .2

 ِٔي االعطاء الرَٖ مت اٌتخابّي وَ قبن اعطاء زتمظ ادازٚ الفسٖل ٖٔهُٕ تستٗبّي ناآلت٘ : 

 زئٗظ الفسٖل التطٕع٘. - أ

 ٌائب السئٗظ. - ب

 املتشدخ االعالو٘. - ت

 

 الفسٖل التطٕع٘ : زئٗظوّاً  .3

احملددٚ وطبكًا وَ ٛ ٔفل ضٕابط االتصاالت االدازٖالسمسٗٛ التٕاصن املباشس وع ادازٚ ادتىعٗٛ ٔالسفع بارتطابات  (1

 ادتىعٗٛ.

 متجٗن الفسٖل التطٕع٘ أواً ادتّات ارتدوٗٛ. (2

 الكٗاً عمٜ تعصٖص العالقٛ وع املطتفٗدَٖ ٔادتّات. (3

 تٕدْٗ أفساد الفسٖل ألفطن الطسم ألداء أدٔزاِي. (4

 وطاعدٚ أعطاء الفسٖل يف سن املشانن اليت تٕادّّي أثٍاء أداء عىمّي . (5

 ٔحتدٖد ٌكاط الكٕٚ ٔالطعف .تكٗٗي أداء أعطاء الفسٖل  (6

 .لصٖادٚ وّازٚ ٔخربٚ أعطاء الفسٖلٔضع ارتطط املٍاضبٛ لمتدزٖب  (7

 .عىن ٔادتّٛ اليت ٖسغب التطٕع بّاتطذٗن الساغبني يف التطٕع ٔتصٍٗفّي وَ سٗح الٕقت ٌٕٔع ال (8

 

 الٍائب : .4

خطٗط ٔالتطٕٖس ٔالتٍفٗر ٖٔكًٕ الٍائب ٔميجمْ اثٍاء غٗابْ ٖٔكًٕ مبطاعدٓ  الكائد يف الت بالسئٗظٖمتصل دٔز الٍائب 

 مبتابعٛ عىن الفسٖل اىل داٌب تكٗٗي االعطاء .

 تٕشٖع املتطٕعني عمٜ األٌشطٛ املختمفٛ ٔفكا لكدزاتّي ٔوٕٗهلي . -1

 تٕفري التدزٖب ٔبٍاء الكدزات االشوٛ لمىتطٕعني ٔتأِمّٗي ملا ضٗكٕوُٕ بْ وَ األعىاه . -2



 

 

 

 

 : املتشدخ االعالو٘ .5

 الفسٖل يف املٍصات االعالوٗٛ. متجٗن-1

 الكٗاً بٍشس أخباز الفسٖل عمٜ وٍصات التٕاصن االدتىاع٘.-2

 

 

 قائد املبادزٚ التطٕعٗٛ :  .6

ٖتي تهمٗفْ وَ قبن زئٗظ الفسٖل التطٕع٘ لكٗادٚ أٙ وبادزٚ تطٕعٗٛ لمفسٖل أٔ ٖشازك بّا ٔتٍفٗر املّاً املٕنمٛ الْٗ وَ -1

 ال ٍٖتّ٘ اال بعد زفع التكازٖس الٍّائٗٛ لمىبادزٚ ٔتطمٗىّا لسئٗظ الفسٖل التطٕع٘.قبن السئٗظ , عمىًا بأُ دٔزٓ 

 

 :اذتكٕم ٔاملخالفات ضًا : الئشٛ ضاد

 عٍد خمالفٛ الفسٖل التطٕع٘ لألٌظىٛ ٔالطٗاضات حيل لمذىعٗٛ اختاذ اآلت٘ : .1

 األٔىل ٖتي تٕدْٗ اٌراز لسئٗظ الفسٖل التطٕع٘. لمىسٚعٍد ازتهاب خمالفٛ  -أ

الجاٌٗٛ ٖتي تعمٗل وّاً زئٗظ الفسٖل التطٕع٘ ٔتهمٗف الٍائب مبّاً زئاضٛ الفسٖل اىل سني  لمىسٚعٍد ازتهاب خمالفٛ  -ب

 اٌتّاء ودٚ االدازٚ التٍفٗرٖٛ. 

الجالجٛ ٖتي تعمٗل عىن الفسٖل وؤقتًا ٔدعٕٚ اعطاء زتمظ ادازتْ الٌتخاب ادازٚ تٍفٗرٖٛ  لمىسٚعٍد ازتهاب خمالفٛ  -ز

 ٚ.ددٖد

 اٖكاف عىن الفسٖل حتت وظمٛ ادتىعٗٛ بشهن ٌّائ٘.  -د

 

حيل لمذىعٗٛ االعالُ عَ اٖكاف عىن الفسٖل التطٕع٘ يف وٍصاتّا االدتىاعٗٛ لطىاُ عدً االضتفادٚ وَ أٙ  .2

 وطتٍدات زمسْٗ قد ضمىت ضابكًا لمفسٖل التطٕع٘.

املٍاضب لطىاُ اضتىسازٖٛ عطاءٓ بالعىن عٍد سدٔخ أٙ اشهالٗٛ بالفسٖل التطٕع٘ حيل لمذىعٗٛ اختاذ الكساز  .3

 التطٕع٘. 

ال حيل ألعطاء الفسٖل التطٕع٘ تكاض٘ أٙ وبمغ وادٙ ٌظري تكدميّي لرباور أٔ دٔزات تدزٖبْٗ خاصٛ بفسٖكّي  .4

 التطٕع٘. 

 ال حيل لمفسٖل التطٕع٘ عكد الشسانات اجملتىعٗٛ وع أٙ دّٛ أٔ الكٗاً بصٖازات زمسٗٛ دُٔ أخر وٕافكٛ خطٗٛ وَ .5

 ادتىعٗٛ. 

ميٍع االعالُ عَ مجع التربعات ارتريٖٛ أٔ ضداد الفٕاتري أ اذتاالت االٌطاٌٗٛ أ غريِا دُٔ أخر وٕافكٛ خطٗٛ  .6

 وطبكٛ وَ ادتىعٗٛ.


