
 

 

 

 

 دليل املتطوع 

 جبمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالباحة

 

 

 

 

 

 



 

 

 : امللدمة

 لً 
ً
, خُث ًدخىي هشخب بً في حمعُت الذعىة والاسؼاد وجىعُت الجالُاث بالباخت , وظُيىن هزا الذلُل مشؼذا

لخص  ,ًومعإولُاج ًالخؼىعي والخعشؾ على خلىك ندوس  ألداء نؼأنها أن حعاعذالتي مً  هاّمتعلى معلىماث  ٍو

لى معشؿت بها كبل بذء يىن عجأن دخاج جهزا الذلُل أبشص اإلاعلىماث واإلاعإولُاث والىاحباث وػيرها مً ألامىس التي 

ذ مً الجمعُتالخؼىع في  خؼىع ودلُل العُاظاث ال وخذةلى الخىطُذ ًيبغي الشحىع ئ, وعىذ الحاحت ئلى اإلاٍض

 .الخـصُليوؤلاحشاءاث 

 :الجمعيةملدمة عن  -1

ت تهخم بالذعىة ئلى هللا بالحىمت  ت دعٍى حمعُت الذعىة وؤلاسؼاد وجىعُت الجالُاث في الباخت : مإظعت خيًر

والخىمُت الاحخماعُت واإلاىعـت الحعىت لجمُع ؼشاةذ اإلاجخمع مً معلمين وػير معلمين باؼشاؾ وصاسة العمل 

ت بشكم  خ  0373والتي اعخمذتها هجمعُت دعٍى ت  هـ 1441/  0/  03وجاٍس بعذ اهخلاٌ ؤلاؼشاؾ على الجىاهب ؤلاداٍس

ت والخىمُت والاحخماعُت مع ئبلاء ؤلاؼشاؾ الـني  واإلاالُت مً وصاسة الؽإون ؤلاظالمُت ئلى وصاسة اإلاىاسد البؽٍش

 لىصاسة الؽإون ؤلاظالمُت

 . في بشامجها وأوؽؼتها على جبرعاث اإلادعىين وحهىد اإلاخؼىعين  –بعذ هللا  –مذ و حعخ

السؤية  :  

م عمل اخترافي ت بمىؼلت الباخت ببرامج هىعُت وؿٍش ادة الذعٍى  الٍش

: السسالة   

م الىاخذ لجمُع ؿئاث اإلاجخمع بمذًىت الباخت   الذعىة الى هللا حعالى بالحىمت واإلاىعـت الحعىت بشوح الـٍش

ا واحخماعُا  لالسجلاء بمجخمعىاعلاةذًا وؿىٍش

: الليم   

ؤلاجلان   -   اإلابادسة   -   الخعاون    -   الؽـاؿُت   -   الخميز  

: ألاهداف العامة   

البالد اإلاباسهت مً ػاعت هللا وسظىله ووالة ألامشجشظُخ ماكامذ علُت هزه   -  

جشظُخ مىهج الىظؼُت والخدزًش مً اإلاىاهج وألاؿياس اإلاىدشؿت -  

مىاهبت سؤٍت اإلاملىت العشبُت الععىدًت ووؽش زلاؿت الخؼىع واظخلؼاب اإلاخؼىعين -  



 

 

اء صؼاسا وهباسا معلمين وػير وؽش الذعىة ئلى هللا لجمُع ؿئاث اإلاجخمع )مىاػىين وملُمين وصواس سحاال ووع -

 معلمين(

اظدثماس جىاؿذ العُاح على اإلاىؼلت لخىعُتهم وئسؼادهم -  

الؽشاهت مع الهُئاث واإلاإظعاث الحيىمُت وألاهلُت والخؼىعُت في جىـُز بشامج الذعىة وؤلاسؼاد -  

وؤلاسؼاداظدثماس حمُع ألاظالُب والىظاةل الخللُذًت والحذًثت ووظاةل الاجصاٌ في الذعىة  -  

ئًصاٌ الذعىة وؤلاسؼاد الى اإلاعخـُذًً في أماهنهم وفي ألاوكاث اإلاىاظبت لهم -  

ب الذعاة واإلاخؼىعين والعاملين في اللؼاع الخيري )سحاال ووعاء( وألاةمت والخؼباء - جأهُل وجذٍس  

 

ذ عً الجمعُت الشحاء  - اسة إلاعشؿت اإلاٍض  https://www.galyatbaha.org.saمىكع الجمعُت ؤلالىترووي :  ٍص

 

ت الجمعُت إلؼشان اإلاخؼىعين -0  :مىؼللاث وسٍؤ

 

هدً في حمعُت الذعىة والاسؼاد وجىعُت الجالُاث بالباخت لذًىا كىاعت بأن ؤلاؼشان الـعاٌ للمخؼىعين 

الشةِعُت في الذعىة والاسؼاد وجىعُت الجالُاث , وهإهذ واإلاخؼىعاث ٌعاعذها في جدلُم أهذاؿىا وأدواسها 

  .أن الخؼىع عملُت جبادلُت بين الجمعُت واإلاخؼىع ,وحعىد بالىـع للؼشؿين على 

  :سؤٍدىا 

ت مً خالٌ بِئت آمىت وداعمت باإلاؽاسواث  حعمُم سوح العمل الخؼىعي   ت والذعٍى   الخىعٍى

  :سظالخىا 

تجـعُل ػاكاث العمل الخؼىعي   ت والخىعٍى  للمؽاسهت في خذمت اإلاجخمع مً خالٌ البرامج الذعٍى

 :إلؼشان اإلاخؼىعين واإلاخؼىعاث مىؼللاجىا 

  .العمل وؿم كُم دًيىا الاظالمي الزي ًدث عل الخعاون والخؼىع • 

دعم زلاؿت العمل الخؼىعي بخىؿش ؿشص جؼىعُت حعضص الازش اإلاعتهذؾ مً خالٌ مؽاسهت أؿشاد اإلاجخمع في  •

ت ت والخىعٍى   اإلاعاهمت الـعالت لخمىين اإلاعخـُذًً مً بشامج الجمعُت الذعٍى

  .الاظخـادة مً اإلاخؼىعين اإلادترؿين روي الخبرة في مجاٌ الذعىة والاسؼاد والترحمت •

  .ػشح ؿشص جؼىعُت جىاظب حمُع كذساث وسػباث اإلاخؼىعين لخدلُم ألاهذاؾ الخاصت بهم •

https://www.galyatbaha.org.sa/


 

 

ش أظالُب العمل الخؼ •   .ىعي في مجاٌ الذعىة والاسؼادجؼٍى

  .جخـُع جيالُف الخىؿُف واإلاصشوؿاث اإلاالُت بالجمعُت •

  :كيمنا 

  الخميز-

 الاهخماء- 

  الخعاون  - 

  اإلابادسة- 

   الالتزام- 

 .الاختراؿُت- 

ت    لخدلُم رلً ؿان الجمعُت جىلي أهمُت هبيرة إلؼشان اإلاخؼىعين , وجخصص لزلً مىاسد بؽٍش
ً
وظعُا

 مإهلت لخدلُم هزه اإلاىؼللاث والشؤٍت وجلبُت ػمىخاث اإلاخؼىعين

 

 :الجمعية زحلة املحطىع في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :وألاهظمة العامة الحعسيف ببيئة العمل -3

 

o  (: مىً اظخخذامها و الاظخـادة منها مثل ػشؿت احخماعاث, جدخىي الجمعُت على مىاكع عامت و خاصت ٍو

 (مياجب اإلاخؼىعين مصلى, ػشؿت اظتراخت, ,

o . لت الىصٌى الُه  )جامع الملك فهد الدور األرضي مقابل تحويل الراجحي(.ؼاسع اإلالً ؿهذ مىكع الجمعُت و ػٍش

 

 : حلىق املحطىع -4

o :الحلديم في كافة الفسص املحاحة 

  الجمعُتللمخؼىع الحم في الخلذم ئلى 
ّ
دم له جىل يها ما دامذ جخىؿش ؿُه اإلاخؼلباث في واؿت الـشص اإلاخاخت, ٍو

لخه بما ال ًخعاسض  يىن له مشوهت الاخخُاس في وكذ الخؼىع ومياهه وػٍش الخاصت بالـشصت الخؼىعُت, ٍو

 ومخؼلباث الـشصت الخؼىعُت. الجمعُتوظُاظت 

o بحالة الطلب:املحلدم للحطىع  جعسيف 

باعالم واؿت اإلاخلذمين بىصٌى ػلباتهم, وأنها كُذ الذساظت, وهي جلتزم باعالمهم بىدُجت ػلباتهم الجمعُتجلتزم 

 
ً
  كبىال

ً
 , وبُان أظباب الشؿع ئن أمىً وؤلاخالت ئلى ؿشص جؼىعُت أو حهاث أخشي. أو سؿظا

o الحىجيه املناسب للمحطىع: ثلديم 

ف بالجمعُتًدم ليل مخؼىع أن ًدصل على الخىحُه اإلاىاظب مً كبل  التي  الجمعُت, وهى ًخظمً الخعٍش

 س واإلاهام التي ظُلىم بدىـُزها. ظِخؼىع ؿيها, وألاشخاص الزًً ظِخعامل معهم, وألادوا

o املحطىع بمهمحه وصالحياثه: جعسيف 

دم ًيىن للمخؼىع جىصُف لذوسه الخؼىعي بدعب اإلاعاًير اإلاىضح ت في دلُل العُاظاث وؤلاحشاءاث, ٍو

واإلاخؼىع بدذود هزا الذوس. وال ًخم ئخذار حؼُيراث أو جدذًثاث على  الجمعُتللمخؼىع الاػالع علُه. وجلتزم 

 .الجمعُتهزا الذوس ئال بمىاؿلت مؽترهت مً اإلاخؼىع و 

 



 

 

o املحطىع بمسجعحيه:  جعسيف 

ت والـىُت  ًخم حعٍشف اإلاخؼىع باإلاشحعُت خم جضوٍذه الخؼىعي دوسهالتي ٌعىد ئليها اإلاخؼىع خالٌ أداء ؤلاداٍس , ٍو

ب في أزىاء عمله.  بياؿت وظاةل الاجصاٌ بمعإوله اإلاباؼش ألخز اإلاؽىسة والخىحُه والخذٍس

o والاحترام:  الاححىاء 

ساةه آم به, وأن ًخم اعخباس للمخؼىع الحم اليامل في أن جىؿش له بِئت العمل الخاصت الخلذًش والاخترام الالة

 .جمعُتوملترخاجه ومالخـاجه بىصـه عظىا ًيخمي لل

o  : الاعاشة واملىاصالت والسكن 

 العىً وهزلً واإلاىاصالث, ؤلاعاؼت,صٌى على للجمعُت الح اإلاخاخت وؤلامياهاث الصالخُاث خذود فيللمخؼىع 

 . ئكامخه ملش خاسج الخؼىعي العمل وان ئرا

 

o :العالج 

ب أزىاء أصِب ئرا جالعال ًدم للمخؼىع   الخؼىعي عمله ئلى رهابه خالٌ أو الخؼىعي, العمل مماسظت أو الخذٍس

 .مىه وعىدجه

 

o السالمة: 

ًدم للمخؼىع أن ًماسط دوسه الخؼىعي في بِئت آمىت مً اإلاخاػش التي تهذد ظالمخه البذهُت أو الىـعُت, وأن 

الذعم اإلاعشفي واإلاادي بخصىص ئحشاءاث العالمت وأدواتها وهُـُت اظخخذامها ورلً بىاء  الجمعُتجىؿش له 

 هما في دلُل العُاظاث وؤلاحشاءاث. الجمعُتعلى جلُُم اإلاخاػش الزي جلىم به 

o والحغرية الساجعة والحلييم: إلاشساف 

ع على همىرج الخلُُم كبل الاهخشاغ في اإلاهمت باػالع اإلاخؼىّ  الخؼىعوخذة  ذًشممً خالٌ  الجمعُتجلىم  -

على اػالع على بىىد جلُُمه الخؼىعُت والىكىؾ على بىىده مع مؽشؾ الخلُُم لُيىن اإلاخؼىع 

ػالعه على هخاةج ظير مهمخه الخؼىعُت مً خالٌ اظخعشاض ما جم جدلُله أو ئهجاصه ومذي ئجلان ئو ,معبلا

 جيىن كذ خصلذ وهُـُت عالحها.  العمل الزي أوول ئلُه وألاخؼاء التي كذ

ت مثال للخأهذ مً جدلُم أهذاؾ اإلاهمت الخؼىعُت مً  - جيىن هىالً حلعاث مخابعت دوسٍت أظبىعُت أو ؼهٍش

خالٌ اإلاعلىماث الىاسدة مً اإلاُذان أو اإلاؽشؿين واإلاخعللت بأداء اإلاخؼىع وجدلُم أهذاؾ العمل. وعىذ 



 

 

م أداةه لُخماش ى مع ظُاظاث الحاحت ًبلى اإلاخؼىع جدذ ئؼشاؾ معخمش  أزىاء جأدًت مهامه الخؼىعُت لخلٍى

 .الجمعُت

وػبُعت دوسه الخؼىعي وحعامل  الجمعُتبأخز الخؼزًت الشاحعت مً اإلاخؼىع عً أداء  الجمعُتجلىم  -

ش الخؼىع في  خم اعخباس هزه الخؼزًت الشاحعت في جؼٍى  .الجمعُتمعإولُه واإلاىؿـين معه, ٍو

o الحدزيب والحطىيس 

ب جدذ ئؼشاؾ  -  كبل كُامه بأي مهام جؼىعُت. الجمعُتعىذ الحاحت ًخظع ول مخؼىع لـترة جذٍس

ب اظخىؽاؾ كذساث اإلاخؼىع إلالابلتها بؼبُعت اإلاهام التي جىاظب كذساجه ومهاساجه  - ًخم مً خالٌ الخذٍس

 وؿشوؿه واخخُاحاجه.

بي ًخصص ؿلؽ ألداء جلً اإلاهمت.   -  ًخم في بعع اإلاهام الخؼىعُت الخاصت جخصُص بشهامج جذٍس

بُت التي جلذمها  - الخؼىعُت هجضء مً بشهامجها  الجمعُتًجب على اإلاخؼىع الالتزام بجمُع البرامج الخذٍس

ش هـاءاث العاملين لذيها.  لخؼٍى

 

o املعلىمات سسية 

بجمع معلىماث الخىاصل الخاصت باإلاخؼىع باإلطاؿت ئلى بعع البُاهاث الصخصُت للمخؼىع,  الجمعُتجلىم 

بها ألي ػشؾ زالث دون علم اإلاخؼىع أو  الجمعُتوجخعهذ  بالحـاؾ على خصىصُت هزه اإلاعلىماث وعذم حعٍش

 ً. اإلاعإولُت اللاهىهُت خُاٌ رل الجمعُتاظخخذامها ألي ػشض آخش ػير الزي حمعذ له, وجخدمل 

o الغياب: 

ًدم للمخؼىع عذم الحظىس بعبب اإلاشض أو أي عاسض ًدصل له ًدٌى دون أداةه لذوسه الخؼىعي, بؽشغ 

ظاعت مً مىعذ خظىسه. وفي خالت خذور أمش  04أن ًبلؽ معإوله اإلاباؼش بعذم كذسجه على الحظىس كبل 

 ػاسب ًخم ئبالغ اإلاعإوٌ في أكشب ؿشصت ممىىت.

 

 



 

 

o الحظلم: 

ًدم للمخؼىع أن ًشؿع جـلما أو ؼيىي خٌى أي كشاس أو ظلىن أو أظلىب في الخعامل وؤلاداسة أو هدى رلً 

خم رلً بدعب ؤلاحشاءاث اإلاىضحت في  الجمعُتًخعاسض مع دوسه الخؼىعي وظُاظت ومعاًير  في الخؼىع, ٍو

 دلُل العُاظاث وؤلاحشاءاث

o والحلديس: الحكسيم 

 
ً
م الزي ًخالءم مع اخخُاحاجه  الجمعُتمع  ًدم ليل مخؼىع ملتزم ئًجابُا أن ًدصل على الخلذًش والخىٍش

مشةُاجه والخعشؾ على اخخُاحاجه إلاىاءمت خؼت الخؼىع عليها هجضء وأخز , الجمعُتوسػباجه طمً ئمياهاث 

 الجمعُتمً جلذًش ئظهامه في جدلُم سظالت 

o أو جغيير الفسصة الحطىعية: الاثفاقإنهاء 

التي ًخؼىع ؿيها, أو حؼُير الـشصت الخؼىعُت التي ًلىم بدىـُزها  الجمعُتمع  اجـاكهًمىً للمخؼىع أن ًىهي 

والتزاماث اإلاخؼىع ألاظاظُت ججاهها  الجمعُتفي أي وكذ ٌؽاء, بؽشغ أال ًإزش رلً في ظير العمل الخاص ب

خم أخز مالخـاجه وحؼزًخه الشاحعت ججاه  جشبخه الخؼىعُت عىذ ئنهاء العلذ أو حؼُير وج الجمعُتبؽيل هبير. ٍو

 الـشصت الخؼىعُت. 

 : التزامات املحطىع -5

 

 املسؤولية الاجحماعية: 

  باهجاص ًلتزم اإلاخؼىع 
ً
 اإلاىولت ئلُه دون جلصير أو خلل.  الجمعُتألهذاؾ  عمله بخـاٍن واختراؿُت جدلُلا

  اثفاق الحطىع:الحىكيع على 

وجىكعاث اإلاخؼىع مً  ,مً اإلاخؼىع الجمعُتح جىكعاث ًىّض  جؼىعبعمل اجـاق  الجمعُتًلىم اإلاخؼىع و 

 . الجمعُت

 الدوام وأوكات العمل: 

ًلتزم اإلاخؼىع بالعاعاث اإلادذدة للخىاحذ في اإلاىخب أو في اإلاُذان بدعب ػبُعت اإلاهمت والبرهامج الزي ًىول 

 ئلُه عىذ ول بشهامج.



 

 

 :العهد املسلمة 

 .الجمعُت ئلى وئعادتها أؼيالها, بجمُع ئلُه اإلاعلمت العهذ على اإلاداؿـتًلتزم اإلاخؼىع ب

 

 :الحصسيح الاعالمي 

ذ أو ؤلادالء عذمعلى اإلاخؼىع  ٌ  دون  ئعالمُت وظُلت ألي معلىمت بأي الخصٍش مذًش وخذة  مً ئرن على الحصى

 .ومبادةه الخؼىعي العمل بملخظُاث اإلاخؼىع التزام لظمان الالصمت ؤلاحشاءاث اجخار وللجمعُت ,الخؼىع

 

 سياسة الخصىصية والسسية: 

ت حمُع اإلاعلىماث راث الخصىصُت؛  أو بؼبُعت البرهامج  الجمعُتاإلاخعللت بًلتزم اإلاخؼىع بالحـاؾ على ظٍش

تها بالؼشق اإلاعخمذة, وال ًلىم باؿؽائها لؼشؾ  الخؼىعي واإلاعخـُذًً مىه, وال ٌعتهين في الحـاؾ على ظٍش

مً اإلاخؼىع جىكُع حعهذ بالحـاؾ على  الجمعُتكذ جؼلب , هما زالث أو اظخخذامها خاسج ئػاسها الؼبُعي

تها, ورلً ئن جؼلب ألامش.  خصىصُت اإلاعلىماث وعذم ئؿؽائها  والتزام واؿت ئحشاءاث الحـاؾ على ظٍش

 ثضازب املصالح: 

الىطع أو اإلاىكف الزي جخأزش ؿُه مىطىعُت واظخلاللُت كشاس اإلاخؼىع “ٌعشؾ جظاسب اإلاصالح على أهه  -

ت تهمه هى شخصُا, أو تهم أخذ أكاسبه,  أو في أزىاء أداةه لىؿُـخه بمصلحت شخصُت مادًت أو معىٍى

أصذكاةه اإلالشبين, أو عىذما ًخأزش أداؤه العخباساث شخصُت مباؼشة أو ػير مباؼشة, أو بمعشؿخه 

 باإلاعلىماث التي جخعلم باللشاس. 

 في اإلاصالح مع دوسه بىصـه  -
ً
عّذ جظاسبا ٌُ ًلتزم اإلاخؼىع بعذم اإلاؽاسهت في أي وؽاغ مً ؼأهه أن 

, وعىذ وكىع رلً ًلىم باعالم مذًش ال
ً
 خؼىع بؽيل مباؼش. مخؼىعا

 العسوض والهدايا: 

دت اإلاعخـُذة مً البرهامج أم  ظىاءً  مىـمتًلتزم اإلاخؼىع بعذم كبٌى الهذاًا مً أي  - أواهذ مً الؽٍش

َؽمل رلً الهذاًا الىلذًت أو العُيُت وأًت هذاًا زمُىت, , و اء وألاكشباء ألحل العمل الخؼىعيمً ألاصذك

عدثنى مً رل اث ً الهذاًا الصؼيرةَو عّذ في أعشاؾ مثل الحلٍى
ُ
بأنها  الجمعُت, والضهىس أو ػيرها التي ح

يبغي أن ًلخصش رلً على الاخخـاالث اإلاىظمُت.   ملبىلت وػير ميلـت, ٍو



 

 

 .هالخاص ب مشحعهئرا وان اإلاخؼىع ػير مخأهذ مً ػبُعت الهذًت وئمياهُت كبىلها أو ال ًجب الدؽاوس مع  -

 :املظهس الشخص ي والروق العام 

ًلتزم اإلاخؼىع بالخلُذ بالضي اإلاالةم للُم وعاداث وأعشاؾ  الخؼىعي الذوس وػبُعت  الجمعُتبدعب ظُاظت 

جب أن ًيسجم البلذ التي ًخم أداء العمل ال وأهـمت  الذًً ؤلاظالمي الحىُفمع حعالُم خؼىعي مً خالله.  ٍو

شاعى الؽعىس العام وآلاداب و وكىاهين اإلاملىت العشبُت الععىدًت الخعالُم ؤلاظالمُت في مـهشه وجصشؿاجه , ٍو

 .ً  وحعامله مع آلاخٍش

 : امليثاق ألاخالقي للمحطىع -6

.pdf6a118c8f0cb63_1https://www.galyatbaha.org.sa/rafed/uploads/website_pages/ 

 هماذج املحطىعين:  -7

 طلب الاهضمام الى الفسيم الحطىعي للجمعية -

6https://cutt.us/nAsC 

 طلب محطىعين -

Mxx6https://cutt.us/H 

 ثليم املحطىعين لحجسبتهم الحطىعية -

https://cutt.us/gmDuD 

 ثطىع معنا -

https://cutt.us/OPwOF 

 الفسص الحطىعية -

aj3p0https://cutt.us/ 

https://www.galyatbaha.org.sa/rafed/uploads/website_pages/1_60cb2f8c118a6.pdf
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 https://cutt.us/aumUL:  ثلديم شكىي أو ثظلم -

 كىي والحظلمشال إجساءات

علم  .1 اإلاخؼىعين أزىاء عملُت الخىحُه بدلهم في الخـلم وؤلابالغ وجلذًم الؽياوي, هما ًخم جبُين الخؼىاث  ميعم الخؼىع ٌُ

 والاحشاءاث وكىىاث الاجصاٌ الـعالت التي ًيبغي اظخخذامها للخـلم أو الؽياوي.

 بؽيل حعاووي وػير سظمي. ًبزٌ اإلاخؼىع وسةِعه اإلاباؼش )اإلاشحع الـني( واإلاعىُىن بالخـلم ول الجهىد مً أحل خل الخـلم  .0

لت الشظمُت وحعبئت همىرج الؽياوي والخـلم ًشؿعه  .0 ئرا ؼعش اإلاخؼىع أو سةِعه بأن الخـلم لم ًخم خله , ؿاهه ًخم الاهخلاٌ ئلى الؼٍش

 في الخـلم ؿاهه ًخم سؿعه ئلى مذًش الخؼىع.   
ً
 ئلى سةِعه اإلاباؼش, وئرا وان سةِعه اإلاباؼش ػشؿا

 مداًذة لذساظت مىطىع الخـلم.لجىت  جيىن الاداسة .4

خ اظخالم خؼاب الخـلم. .5  ًخم جدذًذ مىعذ لعلذ احخماع بين اإلاخؼىع واإلاعىُين بالخـلم خالٌ ًىمين مً جاٍس

خ الاحخماع ًىضح اللشاس اإلاخعلم بالخعامل مع الخـلم اإلاشؿىع مً اإلاخؼىع,  .6 ًخم ئجباع الاحخماع بشظالت اظخجابت خالٌ ًىمين مً جاٍس

خظمً جى   طُدا لحم الؼعً في اللشاس الصادس. ٍو

ذ مً الخدلُم والىلاػ مع أػشاؾ الخـلم ًخم ئسظاٌ سظالت لإلعالم بخمذًذ اإلاىعذ وجدذًذ مىعذ بذًل.   .7  في خالت الحاحت ئلى مٍض

 خالٌ ًىمين مً  .8
ً
 سظمُا

ً
خ ئعالمه في خالت عذم سطا اإلاخؼىع عً اللشاس الصادس بؽأن الخـلم اإلاشؿىع, ًمىً له أن ًلذم ػعىا جاٍس

 باللشاس, ًىضح ؿيها أوحه وأظباب الؼعً على اللشاس الصادس. 

ً لجىت مصؼشة مخخلـت مداًذة لذساظت الؼعً اإلالذم بعذ ؿهم خُثُاث الخـلم والاظخماع ألػشاؿه اإلاخخلـت, وجلىم  .9 ًخم جيٍى

 باصذاس كشاس نهاتي ملضم لجمُع ألاػشاؾ وػير كابل للؼعً. 

 دُجت الؼعً خالٌ ًىمين مً صذوس كشاس الؼعً.ًخم ئبالغ اإلاخؼىع بى .13

 7https://cutt.us/PQa:  همىذج طلب جعىيض عن املصسوفات -

 الحعىيض عن املصسوفات جساءاتا

ـهم راث العالكت بالعمل الخؼىعي, وهُـُت  مذًش الخؼىعًلىم  .1 ظهم عً مصاٍس اللُام بزلً, وأهىاع باعالم اإلاخؼىعين باحشاءاث حعٍى

ع عنها واإلاخؼلباث الخاصت بزلً. ع اإلاخؼىعين عنها والتي ال ًخم الخعٍى  اإلاصشوؿاث التي ًخم حعٍى

 ئرا اخخاج اإلاخؼىع ئلى صشؾ أي مبالؽ لخىـُز الـشصت الخؼىعُت ؿاهه ًلىم بابالغ اإلاؽشؾ اإلاباؼش باإلابالؽ اإلاخىكع صشؿها. .0

ع مصشوؿاث( وئسؿاق مخؼلباجه )الـىاجير وهدىها( وحعلُمه ئلى  ًلىم اإلاخؼىع بخعبئت همىرج .0 ه اإلاباؼش )مشحعه مذًش )ػلب حعٍى

ع  .الـني( لؼلب الخعٍى

 .اإلاالُت اإلاعخمذة بالجمعُت ثوؿم ؤلاحشاءاًخم صشؾ اإلابلؽ  .4

 

https://cutt.us/aumUL
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 الحىافز                 عدد الساعات الحطىعية الفئة        م

ت  133              اإلاخؼىع الـض ي  1  خظىس دوسة جؼىٍٍش

بُت           153              اإلاخؼىع الزهبي  0  خظىس دوسجين جذٍس

ت   033              اإلاخؼىع اإلااس ي  0 بُت وعظٍى  خظىس دوسة جذٍس

ت في الجمعُت إلاذة عامين  053             اإلاخؼىع البالجُني  4  عظٍى



 

 

 إلاجساءات الجزاء الضىابط الدزجة

 

 

 

 

 ألاولى

ت اإلاعلىماث.   ؤلاخالٌ بعُاظت ظٍش

 

 اظدبعاد وخـش اإلاخؼىع

 عذم اظخدلاق ؼهادة الخؼىع

 ئبالغ الجهاث الشظمُت

 ئؼعاس اإلاخؼىع وعمل مدظش

الشؿع للجىت الخىـُزًت  اظخؼالٌ اظم الجمعُت لجمع الخبرعاث .

 للخىصُت

 الشؿع إلاجلغ ؤلاداسة في خاٌ العام. اسجياب أخذ اإلاخالـاث اإلاىصىص عليها في الةدت الزوق 

وحىب مخاػبت الجهاث 

 الشظمُت

 اسجياب أخذ اإلاخالـاث اإلاىصىص عليها في هـام مياؿدت الخدشػ.

 اسجياب أخذ اإلاخالـاث اإلاىصىص عليها في هـام الجشاةم اإلاعلىماجُت.

 

 

 

 الثاهية

  اظخعماٌ بُاهاث أو ممخلياث الجمعُت ألػشاض خاصت.

مدظش مشاحعت إلاعشؿت 

ألاظباب ولـذ هـش, وفي خاٌ 

الخىشاس اإلاثبذ ًخم الاعخزاس مً 

 اإلاخؼىع وال ًدم له ؼهادة

 

 مشاحعت اإلاخؼىع

 ئؼعاس اإلاخؼىع سظمُا

 حسجُل الىاكعت

 ؤلاهماٌ في اظخخذام العهذ اإلاعلمت للمخؼىع بما أدي ئلى جلـها.

 مً ألاػشاض بؼير ئرن. اظخخذام اظم الجمعُت أو جمثُلها ألي ػشض

ذ ؤلاعالمي أو وؽش معلىماث باظم الجمعُت على مىاكع  الخىاصل  الخصٍش

 الاحخماعي دون مىاؿلتها .

 

 

 

 

 

 الثالثة

  عذم ئجباع ئحشاءاث ألامً والعالمت.

 حسجُل الىاكعت على اإلاخؼىع

 ومشاحعخه بها وعىذ الخىشاس ًخم

 الاعخزاس مىه مع خصىله على

 باألعماٌ التي كام بهاؼهادة 

 

 مشاحعت اإلاخؼىع

 ئؼعاس اإلاخؼىع سظمُا

 حسجُل الىاكعت

 الخذخين في ألاماهً اإلادـىسة واإلاعلً عنها.

 عذم اإلاداؿـت على اإلامخلياث العامت للجمعُت وئجالؿها.

 عذم الالتزام بأوكاث العمل أو مذة العمل واإلادذدة في اجـاكُت الخؼىع.

 الالتزام باإلاهام اإلاخـم عليها في اجـاكُت الخؼىع.عذم 

 عذم الالتزام بأداء مهمت أو أهثر مً اإلاهام اإلاىولت للمخؼىع في الـشصت الخؼىعُت.

 جلذًم بالغ,أو ؼيىي هُذًت.

 لى.راث الذسحت ألاع خعامل مع الحالت لفي خاٌ جضامً أهثر مً خاله ًخم ا -مالحظة 

 إجساءات الحعامل مع املخالفات :

 أزىاء جىـُز الـشص الخؼىعُت.جلىم ئداسة الخؼىع باعذاد الةدت للمخالـاث والعلىباث اإلاترجبت عليها والتي كذ جصذس مً اإلاخؼىع  -1

اث خعب جأزيرها وجىشاس صذوسها مً اإلاخؼىعين. -0  جلىم ئداسة الخؼىع بخصيُف اإلاخالـاث ئلى معخٍى

 جدذد ئداسة الخؼىع آلُت واضحت لخىـُز ؤلاحشاءاث الخأدًبُت أو العلىباث في خم اإلاخؼىعين اإلاخالـين.  -0

شاءاث الخأدًبُت اإلاخخزة في خم اإلاخؼىع اإلاخالف ئرا واهذ أعمالهم جخأزش روي الصلت باإلح ًخؼش حمُع اإلاىؿـين واإلاخؼىعين -4

 بزلً. 

ـي بالحاالث التي ًخم ؿيها اجخار  مذًش ًلىم  -5 الخؼىع باعالم اإلاخؼىعين الجذد بعذ كبٌى الـشصت الخؼىعُت أو في الللاء الخعٍش

ىضح لهم ؤلاحشاء ؤلاداسي الزي ًخم اجباعه في مثل هزه الحاالث, ومعخلضماجه وأزشه على  ئحشاءاث وحضاءاث ججاه اإلاخؼىع, ٍو

 اإلاخؼىع والـشصت الخؼىعُت.


