
 

 
 
 

  مسووويولية  ذات  األغراض  متعددة تعاونية  جمعية  "التعاونية  بةطي "  طيبة  جامعة  لمنسووووب   األغراض متعددة  التعاونية  الجمعية  تعتبر
  واالقتصادية  االجتماعية التنموية البرامج بتقديم وتعنى هووو  1429  /3 /9  وتاريخ 73  رقم التعاونية  الجمعيات  نظام  بموجب  محدودة
 والشركاء. والخبراء المتطوعين من متكامل فريق خالل من  المنورة ينةالمد منطقة ولسكان طيبة ةجامع لمنسوب 

 

 رؤيتنا
 التعاونية بالجمعيات  ةالصوووو   ذات المعايير أبرز  تطبيق  خالل من  طيبة  جامعة  لمنسوووووب   األغراض متعددة  التعاونية  الجمعية ريادة

  ريية  ف   المم كة  لتوجهات  وفقا    عالية   جودة  ذات  وتعاونية اسووووتثمارية وبيئية  ثقافية  وأجواء  خدمات  وتوفير وعالميا   مح يا   المتميزة

 مزدهر. واقتصاد حيوي لمجتمع وتحقيقا   2030

 رسالتنا
 والتنميوة البشوووورية  الموارد  ووزارة  وقيوادتهوا طيبوة  جامعوة منسوووووب  بين  بالتعواون  وتطويره  االسووووتثمواري التعواون  العمول تشووووجيع

 عامة. المنورة المدينة ومجتمع خاصة طيبة جامعة لمنسوب  واالقتصادية االجتماعية التنموية البرامج يدعم بما االجتماعية 

 أهدافنا
 األعضاء.  احتياجات وت ب   الجمعية  عمل  منطقة  تفتقدها الت  الحيوية الخدمات توفير ف  المساهمة •

 المالئمة.  واإلعالمية اإلرشادية بالوسائل  المواطنين بين التعاون   وع ال نشر •

 الجمعية.  ألعضاء  واالقتصادية االجتماعية الحالة  تحسين ف  المساهمة •
 

 المتطوعين؟ إلشراك التعاونية طيبة جمعية تسعى لماذا

 
 التالية:  لألسباب عملها   في المتطوعين إشراك  إلى التعاونية  طيبة جمعية  تسعى

  من يم كه وبما  استطاعته  حسب  كل األجر  ونيل المجتمع  خدمة  ف   يساهم أن يريد من  لكل الباب وفتح الفرصة  إتاحة •
 لك. ذ غير  أو إدارية  أو ع مية  أو تقنية  أو  استشارية  أو اجتماعية  أو  إعالمية  قدرات 

 التطوع .  العمل  ثقافة  نشر •

 والفعالية.  الكفاءة  وزيادة العمل   ف   الجودة  مستوى يرفع فيما المتطوعين طاقات  من االستفادة •

 . الجمعية أهداف تحقيق ف   وخبراتهم  ومهاراتهم  وطاقاتهم  المتطوعين  حماس من االستفادة •

 المجتمع.  تجاه الجمعية  ع ى الواجب  ل حق  أداء •
 

 ومنها:   التطوع ميثاق  دليل  في  عليه   منصوص هو كما  حقوقا    الجمعية  لهم   تضمن وسوف   منظمتنا من  يُجتزأ ل  جزء  والمتطوعون 

 . الجمعية  فريق  أعضاء  من عضو فهو احترامه  يتم أن ف   الحق  •

 المناسب.  الدعم  له ويوفر محفزة  عمل بيئة له توفر أن ف   الحق  •

 التقدير. له ويُظهر ع يها  ويشكر  هوداتهومج بأعماله  يُعترف  أن ف   الحق  •

 مناسب.  بشكل مهامه لييدي  الحاجة  عند تدريبه يتم أن ف   الحق  •
 

  المسووويولية  صووواحب  وهو ع يهم   واإلشوووراف المتطوعين  ودعم  الجمعية  ف   العمل  فريق  إدارة عن  المسووويول هو  الجمعية  ومدير
 .بالجمعية الخاص التطوع إدارة نظام وإجراءات سياسات وتنفيذ تنظيم ف  والصالحية

 
  لضمان  عام كل سياساتنا ونحدث   نراجع وسوف  الع يا  اإلدارة  قبل من اعتمادها تم مناسبة بسياسات  مدعوم  التطوع برنامج إن

 . التعاونية  معياتالج ف  المتطوعين إشراك معايير مع توافقنا
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