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دليل املتطوع

الهدف منه
1- إعطاء فكرة عامة حول إعداد دليل املتطوع يف الجمعية.

2- مساندة منسق ومدير التطوع يف تصميم الدليل.

املتطوعوناملعنيون

األول / 2022ماالصدار

بطاقة تعريف
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املقدمة
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املقدمة
ــة  ــة رعاي ــي يف جمعي ــل التطوع ــينضم إىل العم ــوع س ــكل متط ــداً ل ــل مرش ــذا الدلي ــدُّ ه يُع

ــرس. ــة ال االيتــام يف محافظ

 حيــث يحتــوي عــى معلومــات هاّمــة مــن شــأنها أن تســاعده ألداء دوره التطوعــي والتعــرف 
عــى حقوقــه ومســؤولياته، ويلخــص هــذا الدليــل أبــرز املعلومــات واملســؤوليات والواجبــات 
وغريهــا مــن األمــور التــي يحتــاج املتطــوع أن يكــون عــى معرفــة بهــا قبــل بــدء التطــوع يف 
الجمعيــة، وعنــد الحاجــة إىل املزيــد مــن التوضيــح ينبغــي الرجــوع إىل إدارة خدمــات التطــوع 

ودليــل السياســات واإلجــراءات التفصيــي.  

ويتضمن هذا الدليل:
1( مقدمة عن الجمعية وتاريخها.

2( منطلقات ورؤية الجمعية إلرشاك املتطوعني.
3( التعريف ببيئة العمل واألنظمة العامة

4( حقوق املتطوع.
5( التزامات املتطوع.

6( امليثاق األخالقي للمتطوع.
7( سياسات تتعلق باملتطوع.

8( مناذج التطوع.
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مقدمة عن الجمعية وتاريخها

تأسســت جمعيــة رعايــة االيتــام يف محافظــة الــرس )عــام 1437(هـــ بقــرار وزاري)3277( لتنطلــق 
يف أداء رســالتها وأهدافهــا بعــد تســجيلها بــوزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة برقم 

. ترخيص)697( 

ــة  ــة العربي ــة اململك ــق أنظم ــل وف ــمية تعم ــة رس ــة خريي ــام جمعي ــة االيت ــة رعاي ــد جمعي وتع
الســعودية – وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة – أنشــئت لدراســة أحــوال أرس األيتــام 

وتأمــني احتياجاتهــم مــن رعايــة وتأهيــل وســعي الستكشــاف قدراتهــم واإلميــان بهــا
وتهدف إىل:

1. رعاية األيتام وكفالتهم مادياً ومعنوياً وتربوياً\رعاية أرس األيتام مادياً ومعنوياً وتربوياً.
2. إيجاد السبل الكفيلة بتحويل األيتام وأرسهم إىل عنارص منتجة.

3. عالج املحتاجني من األيتام وأرسهم.
4. توفري السكن املالئم ألرس األيتام.

5. املساهمة يف الربامج االجتامعية والثقافية يف املجتمع.
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منطلقات ورؤية الجمعية إلرشاك املتطوعني

العمــل التطوعــي مــن األعــامل التــي حــث عليهــا اإلســالم ودعــا إليهــا النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم   فالعمــل التطوعــي ظاهــرة اجتامعيــة تحقــق الرتابــط والتآلــف والتآخــي بــني أفــراد 
املجتمــع حتــى يكــون كــام وصــف الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بقوله:)مثــل املؤمنــني يف 
ــائر  ــه س ــى ل ــو تداع ــه عض ــتىك من ــد إذا اش ــد الواح ــم كالجس ــم وتراحمه ــم وتعاطفه تواده
ــة  ــة رعاي ــا جمعي ــى به ــي تعتن ــامل الت ــن األع ــي م ــل التطوع ــهر( فالعم ــى والس ــد بالحم الجس
االيتــام وتدرجهــا يف خطتهــا الســنوية ولديهــا أهــداف تســتند عى اســتقطاب واســتثامر طاقات 

ــع. ــني يف املجتم املتطوع

وتســعى جمعيــة رعايــة االيتــام أن تحقــق أهدافهــا وأدوارهــا الرئيســية مــن خــالل إرشاك 
ــة  ــة تبادلي ــوع عملي ــني أن التط ــتقطابها للمتطوع ــالل اس ــن خ ــدت م ــث أك ــني حي ــال للمتطوع فع
ــا إلرشاك  ــا ته ــإن منطلق ــذا ف ــني، ول ــى كال الطرف ــع ع ــود بالنف ــوع، ويع ــة واملتط ــني الجمعي ب

ــى: ــز ع ــني ترتك املتطوع
1. رغبتهــا يف مضاعفــة القــدرة عــى زيــادة اإلبــداع واحتــواء املوهوبني واالســتفادة مــن األفكار 

الشــابة الطموحة.
2. تعزيز املواطنة الفاعلة وتفعيل إرشاك املتطوعني وتأهيلهم للعمل وقت األزمات.

3. نــرش وإحيــاء ثقافــة التطــوع بــني املجتمــع فالجمعيــة باســتقطابها مبثابــة قــدوة حيــة يف 
احــرتام ثقافــة التطــوع.

4. إتاحة الفرصة ألفراد املجتمع للمساهمة يف رعاية اليتيم.
5. تحقيق التكافل والرتابط بني أفراد املجتمع من خالل التطوع.

التطــوع نشــاط اختيــاري لــذا تحــرص الجمعيــة عــى اســتقطاب وجــذب املتطوعــني لتحقيــق 
االندمــاج املجتمعــي والعمــل عــى تهيئــة بيئــة جاذبــة لهــم الكتشــاف ذواتهــم وتوجيــه 

طاقاتهــم لبنــاء الوطــن مــن خــالل ارشاكهــم يف الربامــج التنمويــة يف كافــة املجــاالت.
وســعياً لتحقيــق هــذه الرؤيــة فــإن الجمعيــة تــويل أهميــة كبــرية إلرشاك املتطوعــني، وتخصــص 
لذلــك مــوارد برشيــة وماليــة وإعالميــة ومكانيــة مؤهلــة لتحقيــق هــذه الرؤيــة وتلبيــة طموحــات 
ــرب  ــا ع ــل معه ــون التواص ــا، ويك ــم وتطبيقه ــرض أفكاره ــم لع ــة له ــة الفرص ــني واتاح املتطوع

القنــوات الرســمية.
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التعريف ببيئة العمل واألنظمة العامة

جمعيــة رعايــة االيتــام بيئــة مهيــأة تعمــل مــن أجــل الوصــول باليتيــم اىل حيــاة كرميــة برعايــة 
ماديــة ومعنويــة لتحقيــق االســتقرار يف املجتمــع.

https://aytamalrass.com/ :املوقع االلكرتوين لجمعية رعاية االيتام
 

                   

            

aytam.alrass@gmai.com :رقم التواصل لالستفسار/ جوال: 0501265252      امييل الجمعية

1. تقع جمعية رعاية االيتام بعد دوار الحضانة رقم املبنى )8160(.
2. نوفر الجمعية مواقف خاصة ملستفيدي الجمعية ومنسوبيها.

3. فرتات الدوام فرتتني 
من الســاعة                       صباحاً إىل الساعة                       ظهراً

ومن الساعة                      مساًء إىل الساعة                       مساًء
4. تتميز الجمعية برعاية املستفيدين من االيتام وارسهم ماديا وتوعويا وتثقيفيا.

5. تضــم الجمعيــة مرافــق داخليــة وخارجيــة لقســم الرجــال مثــل: غــرف االجتامعــات، مكاتــب عمــل. 
صــاالت اســتقبال املراجعــني وغريهــا.

6. لالستفســار يف حــال زيــارة الجمعيــة فــإن موظــف االســتقبال باســتقبالكم مبدخــل الجمعيــة 
الرئيــي.

 7. تلتــزم الجمعيــة بتقديــم جميــع أنــواع الدعــم املمكنــة للمتطوعــني. ومــن ذلــك توفــري املــكان 
املناســب الــذي ســيعملون بــه حســب اإلجــراءات املمكنــة التــي متكنهــم مــن القيــام بعملهــم 

التطوعــي فيــام ال يخالــف السياســات العامــة للجمعيــة وسياســة التطــوع.

08:0012:00

04:0008:00
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ــن  ــة ع ــور خارج ــوع يف أي أم ــدة التط ــر وح ــع مدي ــيق م ــة التنس ــى أهمي ــة ع ــد الجمعي 8. تؤك
ــه املتطــوع. إطــار العمــل التطوعــي الــذي يقــوم ب

9. تؤكــد الجمعيــة عــى التــزام املتطــوع بجميــع تعليــامت األمــن والســالمة املعمــول بهــا يف 
الجمعيــة.

ــال  ــه. يف ح ــوب عن ــن ين ــوع أو م ــدة التط ــر وح ــع مدي ــارش م ــل املب ــوع التواص ــى املتط 10. ع
ــر( ــروج املبك ــتئذان للخ ــوع )االس ــرتة التط ــن ف ــاء م ــل االنته ــة قب ــن الجمعي ــروج م الخ

11. تؤكــد الجمعيــة عــى التــزام املتطــوع بــاآلداب الرشعيــة واالجتامعيــة والــذوق العــام، ومتنــع 
أي ســلوك غــري أخالقــي داخــل الجمعيــة )كلــامت بذيئة-رفــع صوت-الشــتم-الجري داخــل أروقــة 

الجمعيــة .................الــخ(
12. تحــرص الجمعيــة عــى توفــري بيئــة آمنــة وجاذبــة للتطــوع، لذلــك يحــق للمتطــوع إبــالغ مديــر 

وحــدة التطــوع بــأي مشــاكل تؤثــر عــى ســري العمــل.
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حقوق املتطوع

أ - التقديم يف كافة الفرص املتاحة:
ــا  ــا م ــه تولّيه ــق ل ــة، ويح ــرص املتاح ــة الف ــة يف كاف ــق يف التقــدم إىل الجمعي ــوع الح للمتط
دامــت تتوفــر فيــه املتطلبــات الخاصــة بالفرصــة التطوعيــة، ويكــون لــه مرونــة االختيــار يف وقــت 

التطــوع ومكانــه وطريقتــه مبــا ال يتعــارض وسياســة الجمعيــة ومتطلبــات الفرصــة التطوعيــة.

ب - تعريف املتقدم للتطوع بحالة الطلب:
تلتــزم الجمعيــة بإعــالم كافــة املتقدمــني بوصــول طلباتهــم، وأنهــا قيــد الدراســة، وهــي تلتــزم 
بإعالمهــم بنتيجــة طلباتهــم قبــوالً أو رفضــاً، وبيــان أســباب الرفــض إن أمكــن واإلحالــة إىل فــرص 

تطوعيــة أو جهــات أخــرى. 

ت-تقديم التوجيه املناسب للمتطوع:
يحــق لــكل متطــوع أن يحصــل عــى التوجيــه املناســب مــن قبــل الجمعيــة، وهــو يتضمــن التعريــف 
بالجمعيــة التــي ســيتطوع فيهــا، واألشــخاص الذيــن ســيتعامل معهــم، واألدوار واملهــام التــي 

ســيقوم بتنفيذهــا. 

ث- تعريف املتطوع مبهمته وصالحياته:
ــات  ــل السياس ــة يف دلي ــري املوضح ــب املعاي ــي بحس ــدوره التطوع ــف ل ــوع توصي ــون للمتط يك
واإلجــراءات، ويحــق للمتطــوع االطــالع عليــه. وتلتــزم الجمعيــة واملتطــوع بحــدود هــذا الــدور. وال 
يتــم إحــداث تغيــريات أو تحديثــات عــى هذا الــدور إال مبوافقة مشــرتكة مــن املتطــوع والجمعية.

ج- تعريف املتطوع مبرجعتيه: 
يتــم تعريــف املتطــوع باملرجعيــة اإلداريــة والفنيــة التــي يعــود إليهــا املتطــوع خــالل أداء دوره 
التطوعــي، ويتــم تزويــده بكافــة وســائل االتصــال مبســؤوله املبــارش ألخــذ املشــورة والتوجيــه 

والتدريــب يف أثنــاء عملــه.

ح- االحتواء واالحرتام: 
للمتطــوع الحــق الكامــل يف أن توفــر لــه بيئــة العمــل الخاصــة التقديــر واالحــرتام الالئــق بــه، وأن 

يتــم اعتبــار آرائــه ومقرتحاتــه ومالحظاتــه بوصفــه عضــوا ينتمــي للمؤسســة.
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خ- السالمة:
يحــق للمتطــوع أن ميــارس دوره التطوعــي يف بيئــة آمنــة مــن املخاطــر التــي تهــدد ســالمته 
ــراءات  ــوص إج ــادي بخص ــريف وامل ــم املع ــة الدع ــه الجمعي ــر ل ــية، وأن توف ــة أو النفس البدني
ــه  ــوم ب ــذي تق ــر ال ــم املخاط ــى تقيي ــاء ع ــك بن ــتخدامها وذل ــة اس ــا وكيفي ــالمة وأدواته الس

ــراءات. ــات واإلج ــل السياس ــام يف دلي ــة ك الجمعي

د- اإلرشاف والتغذية الراجعة والتقييم:
- تقــوم الجمعيــة مــن خــالل مديــر التطــوع باطــالع املتطــّوع عــى منــوذج التقييــم قبــل االنخــراط 
ــى  ــوع ع ــون املتط ــم ليك ــرشف التقيي ــع م ــوده م ــى بن ــوف ع ــة والوق ــة التطوعي يف املهم
ــالل  ــن خ ــة م ــه التطوعي ــري مهمت ــج س ــى نتائ ــه ع ــبقا، واطالع ــه مس ــود تقييم ــى بن ــالع ع اط
اســتعراض مــا تــم تحقيقــه أو إنجــازه ومــدى إتقــان العمــل الــذي أوكل إليــه واألخطــاء التــي قــد 

تكــون قــد حصلــت وكيفيــة عالجهــا. 
ــال للتأكــد مــن تحقيــق أهــداف  - تكــون هنالــك جلســات متابعــة دوريــة أســبوعية أو شــهرية مث
املهمــة التطوعيــة مــن خــالل املعلومــات الــواردة مــن امليــدان أو املرشفــني واملتعلقــة بــأداء 
ــاء  ــتمر أثن ــت إرشاف مس ــوع تح ــى املتط ــة يبق ــد الحاج ــل. وعن ــداف العم ــق أه ــوع وتحقي املتط

تأديــة مهامــه التطوعيــة لتقويــم أدائــه ليتــامىش مــع سياســات الجمعيــة.
- تقــوم الجمعيــة بأخــذ التغذيــة الراجعــة مــن املتطــوع عــن أداء الجمعيــة وطبيعــة دوره 
ــة يف  ــة الراجع ــذه التغذي ــار ه ــم اعتب ــه، ويت ــني مع ــؤوليه واملوظف ــل مس ــي وتعام التطوع

تطويــر التطــوع يف الجمعيــة. 

ذ- التدريب والتطوير:
- عنــد الحاجــة يخضــع كل متطــوع لفــرتة تدريــب تحــت إرشاف الجمعيــة املســؤولة عــن التدريــب 

يف الجمعيــة قبــل قيامــه بــأي مهــام تطوعيــة.
- يتــم مــن خــالل التدريــب استكشــاف قــدرات املتطــوع ملقابلتهــا بطبيعــة املهــام التــي تناســب 

قدراتــه ومهاراتــه وظروفــه واحتياجاتــه.
- يتــم يف بعــض املهــام التطوعيــة الخاصــة تخصيــص برنامــج تدريبــي يخصــص فقــط ألداء تلــك 

املهمــة.  
ــة  ــة التطوعي ــا الجمعي ــي تقدمه ــة الت ــج التدريبي ــع الربام ــزام بجمي ــوع االلت ــى املتط ــب ع - يج

ــا. ــني لديه ــاءات العامل ــر كف ــا لتطوي ــن برنامجه ــزء م كج
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ر- رسية املعلومات
ــات  ــض البيان ــة إىل بع ــوع باإلضاف ــة باملتط ــل الخاص ــات التواص ــع معلوم ــة بجم ــوم الجمعي تق
ــدم  ــات وع ــذه املعلوم ــة ه ــى خصوصي ــاظ ع ــة بالحف ــد الجمعي ــوع، وتتعه ــخصية للمتط الش
ترسيبهــا ألي طــرف ثالــث دون علــم املتطــوع أو اســتخدامها ألي غــرض آخــر غــري الــذي جمعــت 

ــك.  ــال ذل ــة حي ــؤولية القانوني ــة املس ــل الجمعي ــه، وتتحم ل
ز- الغياب:

يحــق للمتطــوع عــدم الحضــور بســبب املــرض أو أي عــارض يحصــل لــه يحــول دون أدائــه لــدوره 
التطوعــي، بــرشط أن يبلــغ مســؤوله املبــارش بعــدم قدرتــه عــى الحضــور قبــل 24 ســاعة مــن 
موعــد حضــوره. ويف حالــة حــدوث أمــر طــارئ يتــم إبــالغ املســؤول يف أقــرب فرصــة ممكنــة.

س- التظلم:
ــل  ــلوب يف التعام ــلوك أو أس ــرار أو س ــول أي ق ــكوى ح ــام أو ش ــع تظل ــوع أن يرف ــق للمتط يح
ــوع،  ــة يف التط ــري الجمعي ــة ومعاي ــي وسياس ــع دوره التطوع ــارض م ــك يتع ــو ذل واإلدارة أو نح

ــراءات.   ــات واإلج ــل السياس ــة يف دلي ــراءات املوضح ــب اإلج ــك بحس ــم ذل ويت

ش- التكريم والتقدير:
يحــق لــكل متطــوع ملتــزم إيجابيــاً مــع الجمعيــة أن يحصــل عــى التقديــر والتكريــم الــذي يتــالءم 
مــع احتياجاتــه ورغباتــه ضمــن إمكانــات الجمعيــة، وأخــذ مرئياتــه والتعــرف عــى احتياجاتــه 

ــة ــالة الجمعي ــق رس ــهامه يف تحقي ــر إس ــن تقدي ــزء م ــا كج ــوع عليه ــة التط ــة خط ملواءم

ص- إنهاء االتفاق أو تغيري الفرصة التطوعية:
ميكــن للمتطــوع أن ينهــي اتفاقــه مــع الجمعيــة التــي يتطــوع فيهــا، أو تغيــري الفرصــة التطوعية 
التــي يقــوم بتنفيذهــا يف أي وقــت يشــاء، بــرشط أال يؤثــر ذلــك يف ســري العمــل الخــاص 
بالجمعيــة والتزامــات املتطــوع األساســية تجاههــا بشــكل كبــري. ويتــم أخــذ مالحظاتــه وتغذيتــه 

ــة.  ــد إنهــاء العقــد أو تغيــري الفرصــة التطوعي ــة عن ــه التطوعي ــة وتجربت الراجعــة تجــاه الجمعي
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التزامات املتطوع

أ - املسؤولية االجتامعية:
ــة إليــه دون  ــه بتفــاٍن واحرتافيــة تحقيقــاً ألهــداف الجمعيــة املوكل ــزم املتطــوع بإنجــاز عمل يلت

تقصــري أو خلــل.

ب - التوقيع عىل اتفاق التطوع:
يقــوم املتطــوع والجمعيــة بعمــل اتفــاق تطــوع يوّضــح توقعــات الجمعيــة مــن املتطــوع، 

وتوقعــات املتطــوع مــن الجمعيــة. 

ت - الدوام وأوقات العمل:
يلتــزم املتطــوع بالســاعات املحــددة للتواجــد يف املكتــب أو يف امليــدان بحســب طبيعــة 

املهمــة والربنامــج الــذي يــوكل إليــه عنــد كل برنامــج.

ث - سياسة الخصوصية والرسية:
يلتــزم املتطــوع بالحفــاظ عــى رسيــة جميــع املعلومــات ذات الخصوصيــة؛ املتعلقــة بالجمعيــة 
ــا  ــى رسيته ــاظ ع ــتهني يف الحف ــه، وال يس ــتفيدين من ــي واملس ــج التطوع ــة الربنام أو بطبيع
ــي،  ــا الطبيع ــارج إطاره ــتخدامها خ ــث أو اس ــرف ثال ــائها لط ــوم بإفش ــدة، وال يق ــرق املعتم بالط
ــات  ــة املعلوم ــى خصوصي ــاظ ع ــد بالحف ــع تعه ــوع توقي ــن املتط ــة م ــب الجمعي ــد تطل ــام ق ك

ــب األمــر.  ــزام كافــة إجــراءات الحفــاظ عــى رسيتهــا، وذلــك إن تطل وعــدم إفشــائها والت
ث - تضارب املصالح:

- يعــرف تضــارب املصالــح عــى أنــه “الوضــع أو املوقــف الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقاللية 
قــرار املتطــوع يف أثنــاء أدائــه لوظيفتــه مبصلحــة شــخصية ماديــة أو معنويــة تهمــه هــو 
ــخصية  ــارات ش ــر أداؤه العتب ــا يتأث ــني، أو عندم ــه املقرب ــه، أو أصدقائ ــد أقارب ــم أح ــخصيا، أو ته ش

ــرار.  ــق بالق ــي تتعل ــات الت ــه باملعلوم ــارشة، أو مبعرفت ــري مب ــارشة أو غ مب
- يلتــزم املتطــوع بعــدم املشــاركة يف أي نشــاط مــن شــأنه أن يُعــّد تضاربــاً يف املصالــح مــع 

دوره بوصفــه متطوعــاً، وعنــد وقــوع ذلــك يقــوم بإعــالم مديــر التطــوع بشــكل مبــارش. 
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ح- العروض والهدايا:
- يلتــزم املتطــوع بعــدم قبــول الهدايــا مــن أي جمعيــة ســواًء أكانــت مــن الرشيحــة املســتفيدة 
مــن الربنامــج أم مــن األصدقــاء واألقربــاء ألجــل العمــل التطوعــي، ويشــمل ذلــك الهدايــا النقديــة 
أو العينيــة وأيــة هدايــا مثينــة، ويســتثنى مــن ذلــك الهدايا الصغــرية مثــل الحلويات، والبســكويت، 
ــي أن  ــة، وينبغ ــري مكلف ــة وغ ــا مقبول ــة بأنه ــراف الجمعي ــّد يف أع ــي تُع ــا الت ــور أو غريه والزه

يقتــر ذلــك عــى االحتفــاالت املوســمية. 
ــع  ــاور م ــب التش ــا أو ال يج ــة قبوله ــة وإمكاني ــة الهدي ــن طبيع ــد م ــري متأك ــوع غ - إذا كان املتط

ــه. ــاص ب ــه الخ مرجع

خ- املظهر الشخيص والذوق العام:
ــم  ــزي املالئ ــد بال ــوع بالتقي ــزم املتط ــي يلت ــدور التطوع ــة ال ــة وطبيع ــة الجمعي ــب سياس بحس
ــه.  ويجــب أن ينســجم  ــد التــي يتــم أداء العمــل التطوعــي مــن خالل لقيــم وعــادات وأعــراف البل
مــع تعاليــم الديــن اإلســالمي الحنيــف وأنظمــة وقوانــني اململكــة العربيــة الســعودية، ويراعــى 

الشــعور العــام واآلداب والتعاليــم اإلســالمية يف مظهــره وترفاتــه وتعاملــه مــع اآلخريــن.
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امليثاق األخالقي للمتطوع 

1- القيم واألخالق:
البــد أن ترتبــط األعــامل الناجحــة مبرجعيــة أخالقيــة مســتمدة مــن ديننــا الحنيــف وقيــم مجتمعنــا 
ــوده إىل  ــوع ويق ــات املتط ــى ترف ــس ع ــا ينعك ــة 2030 مب ــة اململك ــن رؤي ــعودي، وم الس

تحقيــق الغايــة مــن املشــاركة التطوعيــة. ومــن أجــل هــذا يجــب عــى املتطــوع:
1. االلتزام بالقيم واألخالق بناًء عى املبادئ اإلسالمية واملواطنة املسؤولة.

2. التحي باملسؤولية عن عمله التطوعي مبا ينعكس إيجابياً عى الجمعية واملجتمع.
3. إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأخالقه.

4. تقدير ومعاملة الجميع باحرتام وكرامة. 

2- الرسية:
ينطــوي العمــل يف املجــال التطوعــي عــى العديــد مــن املامرســات التــي ال تخلــو مــن االطــالع 
ــية  ــب حساس ــا، إىل جان ــة وغريه ــة املســتفيدة مــن الخدم ــة للرشيح ــور الرسي ــض األم ــى بع ع
بعــض القضايــا املطروحــة يف برنامــج العمــل التطوعــي، وتشــمل الرسيــة كافة األمــور املكتوبة 
واملقــروءة واإللكرتونيــة ومــا هــو يف حكــم “الرسيــة” كــام هــو متعــارف عليــه مــن قبــل النــاس، 

وبنــاء عليــه فيجــب عــى املتطوعــني االلتــزام بالتــايل:
1. عدم إفشاء معلومات خاصة باملستفيدين من العمل التطوعي.

2. عــدم إفشــاء املعلومــات املصنفــة بكونهــا »رسيــة« عــن الجمعيــة بــأي وســيلة كانــت ســواء 
إعالميــة أو غريهــا أثنــاء تطوعــه أو بعــده.

3- املوثوقية وتحمل املسؤولية: 
أن يكون املتطوع محالً للثقة، متصفاً باملسؤولية يف ترفاته وأقواله، إضافة إىل كونه:

1. متحمال ملسؤولية تنفيذ األعامل املناطة به. 
2. يرجع إىل منسق الربنامج أو صاحب الصالحية يف حالة وقوع مشاكل أو تحديات.

ــه  ــن وقيم ــل للوط ــو ممث ــل ه ــط، ب ــا فق ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــل الجمعي ــه ال ميث ــدركاً لكون 3. م
ــه. ومبادئ

4- التواصل الفعال:
ــل  ــن يتعام ــتفيدين الذي ــه واملس ــوع وزمالئ ــني املتط ــدة ب ــات جي ــال عالق ــل الفع ــي التواص ينّم
ــه  ــكاره وآرائ ــد أف ــه وتحدي ــن نفس ــري ع ــرد يف التعب ــدرات الف ــة ق ــى تنمي ــاعد ع ــم، ويس معه
بوضــوح مبــا يجعــل اآلخريــن قادريــن عــى فهمــه، وهــذا يســاعد عــى التغلــب عــى املشــاكل.
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ولذا يجدر باملتطوع:
-  أن يستفيد من العمل التطوعي يف رفع الخربة العملية واملهنية.

- أن يكون واعياً وملامً مبرجعية االستفسارات حول السياسات واإلجراءات يف الجمعية. 
- أن يتواصل مع اآلخرين بجودة وفاعلية.

5- تقديم الدعم:
تنظــر الجمعيــة لــكل فــرد مــن املتطوعــني عــى أنــه جــزء هــام مــن عمليــه الدعــم بــكل األشــكال 

املمكنــة إلنجــاح العمــل التطوعــي. ولهــذا فإنــه يُتَوقـّـُع مــن املتطــوع:
ــكان  ــاً يف امل ــن، خصوص ــني اآلخري ــتفيدين واملتطوع ــن املس ــه م ــن حول ــامً مل ــون داع - أن يك

ــي. ــه التطوع ــه عمل ــؤدى في ــذي ي ال
- أن يكــون داعــامً لجميــع الجهــود الراميــة إىل تعزيــز الكفــاءة والفعاليــة وتحقيــق التميــز يف 

إدارة الجمعيــة يف مجــال العمــل التطوعــي.

6- الشخصية اإليجابية:
ــار  ــاهم دون انتظ ــاند وتس ــي تس ــاءة الت ــادرة املعط ــخصية املب ــي الش ــة ه ــخصية اإليجابي الش
مقابــل، وهــي شــخصية متزنــة، ومتوازنة بــني الحقــوق والواجبات ومتتلــك الجديــة، واملوضوعية 

واملثابــرة. وبنــاء عــى هــذا ينتظــر مــن املتطــوع اإليجــايب مــا يــي:
- أن يقدم ما لديه بإيجابية مثمرة تنعكس عى من حوله.

- أن يتخــذ الجانــب اإليجــايب املنفتــح يف التعامــل مــع العاملــني يف الجمعيــة وتســخري اإلمكانــات 
املتاحــة لــه إلنجــاح املشــاريع التطوعيــة التــي يعمــل بهــا.

- أن يحرص عى املظهر الخارجي املناسب يف جميع األوقات واملناسبات.
- أن يســعى للتعــرف عــى األمنــاط االجتامعيــة والســلوكية للمســتفيدين مــن العمــل التطوعــي، 

بهــدف تحســني تعاملــه معهــم واســتيعابهم بشــكل أفضــل.

7- املهنية:
البــد أن يرتبــط أي عمــل بوســيلة لقيــاس نجاحــه، وميكــن قيــاس نجــاح العمــل التطوعــي بنتائجــه 
اإليجابيــة التــي تنعكــس عــى املســتفيدين منــه، ومبســتوى مهنيــة املتطــوع ومســتوى 

ــي: ــل التطوع ــة يف العم ــل املهني ــن دالئ ــه، وم ــده لعمل تجوي

1. أن يســعى املتطــوع إىل رفــع وتحســني أســاليب العمــل وتجويدهــا واالســتفادة مــن التطــورات 
املهنيــة يف نفــس املجــال.

2. أن يحرص املتطوع عى تقديم العمل وإخراجه بأعى مستويات الجودة املمكنة.
3. أن يقــوم املتطــوع بــإدارة شــؤونه الخاصــة والعمليــة بطريقــة ال تــر بســمعة الجمعيــة التــي 

ــوع معها. يتط
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8- املرجعية:
لــكل عمــل منظــم مرجعيــة ولوائــح يجــب التقيــد بهــا لضــامن جــودة العمــل واملخرجــات، وتُلــزم 

املرجعيــة العاملــني يف العمــل التطوعــي:
1. بتنفيذ املهام بحسب الهيكلية واملرجعيات املعتمدة يف الجمعية.

2. بااللتزام الكامل بالضوابط واللوائح والسياسات املعتمدة من قبل الجمعية.
3. بااللتــزام باملحافظــة عــى ممتلــكات املنظمــة وعــى العهد املســلمة إليــه بجميع أشــكالها 

وإعادتهــا للجمعية.
4. بااللتزام باالتفاقيات والرشاكات التي تعقدها الجمعية.

5. باالمتنــاع عــن إعطــاء أي تعهــد أو التــزام نيابــة عــن الجمعيــة دون الرجــوع للمســؤولني وأخــذ 
التريــح الرســمي بذلــك.

9- تضارب املصالح:
تضــارب املصالــح هــو الوضــع أو املوقــف الــذي تتأثر فيــه موضوعيــة قــرار املتطوع واســتقالليته 
ــه شــخصياً، أو تهــم أحــد  أثنــاء أدائــه لعمــل التطوعــي مبصلحــة شــخصية، ماديــة أو معنويــة تهمُّ
أقاربــه، أو أصدقائــه املقربــني، أو عندمــا يتأثــر عملــه التطوعــي باعتبــارات شــخصية مبــارشة أو 
غــري مبــارشة، أو مبعرفتــه باملعلومــات التــي تتعلــق بالقــرار.  ومــن أجــل تفــادي هــذا التضــارب 

يف املصالــح يجــب عــى املتطــوع:
1. عدم استخدام موارد الجمعية ألغراض ومنافع شخصية، بأي شكل من األشكال.

2. االمتنــاع عــن قبــول أي هديــة أو خدمــة أو عطايــا باســتثناء الحــاالت التــي تربرها قواعــد وأعراف 
الضيافــة واللياقة.

10-املساواة يف التعامل:
ــادي  ــح وحي ــاس واض ــى أس ــوع ع ــى أداء املتط ــل ع ــاواة يف التعام ــس املس ــب أن تنعك يج
بعيــداً عــن كل أنــواع التحيــز والعنريــة. ولهــذا يجــب عــدم التمييــز يف تقديــم خدمــة التطــوع 
للمســتفيدين عــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الســن أو الجنســية أو الديــن أو اإلعاقــة 

ــة. الجســدية أو العقلي



19

السياسات التي تتعلق باملتطوع

1/ تلتــزم الجمعيــة بتغطيــة جميــع االحتياجــات املتعلقــة بالتطــوع وتعمــل عــى توفــري املــوارد 
واملــواد الروريــة لقيــام املتطوعــني بفرصهــم التطوعيــة

2/ تقــوم الجمعيــة بتوصيــف دقيــق لــكل فرصــه تطوعيــة بشــفافية ووضــوح موضحــة املهــام 
واملهــارات املطلوبــة مــن املتطــوع والتــي تلبــى احتياجــات الجمعيــة كــام توضــح هــذه الفــرص 
الفوائــد والعوائــد التــي تعــود عــى املتطــوع مــن هــذه الفــرص وطبيعــة االرشاف والدعــم الذي 
ــتقوم  ــي س ــراءات الت ــد اإلج ــة وتحدي ــر املحتمل ــل املخاط ــة. وتحلي ــن الجمعي ــه م ــيحصل علي س
باتخاذهــا لتخفيــف تأثــري هــذه املخاطــر وتبلغهــم باملخالفــات واإلجــراءات املرتتبــة عليهــا وآليــة 

تطبيقهــا
3/ تتخــذ الجمعيــة اإلجــراءات التأديبيــة تجــاه أي تــرف او ســلوك مــيء يصــدر عــن املتطــوع 

وال تتغــاىض عــن ذلــك كونــه متطوعــا. إدراكا منهــا بــأن املتطــوع ميثــل هــذه الجمعيــة
4/ تقــوم الجمعيــة باتخــاذ اإلجــراءات الزمــة لحاميــة بيانــات املتطوعــني املســجلني لديهــا. كــام 

تضمــن عــدم نــرشه أو تداولهــا مــع أي منظــامت أخــرى االبعــد أخــذ اإلذن مــن املتطوعــني.
5/ تقوم الجمعية باتخاذ اجراءات الزمة عند رفض متطوع وعدم قبوله.

6/ تســتند الجمعيــة مهمــة تدريــب التطوعــني وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم للقيــام بفرصهــم 
التطوعيــة اىل مديــر وحــدة التطــوع والعاملــني معــه يف التطــوع.

ــى  ــه وع ــؤولياته أو قدرات ــاق مس ــارج نط ــا خ ــرى أنه ــي ي ــام الت ــض امله ــق رف ــوع ح 7/ للمتط
ــار. ــني االعتب ــذه بع ــة واخ ــض بجدي ــذا الرف ــع ه ــل م ــوع التعام ــؤول التط مس

ــه  ــه. وتعويض ــام مبهام ــوع للقي ــيحتاجها املتط ــي س ــوارد الت ــري امل ــة بتوف ــوم الجمعي 8/ تق
عــن كافــة املصاريــف املاليــة التــي قــد يتحملهــا والتــي تتعلــق بــأداء فرصتــه التطوعيــة حســب 

ــمية. ــراءات الرس اإلج
9/ تقــوم الجمعيــة بتقديــر جهــود املتطوعــني ويســهم يف ذلــك جميــع منســويب الجمعيــة 
بكافــة مســتوياتهم الدرايــة كــام متنــح املتطوعــني شــهادة توضــح انجازاتهــم التطوعيــة وعــدد 

الســاعات التــي قدموهــا كحــد ادىن للتكريــم.



20

الئحة املخالفات والعقوبات

اإلجراءمرات التكرارمستوى املخالفةاملخالفة

االلتزام باملهام 
مرتنيمتوسطةواملسئوليات للمتطوع

اإليقاف املبديئ عن العمل 
يف حال تكرار املخالفة يتم 

االستغناء عن املتطوع.

االلتزام بالسلوك 
اإليجايب واملهذب مع 
املوظفني واملراجعني 

واملتطوعني اآلخرين

االستغناء عن املتطوع.مرةعالية

الحفاظ عىل 
رسية املراجعني 

ومعلوماتهم
مرةعالية

توجيه للمتطوع بالحفاظ 
عىل رسية املراجعني 

ومعلوماتهم وإذا تكرر منه 
يتم االستغناء عن املتطوع

التعامل مع وسائل 
االعالم ودون علم 

الجمعية
مرةبسيطة

توجيه املتطوع بعدم 
التواصل مع وسائل االعالم 
دون علم الجمعية إذا تكرر 

يتم توجيه تنبيه خطي 
للمتطوع باالستغناء عنه.

املحافظة عىل مملكات 
الجمعية

مرةعالية

التوجيه باملحافظة عىل 
ممتلكات الجمعية ويتحمل 

املتطوع تكليف ما تم 
اتالفه، إذا تكررت املخالفة 
يتم تكليف املتطوع ما تم 

اتالفه واالستغناء عنه.

التعدي لفظياً او جسدياً 
عىل موظف او أحد 

املراجعني واملتطوعني 
اآلخرين

مرةعالية
االستغناء عن املتطوع 
وتوثيق املخالف مبلف 

التطوع.
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عدم االتفاق بني 
املتطوع واملرشف 

املبارشة
مرةمتوسطة

لجنة تحقيق باملوضوع مع 
ابالغ مسئولة التطوع بذلك.

لجنة تحقيق باملوضوع 
مع ابالغ مسئولة 

التطوع بذلك.
مرةمتوسطة

التنبيه-االستغناء عن 
املتطوع
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منوذج رقم )4( املقابلة الشخصية 
الفرصة التطوعية

  مدير التطوع

  املدير الفني

  وجود دوافع غري واضحة لدى املتطوع

  التفضيل للعمل مع الجامعة أو
  العمل بشكل فردي 

  دوافع املتطوع للتقدم للفرصة
  )ماذا تتوقع أن تضيف لك هذه الفرصة؟(

  املهام واألدوار التي تفضل القيام بها
  كمتطوع؟

  املستوى العام للمتقدم ومناسبته
  للفرصة التطوعية

اسم املتقدم

  التوقيع

  التوقيع

عاٍل

  قيادة :....................
  إدارة:.......................
  عضو:.......................

املعيار

مناسبة خربات املتطوع وتجاربه السابقة مع الفرصة التطوعية ومهامها

مستوى املرونة التي أظهرها املتطوع 

نوعية االسئلة التي طرحت حول الجمعية وانشطتها

التزام املتطوع بالوقت يف الحضور للموعد املحدد

مستوى الحامس للفرصة

قدرة املتطوع عىل التعلم والتطوير 

القدرة عىل التواصل بفاعلية أثناء املقابلة

مستوى الثقة بالنفس لدى املتطوع

اهتاممات املتطوع األخرى 

       نعم                          نوعاً ما                        غري مناسب متاماً

       مناسب جداً            نوعاً ما                        غري مناسب متاماً

ضعيفمتوسط

مناذج املتطوع 
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منوذج رقم)5( تعهد خاص  للمتطوع

  االسم

التوقيع 

أتعهد أنا ....................................................... .................                برقم هوية .........................................

بأن :

1. أحافــظ عــى الرسيــة التامــة يف أداء ملهــام املطلوبــة بــكل دقــة ورسيــة طيلــة  فــرتة 
التطــوع  ابتــداء مــن اليــوم بتاريــخ ......./........./.............  وحتــى ....../.............../...............

2. أراعــي الكتــامن التــام بعــد إنهــايئ العمــل فيــام يخــص الجمعيــة وخاصــة فيــام يخــص 
البيانــات واملعلومــات املاليــة واإلداريــة. 

3. أحافظ عى مرافق الجمعية وجميع أدوات التطوع .
4. التزم بالسلوك املهذب واإليجايب اتجاه  زماليئ يف التطوع  وإدارة التطوع . 

5. عدم التفاعل مع وسائل  اإلعالم إال  بإذن الجهة .
6. التزم بتوصيات إدارة التطوع بالجمعية.
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منوذج رقم )6( اتفاقية تطوع 

  مسمى الفرصة التطوعية

  ما تتوقعه الجمعية منكم

  ما ميكن أن تتوقعه من
  الجمعية:

  رقم الجوال

  ملهمة األساسية

  طبيعة الفرصة

  الربيد االلكرتوين

  املدينة  املكان

التطــوع يف األوقــات املتفــق عليهــا وإعالمهــا ألي طــارئ 
يطــرأ عليكــم وترغبــون يف تعديــل هــذه األوقــات.

االلتــزام بأهــداف املؤسســة وسياســاتها املوضحــة يف دليــل 
السياســات واإلجــراءات والــذي ســيتم تعريفكــم عليــه.

تحقيــق املســتهدفات املتفــق عليهــا مــن الفرصــة التطوعيــة 
وهــي:

التعريــف الكامــل بالجمعيــة وسياســاتها وبالفرصــة التطوعيــة 
ومــا ميكــن أن تســاهموا بــه لخدمــة أهــداف الجمعيــة.

التوجيــه املبــارش ملســاعدتكم عــىل القيــام مبهامكــم وكذلك 
التدريــب والتأهيل.

الدعــم املقــدم مــن مرجعكــم اإلداري ومدير التطــوع والرئيس 
املبارش.

فرصتكــم  خــالل  مــن  تقدمونــه  مــا  لــكل  والتكريــم  التقديــر 
الســاعات  بعــدد  التطوعيــة  الشــهادات  وإصــدار  التطوعيــة، 

. بالتطــوع فيهــا  التــي قمتــم 

السيد/ة ..................................................................   ورقم الهوية/ .........................................................
يرس جمعية رعاية االيتام بالرس  أن ترحب بكم كأحد املتطوعني بقسم/  ............................................ بفرع 
............................ . وحيث أن لكم الرغبة بالتطوع يف الفرصة املوضحة أعاله فقد تم تحديد مدير التطوع 

األستاذ/ة .................................. ليكون مرجعكم اإلداري املبارش للحصول عىل الدعم الالزم كمتطوع/ـة، نرجو 
أن ال ترتددوا يف التواصل معه بخصوص أي استفسارات حول حالة مهامكم التطوعية، كام تم تحديد األس
تاذ/ة..................................   مدير / رئيس قسم ............................... ليكون رئيسكم املبارش واملرجع الفني 

لفرصتكم التطوعية.

الفرتة الزمنية:
كام تم االتفاق معكم ملدة .............  يوم/أسبوع/شهر/سنة بواقع ............... ساعة يف اليوم/األسبوع.

بدءاً من يوم                      وتاريخ    /   /      14هـ  وحتى يوم            وتاريخ   /   /   14.
نرجو إذا مل تتمكنوا من الحضور يف املواعيد املتفق عليها أو لديكم ظروف معينة وكنتم ترغبون يف 

تغيري هذه املواعيد التنسيق مع  مرجعكم اإلداري املبارش .
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نتطلع ألن تكونوا يدا واحدة مع فريق العمل بالجمعية لخدمة املجتمع،  وأن تساهموا بتجربة تطوع جديرة 
باالهتامم ومستدمية للطرفني

  املتطوعـ/ـة

  مدير التطوع

  التوقيع

  التوقيع

تم إرفاق صورة الهوية
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منوذج  رقم )    10 ( الشكوى والتظلم

مسمى الفرصة التطوعية

سم من نظر يف املشكلة/ التظلم

اسم من أغلق الشكوى/ التظلم

نوع املشكلة تاريخ املشكلة 

القسم 

تاريخ النظر فيها

تاريخ إغالق الشكوى/ التظلم

رقم الجوال

التوقيع

التوقيع

تاريخ بدء التطوع

اسم املتطوع

تنفيذ التوجيه:

خاص باملتطوع

من يحق له االطالع عىل الشكوى أو التظلم

خاص مبن ينظر يف املشكلة / التظلم

 إغالق الشكوى

     شكوى/      /     14هـ

املرشف

مل يتم ، والسبب:

     تظلم

املدير التنفيذي  مدير التطوع

وصف املشكلة:

التوجيه:

تم
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منوذج ) 11( طلب تعويض عن مصروفات

مسمى الفرصة التطوعية

رقم اآليبان

املرشف الفني

مدير التطوع

إحالة الطلب

مبلغ الرصف اإلجاميل

اسم املرصف/ البنك

التوقيع

تاريخ الرصف

التوقيع

تاريخ تقديم الطلب

مكان الرصفاملبلغبيان باملرصوفات

اسم املتطوع الرباعي حسب الهوية

1- يُعبأ من قبل املتطوع 

2- يُعبأ من قبل املرشف الفني

3- يُعبأ من قبل مدير املتطوع

4- يُعبأ من قبل املتطوع

تم إعطاء اإلذن للمتطوع برصف املبلغ وتم مراجعة النموذج والتأكد من 
إرفاق كافة الفواتري وسالمتها حسب معايري املحاسبة يف الجمعية.

املحاسباملدير املايلاملدير التنفيذي

التوقيع

شخص آخر ............................

تم استالم املبلغ
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منوذج رقم )12( تقييم أداء املتطوع 
عنوان الفرصة التطوعية

مدة الفرصة التطوعية

مكان الفرصة التطوعية  

وصف الفرصة التطوعية ووظيفة املتطوع

أبرز اإليجابيات

جيدممتازالتقييم ضعيفجيد جدا

أبرز املعوقات

بداية الفرصة التطوعية ونهايتها

4.رسعة التجاوب مع املرشف وتعديل املالحظات 
املطورة ملهاراته. 

3. التزام املتطوع بأخالقيات العمل التطوعي 
واآلداب العامة.

2. التزام املتطوع بالوقت.

1. مستوى أداء املتطوع للفرصة التطوعية.

املنطقة

 باأليام : )...................( يوم   ، بالساعات : ) ...................( ساعة

من :            /          /                      إىل         /           /    

املدينة
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مقرتحات للتحسني

توصيات املرشف عىل العملية التطوعية 

اسم املتطوع :                                                          التوقيع :                                                      التاريخ :

اسم املرشف عىل العملية التطوعية :                                                                                التوقيع :  
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منوذج)13( تقييم املتطوع لتجربته التطوعية

من خالل تجربتكم التطوعية مع الجمعية، وعىل مقياس من 1 - 5 حدد مدى تطابق الوصف مع الفرصة 
التطوعية التي شغلتها حيث أن ) 1 = بدرجة منخفضة جدا ، 2 = بدرجة منخفضة ، 3 = بدرجة متوسطة ، 

4 = بدرجة كبرية ، 5 = بدرجة كبرية جدا (

الفرصة التطوعية

  ماهي الفوائد و األمور اإليجابية التي استفدتها من خالل قيامك بهذه الفرصة التطوعية؟

  هل لديك أي مقرتحات لتحسني تجربة التطوع بالجمعية ؟

اإلدارة/ القسم الذي تم التطوع فيه

بنود التقييم بدرجة م
منخفضة جدا

بدرجة 
منخفضة

بدرجة 
متوسطة

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
كبرية جداَ

الجنس

منوذج التسجيل للفرصة التطوعية املعلنة 
مناسب

رسعة تجاوب مسؤول التطوع عن االستفسارات 
وتوضيحها

قدمت يل الجمعية التهيئة الكافية للقيام 
باملهام املوكلة إيل 

املساعدة واملرونة يف العمل 

 إجراءات قبويل يف الفرص التطوعية املعلنة 
مناسبة

منوذج التسجيل للفرصة التطوعية املعلنة 
مناسب

الدعم الذي قدمته الجمعية يل ساهم يف 
تحسني أدايئ للفرصة التطوعية

التقدير الذي قدمته يل الجمعية اشعرين بأهمية 
مساهمتي ومناسب للفرصة التطوعية املنفذة

سأويص زماليئ بالتطوع يف الفرص التطوعية 
التي تعلن عنها هذه الجمعية

1

5

3

7

2

6

4

8

9
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منوذج )15( اتفاقية فريق تطوعي

بحمداللــه وتوفيقــة تــم توقيــع هــذه االتفاقيــة بتــا ريــخ :   /       /    14 هـــ وتنــص االتفاقيــة عــى مــا 
يــي: الطــرف االول: جمعيــة رعايــة االيتــام بالــرس , وممثلــه يف التوقيــع عــى هــذه االتفاقيــة 
األســتاذ/ة......................................... مســمى الوظيفــي .............................  مبوجــب  ســجل  مــدين  . .. .. 

.. .. .. .. .. .. ..
الطــرف الثــاين: فريــق ............................................................ ومقــره......................... وممثلــه يف تنفيــذ 
هــذه االتفاقيــة الرئيــس واملــرشف عــى الفريــق األســتاذ/ة.......................................... مبوجب ســجل 

مــدين  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. و  جــوال:............................ 
ال يقيــد هــذا العقــد أي الطرفــني مــن توقيــع مذكــرات واتفاقــات مــع أي جهــات أخــرى ويثمــر 

هــذا العقــد عــن التعــاون بــني الطرفــني وفــق البنــود التاليــة:
كــون الطــرف األول يتمتــع بصفــة رســمية وذات كيــان رســمي يكــون الطــرف األول املظلــة 
القانونيــة واملرجعيــة يف تبنــي مبــادرات الطــرف الثــاين بنــاًء عــى خربتــه يف تفعيــل املبادرات 
االجتامعيــة، حيــث يحــدد مــدة االتفاقيــة مــن تاريــخ:     /      /     14 هـــ اىل تاريخ :     /      /      14هـ . ويف 

حــال رغبــة أحــد األطــراف اســتمرار االتفاقيــة يتقــدم بخطــاب للطــرف االخــر برغبتــه باالســتمرار.

التزامات الطرف األول:
1. ان يكــون الطــرف األول املظلــة القانونيــة والجهــة املرجعيــة للطــرف الثــاين يف تنفيــذ 

االجتامعيــة. املبــادرات 
ــادرات  ــذ املب ــة يف تنفي ــغ املخصص ــل املبال ــة لتحصي ــيلة مالي ــي أو وس ــاب بن ــص حس 2. تخصي

ــة. ــراءات النظامي ــق اإلج ــاين وف ــرف الث ــة للط االجتامعي
3. أن يتبنى الطرف األول تنفيذ املبادرات وفق اتفاقية الطرفني. 

4. إصــدار الخطابــات واملكاتبــات الرســمية التــي يحتاجهــا الطــرف الثــاين والتــي مــن شــأنها تنفيــذ 
املبــادرة ويتــم اعتــامد الخطابــات مــن قبــل الطرفــني .

5. يكون االجتامعات الرسمية مبكان مخصص لالجتامعات داخل الجمعية.
6. تقديم كافة احتياجات وتسهيالت للطرف الثاين.

7. إصدار بطاقات تعريفية للمتطوعني من أعضاء الفريق.
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التزامات الطرف الثاين:
1. االلتزام بأنظمة وقوانني الطرف األول .

2. صياغة الخطابات وكل من شأنه تنفيذ املبادرة. 
3. إبــراز هويــة الطــرف األول يف جميــع املبــادرات االجتامعيــة واملناســبات املتفــق عليهــا 

ــا . ــدة له ــورة جي ــار ص ــرف األول وإظه ــج الط ــويق لربام والتس
4. املساهمة يف تحقيق رؤية ورساله وأهداف الطرف األول.

5. تقديم تقرير مفصل عن أعامل الفريق نهاية املبادرة االجتامعية. 

حيــث يتــوىل الطــرف الثــاين مســؤولية املبــادرة االجتامعيــة بشــكل كامــل بعــد توقيــع االتفاقيــة 
ويلــزم الطرفــني برسيــة املعلومــات والحفــاظ عــى التفاصيــل الخاصــة بتنفيــذ املبــادرات وعــدم 

إفشــاء أي معلومــات للغــري دون الحصــول عــى موافقــة خطيــة مــن الطــرف اآلخــر.
كــام ميكــن التعديــل عــى االتفاقيــة وصياغتهــا مبوجــد اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم بــني الطرفــني 

تكــون الحاقيــه ملــدة االتفاقيــة بتاريــخ جديــد.
يف حــال اخــالل تحــد الطرفــني ببنــود االتفاقيــة فــإن الطــرف املتــرر مــن هــذا الخلــل يحــق لــه 

فســخ االتفاقيــة أثنــاء رسيانهــا مــن خــالل اشــعار الطــرف االخــر مبــدة مناســبة.

والله املوفق

               الطرف األول                                                                                                       الطرف الثاين 
             مدير الجمعية                                                                                                     اسم الفريق

................................                                                                                                                                           
       أ/ سليامن السلومي                                                                             اسم قائد الفريق: ..................

      التوقيع:.........................                                                                                     التوقيع:.........................
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