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 السياسات واإلجراءات: عن دليل 

وحاكما لها ،  فتاة الخليج الخيرية بالخبر جمعية  يعد دليل السياسات واإلجراءات منظما إلدارة التطوع داخل

بشكل واضح وشفاف ، كما يوضح لكل من الجمعية  حيث يضمن الدليل سير العمليات اإلدارية داخل املنظمة 

لطرفين ، وداعما لعملية إشراك املتطوعين وتفعيلها داخل  ات التدخل وحدودها حافظا لحق اواملتطوع نطاق

 . فتاة الخليج الخيرية بالخبرجمعية 

كما يحتوي الدليل على مجموعة من النماذج العملية التي من شانها أن تسهل على إدارة التطوع تفعيل التطوع  

 واملتطوعين بالجمعية . 

خضع للمراجعة والتحديث الدوري وفقا للمستجدات التي قد تطرأ  ذا الدليل البد أن يويجدر اإلشارة بأن ه

  الجمعية بما يصب في مصلحة   أصحاب العالقة بالتطوع من خالل نزولهم للميدان يرتئيه على الجمعية وما 

 واملتطوع معا. 

 واإلجراءات:هيكلة دليل السياسات 
أخرى   ملحاور صلب عمل إدارة التطوع باإلضافة  اقات التطوع الست التي تمثل تم بناء هذا الدليل وفقا لنط

كل محور مجموعة من السياسات  ، حيث يتفرع من يعد تحكيمها ذا أهمية لدى املنظمة وإدارة التطوع

 ع وتحكمه . توجه عمل املنظمة وإدارة التطو أن نها  أاملتعلقة فيه والتي من ش

األساسية ذات    املحاور القواعد العامة التي تبين توجه ورأي املنظمة تجاه   ها:بأننعرف السياسة  حيث يمكن أن 

 أساسيا للتخطيط 
ً
العالقة بإدارة التطوع أو التي ترى املنظمة ضرورة توضيحها، وتشكل السياسات مرجعا

 . ملنظمةواتخاذ القرار حول كل ماله عالقة بإدارة التطوع في ا

 ة من أهمها:وتبنى السياسة وفقا ملعايير محدد

 . أن تكون شاملة وغير جزئية .1

 . خالية من املصطلحات املعقدة .2

 .ال يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة  .3

 .موجزة وغير طويلة .4

تصف كيفية تنفيذ   - عند الحاجة – ثم يتفرع من كل سياسة في هذا الدليل مجموعة من اإلجراءات 

 السياسات بوضوح وخطوات مبسطة ومتسلسلة . 

 آللية سير اإلجراء وتتابع العمليات فيه ليكون أكثر فهما ووضوحا. اءات رسم توضيحيويتبع بعض اإلجر 
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  الدليل: صر خمت

التخطيط 
والتعزيز

تلتزم املنظمة بنشر منطلقاهتا ورؤيتها يف إشراك املتطوعني داخليا وخارجيا: 1.1سياسة •
.ابلتطوع ا ألصحاب العالقة تلتزم املنظمة بوجود سياسات وإجراءات إدارية تنظم عمل إدارة التطوع داخل املنظمة مبا يليب احتياجاهتا وتقوم إباتحته: 1.2سياسة •
.م لتحقيق األهداف املنشودةتتبىن املنظمة نشر ثقافة التطوع بني العاملني وتبني أسباب ودوافع إشراكها للمتطوعني فيها والقيام مبساندهت: 1.3سياسة •
تم عمليات إدارة التطوع ويتكلف املنظمة مسؤولية إدارة كيان التطوع إىل فرد متفرغ جزئياً أو كلياً، وتقوم إبعداد وصف وظيفي خاص به يتضمن: 1.4سياسة •

.التصديق عليه من قبل جملس إدارة املنظمة وال خيتلف عن إدارات املنظمة األخرى
.جملس اإلدارةتلتزم إدارة التطوع بوضع خطة تشغيلية سنوية تشمل امليزانية اليت تغطي كافة احتياجات التطوع ويتم اعتمادها من: 1.5سياسة •

تصميم 
الفرص 

واالستقطاب

ما توضح تليب احتياج املنظمة، كتقوم املنظمة بتوصيف دقيق لكل فرصة تطوعية بشفافية ووضوح، موضحًة املهام واملهارات املطلوبة من املتطوع واليت: 2.1سياسة •
احملتملة وحتديد ليل املخاطر هذه الفرص الفوائد والعوائد اليت تعود على املتطوع من هذه الفرصة وطبيعة اإلشراف والدعم الذي سيحصل عليه من املنظمة، وحت

.اإلجراءات اليت ستقوم ابختاذها لتخفيف أتثري هذه املخاطر

الفرز 
والتسكني

ا أو تداوهلا مع أي تقوم املنظمة ابختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية بياانت املتطوعني املسجلني لديها، كما تضمن عدم نشره: 3.1سياسة •
منظمات أخرى إال بعد أخذ اإلذن من املتطوعني

فرصة مع توضيح أسباب تعتمد املنظمة آلية للتواصل مع املتطوعني الذين مت رفضهم وإبالغهم ابالعتذار عن قبوهلم يف ال:  3.2سياسة •
ذلك، كما تدرس املنظمة إمكانية حتويلهم ملنظمات أخرى تناسب قدراهتم ومهاراهتم بعد أخذ اإلذن من املتطوعني

اسية عالية، أو تتأكد املنظمة من خلو السجالت املدنية للمتطوعني من املخالفات األمنية، يف حال كانت الفرصة ذات حس: 3.3سياسة •
.قامت اجلهات اإلشرافية بطلب ذلك

فعيل التطوع يف تتخذ املنظمة اإلجراءات الالزمة لضمان املتطوعني يف الفرص ذات السرية العالية وذلك حرصا منها على ت: 4.3سياسة •
.كافة إدارات اجلمعية

التوجيه 
والتدريب

.تلتزم املنظمة بتقدمي التوجيه والتدريب الالزمني للمتطوعني للقيام بفرصهم التطوعية على أفضل وجه: 4.1سياسة •

الدعم 
واإلشراف

ومتنع تكبد املتطوع ألي اإلدارية ،تلتزم اجلمعية بتوفري املوارد الالزمة والضرورية للعمل جلميع املتطوعني واليت تشمل على املوارد املالية والبشرية واألدوات: 5.1سياسة •
.نفقات أو توفريه الحتياجات ألداء فرصته التطوعية إمياان منها مبسؤوليتها جتاه التطوع واملتطوعني

تطوع ميثل ا منها أبن املتتخذ املنظمة اإلجراءات التأديبية جتاه أي تصرف أو سلوك مسيء يصدر عن املتطوع، وال تتغاضى عن ذلك لكونه متطوعاً، إدراك: 5.2سياسة •
.املنظمة

.اسبةتعتمد املنظمة آلية واضحة حتفظ للمتطوعني حقهم يف رفع الشكاوى وحاالت التظلم وتعلم املتطوعني بذلك ابلوسيلة املن: 5.3سياسة •
والتحسني خللق بيئة ة التطويرحترص اجلمعية على طرح قضااي املتطوعني من خالل االجتماعات الدورية بني جملس إدارة اجلمعية وكافة العاملني إمياان منها أبمهي: 4.5سياسة •

.جاذبة للمتطوعني

التكرمي 
والتقدير

زاهتم التطوعية وعدد ثيقة توضح إجناتقوم املنظمة بتقدير جهود املتطوعني ويسهم يف ذلك مجيع منسويب املنظمة بكافة مستوايهتم اإلدارية، كما متنح املتطوعني و : 6.1سياسة •
.الساعات اليت قدموها كحد أدىن للتكرمي

الشراكات 
والفرق 
التطوعية

.تزودها ابملتطوعنيليت ميكن أن تقوم املنظمة بعقد الشراكات مع الفرق التطوعية املعتمدة رمسيا واليت ختدم فرصها وأنشطتها وأهدافها أو اجلهات التعليمية ا: 7.1سياسة •
.الالزمرهم على الوجهتتبىن املنظمة الفرق التطوعية اليت تتوافق أهدافها مع أهداف املنظمة وتقدم هلم كافة التسهيالت اليت متكنهم من أداء أدوا: 7.2سياسة •
.حيق للمنظمة تشكيل فريق تطوعي مبهام وأدوار واضحة، مبا حيقق أهداف اجلمعية ورؤيتها ورسالتها االسرتاتيجية: 7.3سياسة •
يعترب الفريق التطوعي اتبعاً للمنظمة إدارايً ومالياً وإعالمياً، ويلتزم بكافة األنظمة الداخلية:7.4سياسة •
.للمنظمة، وتقوم املنظمة ابختاذ التدابري الالزمة حلفظ حقوق الفريق التطوعي وإجنازاته إدارايً وماليًا وإعالمياً •



 

 

 المملكة العربية السعودية

 الخبر –المنطقة الشرقية 

 يج الخيرية النسائيةجمعية فتاة الخل

 15برقم بوزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية مسجلة 

  

 رية:االسياسات واإلجراءات اإلد
 أوال: التخطيط والتعزيز

 : تلتزم املنظمة بنشر منطلقاتها ورؤيتها في إشراك املتطوعين داخليا وخارجيا 1.1سياسة 

 اإلجراءات:

مسووووووووووووووووكول التطووووووووووووووووووع بمشوووووووووووووووواركة اإلدارة التنفيذيووووووووووووووووة واألقسوووووووووووووووووا  بصووووووووووووووووياغة املنطلقوووووووووووووووووات يقووووووووووووووووو   .1

فوووووووووي إشوووووووووراك املتطووووووووووعين والتوووووووووي تعبووووووووور عووووووووون الفوائووووووووود العائووووووووودة مووووووووون الخاصوووووووووة بالجمعيوووووووووة ور يووووووووو هم 

واملتطوووووووووعين واألثوووووووور الووووووووذي يووووووووودون تحقيقووووووووه موووووووون إشووووووووراك املتطوووووووووعين علووووووووى املجتمووووووووع واملنظمووووووووة 

 خاللهم.

 املنطلقات والر يةتقو  اإلدارة التنفيذية باعتماد  .2

ائل يقووووووووو  مسووووووووكول التطوووووووووع بلشوووووووور املنطلقووووووووات والر يووووووووة داخليووووووووا علووووووووى مسووووووووتوى املنظمووووووووة بالوسوووووووو .3

..( بنوووووووووووووووووورات . –اجتماعووووووووووووووووووات  –ورش  –وسووووووووووووووووووائل التواصوووووووووووووووووول  –املناسووووووووووووووووووبة  ملشووووووووووووووووووورات البريوووووووووووووووووود 

 –املوووووووووكتمرات  –األركوووووووووان التعريفيوووووووووة فوووووووووي املعوووووووووار  والفعاليوووووووووات  –وخارجيوووووووووا  وسوووووووووائل التواصووووووووول 

 زيارات املدراس والجامعات...( –اضرات الندوات واملح

 يتم مراجعة املنطلقات والر ية مع كل دورة مجلس إدارة .4

 

: تلتزم املنظمة بوجود سياسات وإجراءات إدارية تنظم عمل إدارة التطوع داخل املنظمة بما  1.2سياسة 

 يلبي احتياجاتها وتقوم بإتاحتها ألصحاب العالقة بالتطوع . 

 اإلجراءات: 

يقو  مسكول التطوع بإشراك اإلدارة التنفيذية واألقسا  واملتطوعين في اقتراح مسودة سياسات  .1

 لتطوع داخل املنظمة.تنظم عمل ا

يقو  مسكول التطوع بصياغة السياسات واإلجراءات التفصيلية إلدارة التطوع داخل املنظمة آخذا   .2

 . املقترحات التي تم طرحها  عتبارباال 

تقو  اإلدارة التنفيذية بمراجعة واعتماد السياسات واإلجراءات بما يتوافق مع توجهات املنظمة وقيمها   .3

 فك الفرص والتنوع في الفرص التطوعية. تحقيق العدالة في تكااملكسسية وبما يضمن 

تتيح املنظمة السياسات واإلجراءات لجميع املعنيين بالتطوع وتتأكد من استيعابهم وفهمهم وتحثهم على   .4

 تطبيقها وتطويرها. 

 يتم مراجعة السياسات واإلجراءات بشكل دوري وتحديثها والتطوير فيها. .5

افع إشراكها للمتطوعين  نشر املنظمة : تتبنى 1.3سياسة  ثقافة التطوع بين العاملين وتبين أسباب ودو

 فيها والقيام بمساندتهم لتحقيق األهداف املنشودة. 

 اإلجراءات:   

التطوع بوضع -1 التطوع    يقو  مسكول  ثقافة  للشر  أو  تدريبية  الدورات  المن خالل  داخليا وخارجيا  خطة 

االج التواصل  مواقع  أو  تبني  امللشورات  يضمن  بما  االجتماعات  أو  املتطوعين  تماعي  إلشراك  العاملين 

   باملنظمة ويلشر ثقافة التطوع خارجيا 
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للمتطوعين   -2 املتبادلة  واملنافع  املتطوعين  إشراك  من  واألسباب  الدوافع  العاملين  لكافة  املنظمة  إدارة  تبين 

ن الجدد  بالتطوع والبرامج التوجيهية للموظفيليات متنوعة مثال  املواد التوعوية  واملنظمة بأساليب متعددة وآ

 وغيرها(.

الفرص التطوعية في أقسا   -3 التطوع وتصمم عدد من  املنظمة العاملين في تصميم أهداف كيان  إدارة  تشرك 

 مختلفة.  

، وتقوم بإعداد وصف  تكلف املنظمة مسؤولية إدارة كيان التطوع إلى فرد متفرغ  :1.4سياسة 
ً
 أو كليا

ً
جزئيا

م التصديق عليه من قبل مجلس إدارة املنظمة وال  ي خاص به يتضمن عمليات إدارة التطوع ويتوظيف

 يختلف عن إدارات املنظمة األخرى. 

 اإلجراءات:   

َضّمن في نموذج   سكول تطوع إلدارة وحدةتختار املنظمة م -1
ُ
 وواجبات وصالحيات ت

ً
التطوع وتسند له مهاما

 ( الوصف الوظيفي 1  نموذج رار رسمي من إدارة املنظمة.بطاقة الوصف الوظيفي ويتم تعيينه بق

يتم تزويد القسم بموظفين إضافيين عند الحاجة ويتم وضع وصف وظيفي لهم يضمن تحقيق أدوار إدارة   -2

 التطوع  

تلتزم إدارة التطوع بوضع خطة تشغيلية سنوية تشمل امليزانية التي تغطي كافة احتياجات   :1.5سياسة 

 ويتم اعتمادها من مجلس اإلدارة.  التطوع

 اإلجراءات: 

قو  مسكول التطوع بمشاركة مسكولي التطوع باملراكز وإداراتهم التنفيذية في وضع املس هدفات وامليزانية  ي -1

 بإدارة التطوع ومن ثم تقسيمها على الجمعية واملراكز   الخاصة 

العامة إلدارة التطوع مستوفية   يقو  مسكول التطوع بالجمعية واملراكز بوضع الخطة التشغيلية -2

  نموذجملالية ومحققة ألهداف التطوع في الخطة التشغيلية العامة للمنظمة.  النطاقات الست وامليزانية ا

 ( الخطة التشغيلية 2 

رفع امليزانية املالية السنوية الخاصة بإدارة التطوع لقسم املالية للمراجعة ، ومن ثم الرفع ملجلس  يتم -3

 ادها اإلدارة العتم 

تقو  إدارة التطوع بالجمعية واملراكز بعد االعتماد بوضع خطة تشغيلية خاصة بهم وفقا للخطة   -4

 هم. التشغيلية العامة إلدارة التطوع تلبي املس هدفات املتعلقة ب 

 :اآللية

 

مناقشة مسكولي التطوع

هم بالجمعية واملراكز وإدارات

وزيع التنفيذية في الخطة وت

ةاملس هدفات وامليزاني

بناء الخطة التشغيلية

العامة بواسطة مسكولي 

اكزالتطوع بالجمعية واملر 

إرسال الخطة لقسم

املالية للمراجعة

اعتماد الخطة من 

مجلس اإلدارة

وضع خطط منفصلة 

مشتقة من الخطة 

العامة إلدارة التطوع 

ى للجمعية وكل مركز عل

حدة
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 ثانيا: تصميم الفرص واالستقطاب

 املهام  تقوم املنظمة بتوصيف دقيق لكل فرصة تطو : 2.1سياسة 
ً
عية بشفافية ووضوح، موضحة

هارات املطلوبة من املتطوع والتي تلبي احتياج املنظمة، كما توضح هذه الفرص الفوائد والعوائد التي  وامل

املتطوع من هذه الفرصة وطبيعة اإلشراف والدعم الذي سيحصل عليه من املنظمة، وتحليل  تعود على 

 .ي ستقوم باتخاذها لتخفيف تأثير هذه املخاطراملخاطر املحتملة وتحديد اإلجراءات الت

 اإلجراءات: 

  (3لنموذج  يقو  مسكول التطوع أو امللسق بحصر االحتياج التطوعي لألقسا  بشكل ربعي وفقا  -1

 تحديد االحتياج التطوعي 

يتولى املشرفون الفنيون باألقسا  تصميم الفرص التطوعية لتشمل تفاصيل الفرصة املها    -2

وع واإلجراءات االحترازية لها  بة ، الفوائد والدعم املقد  واملخاطر املتوقعة على املتطوالخبرات املطلو 

 تصميم الفرص ( 4 نموذج  . باإلضافة لبقية بنود النموذج

نهاية كل شهر ميالدي ،   25يستقبل مسكول التطوع الفرص املصممة عبر البريد االلكتروني حتى يو   -3

 أيا  من تاريخ تنفيذ الفرصة كأحد أقص ى  5كما يمكن طلب الفرص الطارئة قبل 

الفرصة طارئة أو تم طلبها من جهات رسمية وميزاني ها غير محسوبة يتم اعتماد الفرصة  في حال كانت   -4

 من قبل اللجنة التنفيذية واإلدارة التنفيذية. 

يقو  مسكول التطوع بلشر الفرصة في البوابة الوطنية للتطوع وتسويقها في وسائل التواصل   -5

 التطوعية  ناسبة والتي تضمن اس هداف الشريحة املناسبة للفرصةامل

 : اآللية

 

 

 

 

 

 

حصر االحتياج 
التطوعي من األقسام 

كل ربع

إرسال األقسام طلبات الفرص 
من الشهر 25التطوعية قبل يوم 

الميالدي عبر البريد 
mra2.fatat@gmail.com

اعتماد مسؤول التطوع 
للفرص

بة إعالن الفرص بالبوا
الوطنية للتطوع 
رة وتسويقها باستشا

المشرف الفني في 
وسائل التواصل 

المناسبة
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 الفرز والتسكين : ثالثا

وم املنظمة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية بيانات املتطوعين املسجلين لديها، كما تضمن  تق :3.1سياسة 

 .املتطوعينعدم نشرها أو تداولها مع أي منظمات أخرى إال بعد أخذ اإلذن من 

 اإلجراءات: 

بيانات املتطوعين في ملفات مخصصة ومنع االطالع عليها إال من أصحاب  يقو  مسكول التطوع بحفظ  -1

 الصالحية  

يتم النص على بند في اتفاقية الشراكات الخارجية املتعلقة بالتطوع بسرية بيانات املتطوعين والتعهد   -2

 بعد  نشرها أو استخدامها 

ت أخرى وذلك قبل تزويد املنظمات  هم الرغبة في تحويلهم ملنظماملتطوعين الذين لديتطلب املنظمة إذن ا -3

 .ببياناتهم

تعتمد املنظمة آلية للتواصل مع املتطوعين الذين تم رفضهم وإبالغهم باالعتذار عن قبولهم   :  3.2 سياسة

خرى تناسب قدراتهم  في الفرصة مع توضيح أسباب ذلك، كما تدرس املنظمة إمكانية تحويلهم ملنظمات أ

 . اإلذن من املتطوعينومهاراتهم بعد أخذ  

 اإلجراءات: 

تعتذر املنظمة من املتطوعين غير املقبولين في الفرصة بأسلوب مناسب موضحة أسباب عد    -1

القبول عند الحاجة بما يضمن لهم العمل على نقاط ضعفهم وتطويرها من خالل وسيلة مناسبة 

 ( نص االعتذار 5نموذج  ني أو رسالة نصية...( ،  البوابة أو البريد االلكترو 

ا باملنظمات األخرى وتوص ي املتطوعين الذين لم يتم قبولهم بالتوجه إلى  املنظمة عالق ه  تستثمر  -2

 املنظمات التي تتالء  مع قدراتهم وتوجهاتهم، وتساهم في التلسيق بينهم. 

للمتط :  3.3سياسة   املدنية  السجالت  خلو  من  املنظمة  كانت  تتأكد  حال  في  األمنية،  املخالفات  من  وعين 

افية بطلب ذلك. رصة ذات حساسية  الف  عالية، أو قامت الجهات اإلشر

 اإلجراءات: 

بتسجيل بيانات ومعلومات املتطوعين الضرورية للتأكد من مالءم هم للفرصة    التطوع  مسكول يقو    -1

 التطوعية. 

 للجهات األمنية للتأكد من   -2
ً
سالمة السجالت املدنية للمتطوعين في حال كانت  ترسل إدارة املنظمة طلبا

  حساسية عالية، أو قامت الجهات اإلشرافية بطلب ذلك.ذات  الفرصة 
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تتخذ املنظمة اإلجراءات الالزمة لضمان املتطوعين في الفرص ذات السرية العالية وذلك  : 4.3سياسة 

 حرصا منها على تفعيل التطوع في كافة إدارات الجمعية. 

 ءات: جرااإل 

سري ها ومستوى التطوع الذي يحتاجه  عا   يقو  املشرف الفني بتصميم الفرصة موضحا مدى   -1

 احترافي( –مهاري  –

 ( تعهد السرية 6نموذج   يتم توقيع املتطوع على تعهد رسمي بالحفاظ على سرية املعلومات . -2

امل -3 الجهات  اتفاقية مع  الفرصة تحتاج ضمانا أعلى فيمكن عمل  التي تزود في حال كانت  ختصة 

أن   على  كمتطوعين  بملسوبيها  وسرية  املنظمة  للمتطوع  الجهة  ضمان  على  االتفاقية  تنص 

 ( اتفاقية التزويد بمتطوعين 7نموذج  املعلومات. 

 التوجيه والتدريب  رابعا:

 

على   تلتزم املنظمة بتقديم التوجيه والتدريب الالزمين للمتطوعين للقيام بفرصهم التطوعية: 4.1سياسة 

 أفضل وجه 

 اإلجراءات: 

فتاة الخليج  معية جبيقو  مسكول التطوع بعقد اللقاء التعريفي للمتطوعين الجدد معرفا فيه  -1

ودورها وكل املعلومات التي يحتاجها املتطوع للقيا  بفرصته التطوعية مع الجمعية .  الخيرية بالخبر 

  مخطط اللقاء التعريفي (8  نموذج

مسكول التطوع بتقديم التوجيه والتدريب الالزمين  د ويعمل عن بعد يقو   في حال كان املتطوع جدي -2

 له بطرق بديلة مناسبة تمكنه من التعرف على الجمعية وأداء فرصته على الوجه املطلوب.

من املستندات، األدلة أو البروشورات  ورقية أو الكترونية كل متطوع جديد بلسخة  ود مسكول التطوعيز  -3

 (.معلومات الفرصة... دليل املتطوع،  ريفي ،امللف التعوعون مثل  التي يحتاجها املتط

 تحديد االحتياج التدريبي (9  نموذجبتحديد االحتياج التدريبي للمتطوع وفق  مسكول التطوعيقو   -4

يقو  مسكول التطوع باإلشراف على حصول املتطوع على التدريب الالز  من مشرفه الفني أو   -5

 الشخص املوكل بتدريبه 

 واإلشراف خامسا: الدعم 

: تلتزم الجمعية بتوفير املوارد الالزمة والضرورية للعمل لجميع املتطوعين والتي تشمل على  5.1 سياسة

املوارد املالية والبشرية واألدوات اإلدارية ، وتمنع تكبد املتطوع ألي نفقات أو توفيره الحتياجات ألداء  

 . املتطوعينها تجاه التطوع و فرصته التطوعية إيمانا منها بمسؤوليت

تتخذ املنظمة اإلجراءات التأديبية تجاه أي تصرف أو سلوك مس يء يصدر عن املتطوع، وال   :5.2سياسة 

، إدراكا منها بأن املتطوع يمثل املنظمة. 
ً
 تتغاض ى عن ذلك لكونه متطوعا
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 اإلجراءات: 

مخالفات والعقوبات املترتبة  لليقو  مسكول التطوع بالتعاون مع ملسوبي املنظمة بإعداد الئحة  -1

عليها والتي قد تصدر من املتطوع أثناء تنفيذ الفرص التطوعية، وتصليفها إلى مستويات حسب  

 تأثيرها وتكرار صدورها من املتطوعين. 

يحدد مسكول التطوع آلية واضحة لتنفيذ اإلجراءات التأديبية أو العقوبات في حق املتطوعين   -2

 املخالفين. 

ن بالئحة املخالفات واإلجراءات التأديبية أثناء التوجيه بما يضمن  تطوع املتطوعييعلم مسكول ال -3

 الئحة املخالفات( 10 نموذج إملامهم بها. 

في حال ارتكب املتطوع أحد املخالفات يقو  مسكول التطوع باتخاذ اإلجراء الالز ، وتسجيل ذلك في  -4

 عنيين بذلك.سجل مخالفات املتطوعين، ويبلغ جميع امل

تعتمد املنظمة آلية واضحة تحفظ للمتطوعين حقهم في رفع الشكاوى وحاالت التظلم وتعلم  : 5.3سياسة 

 املتطوعين بذلك بالوسيلة املناسبة

 اإلجراءات: 

يتم إعال  املتطوعين أثناء عملية التوجيه بحقهم في التظلم وتقديم الشكاوى، كما يتم توضيح   .1

 ى. اإلجراءات املتخذة لتقديم الشكاو 

يلجأ املتطوع أوال ألحد مشرفيه لحل املشكلة والذي يقو  بدوره بمحاولة حلها بشكل ودي والوصول   .2

 . لجميع األطراف لحل مرض ي 

  مستخدمافي حال عد  حلها يقو  املتطوع برفع الشكوى من خالل إرسالها عبر البريد املخصص   .3

 رفع الشكاوى . ( 11 نموذج 

تماع الستشارة املعنيين  الشكوى تفاصيلها ويقو  بعقد اج يدرس الشخص املعني باالطالع على .4

 ساعة من وصول الشكوى  48للخروج باإلجراء املناسب خالل  

ساعة من   24الشخص املسكول عن الشكوى املتطوع باإلجراء املتخذ حيال الشكوى خالل يبلغ  .5

 . االجتماع املنعقد ويتأكد من إغالق املشكلة وحلها مع األطراف املعنية

 : ليةآلا

 

 

ي رفع يبلغ املتطوع بحقه ف

الشكاوى وتوضح له 

اإلجراءات العملية لذلك

في حال وجود 

شكوى أو حالة 

تظلم يتواصل 

املتطوع مع أحد 

مشرفيه لحل 

دياملشكلة بشكل و 

في حال عدم حل 

املشكلة يرفع 

املتطوع الشكوى 

د في عبر البريد املحد

نموذج طلب 

الشكوى 

ي يقوم الشخص املعن

بحل املشكلة 

بدراستها وعقد 

48اجتماع خالل 

ساعة من إرسال 

الشكوى للخروج 

باإلجراء املناسب

وع يتم إبالغ املتط

باإلجراء املتخذ

ساعة 24خالل 

والتأكد من إغالق

املشكلة
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تحرص الجمعية على طرح قضايا املتطوعين من خالل االجتماعات الدورية بين مجلس إدارة  : 4.5سياسة 

 ن. إيمانا منها بأهمية التطوير والتحسين لخلق بيئة جاذبة للمتطوعي   الجمعية وكافة العاملين

 اإلجراءات: 

لتي تحتاج إلى مناقشة من كافة يجمع مسكول التطوع خالل الفترة التي تسبق االجتماع أهم القضايا ا -1

 أصحاب العالقة بالتطوع  

ويدون التوصيات التي   نيقو  مسكول التطوع بطرح القضايا في االجتماع الربعي ملجلس اإلدارة والعاملي -2

 توصلوا لها 

ماع طارئ مع مجلس اإلدارة والعاملين للخروج بالتوصيات  في حال وجود قضايا عاجلة يتم تلسيق اجت -3

 املناسبة 

 و  مسكول التطوع واألطراف املعنيين بتطبيق التوصيات ويشرف مسكول التطوع على تنفيذها قي -4

 التكريم والتقدير سادسا:

املنظمة بكافة تقوم املنظمة بتقدير جهود املتطوعين ويسهم في ذلك جميع منسوبي : 6.1سياسة 

لتطوعية وعدد الساعات التي قدموها  مستوياتهم اإلدارية، كما تمنح املتطوعين وثيقة توضح إنجازاتهم ا

 كحد أدنى للتكريم. 

 اإلجراءات: 

يقو  مسكول التطوع بتزويد قسم العالقات العامة واإلعال  أثناء إنجاز الفرص أو بعد إتمامها باملادة  .1

 برصد إنجازات املتطوعين ومساهماتهم ليتم نشرها في وسائل التواصل الرسمية.اإلعالمية الخاصة 

ا .2 إتما   الفر بعد  الساعات ملتطوع  إنجازاتهم وعدد  إفادة توضح  أو  التطوعية يتم تزويده بشهادة  صة 

   إفادة( 12  نموذج أيا  عمل بحد أقص ى. 5التي قدموها خالل 

ملف   .3 أو  ورقي  مستند  بشكل  املتطوع  رغبة  حسب  اإلفادة  أو  الشهادة  تسليم  البريد   pdfيكون  عبر 

 االلكتروني

 لسجل املخصص.  الشهادة أو اإلفادة في ايتم توقيع املتطوع على استال  .4

تعبئته   .5 ويتابع  التطوعية  إتما  فرصته  بعد  املتطوع  تقييم رضا  رابط  بإرسال  التطوع  مسكول  يقو  

 للرابط. 

 سابعا: الشراكات والفرق التطوعية

فرصها  :  7.1سياسة   تخدم  والتي  رسميا  املعتمدة  التطوعية  الفرق  مع  الشراكات  بعقد  املنظمة  تقوم 

 وأنشطتها وأهدافها أو الجهات التعليمية التي يمكن أن تزودها باملتطوعين  

 اإلجراءات: 

يحدد مسكول التطوع الفرق أو الجهات التعليمية التي يحتاجها إلنجاز الفرص التطوعية خالل   -1

 ماد الفرق من قبل اإلدارة التنفيذية للمنظمة  العا  ويتم اعت 

يا مع الفرق التطوعية املعتمدة رسميا أو الجهات  منز  ةتقو  املنظمة بعقد اتفاقية محدد -2

التعليمية والتي تخد  أنشط ها وأهدافها للعمل معهم وتوفير املتطوعين املتخصصين عند  

 الحاجة 
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التشغيلية للفريق التطوعي أو متطوعي الجهات  تلتز  املنظمة بتوفير كافة الدعم واالحتياجات  -3

 خل املنظمة التعليمية للقيا  بأدوارهم وفرصهم دا

يتم تسجيل املتطوعين من الفريق أو الجهات التعليمية في البوابة الوطنية على الفرص التي   -4

 تتطلب مساهم هم. 

 اتفاقية شراكة  (13  نموذجيتم توقيع االتفاقية من الفريق التطوعي أو الجهة التعليمية.  -5

حق للمتطوعين وفقا للبنود  بعد توقيع االتفاقية يحق ملتطوعي الفرق أو الجهات التعليمية ما ي -6

 الواردة في هذا الدليل. 

افق أهدافها مع أهداف املنظمة وتقدم لهم كافة : 7.2سياسة  تتبنى املنظمة الفرق التطوعية التي تتو

 أدوارهم على الوجه الالزم التسهيالت التي تمكنهم من أداء 

 : اإلجراءات

االستراتيجي   يتضمن أهداف الفريق، والهدفيتقد  قائد الفريق التطوعي بطلب انضما  للجمعية  -1

 الرئيسية التي يقدمونها.   للجمعية الذي يتقاطع مع أهداف الفريق، وأعضاء الفريق، واألنشطة

التوصية  املختص، ويقو  القسم بدراسة الطلب وتقديمتحيل إدارة املنظمة طلب الفريق للقسم   -2

 بالقبول أو االعتذار من الفريق. 

التزامات الطرفين   توقيع اتفاقية انضما  فريق تطوعي وتتضمنطلب الفريق يتم  عند املوافقة على  -3

الفريق  التطوعي، ويكون هدف  ومدة االتفاقية، وآلية إنهائها، ويوقع عليها إدارة املنظمة وقائد الفريق

 في تمهيد االتفاقية. 
ً
 وأنشطته الرئيسية وأعضا ه ُمضمنا

الحقوق    فريق كافةطوعي للجمعية فإنه يحق لكل عضو في البعد توقيع اتفاقية انضما  الفريق الت -4

 التي تحق للمتطوعين والواردة في هذا الدليل .

 واضحة، بما يحقق أهداف الجمعية ورؤيتهايحق للمنظمة تشكيل فريق تطوعي بمهام وأدوار  : 7.3سياسة 

 ورسالتها االستراتيجية. 

 اإلجراءات: 

وأنشطته الرئيسية،   كيل فريق تطوعي موِضحة أهداف الفريقتعلن إدارة املنظمة عن رغب ها في تش -1

تراها  االنضما  للفريق بالوسيلة التي   واالمتيازات التي ستقدمها للفريق، وتستقبل بيانات الراغبين في

 مناسبة. 

كافة   تكلف إدارة املنظمة القسم املختص بدراسة طلبات االنضما  للفريق التطوعي، وتنفيذ -2

األعضاء    افية والعدالة بين املتقدمين، واختيارملالئمة، بما يضمن الشفإجراءات التسكين ا

 املناسبين. 

 التطوعي.  ي الفريقيتم االعتذار من األعضاء غير املقبولين مع توضيح أسباب عد  قبولهم ف -3

   ُيوزع القسم املسكول عن الفريق التطوعي املسكوليات والصالحيات بين أعضاء -4
ً
الفريق، ويحدد قائدا

 يق.للفر 
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إنهائها،   يتم توقيع اتفاقية تشكيل فريق تطوعي، وتتضمن التزامات الطرفين ومدة االتفاقية، وآلية -5

وأنشطته الرئيسية وأعضا ه  ويكون هدف الفريقويوقع عليها إدارة املنظمة وقائد الفريق التطوعي، 

 في تمهيد االتفاقية.  
ً
 ُمضمنا

الحقوق    جمعية فإنه يحق لكل عضو في الفريق كافةبعد توقيع اتفاقية انضما  الفريق التطوعي لل  -6

 التي تحق للمتطوعين والواردة في هذا الدليل .

  .47سياسة 
ً
، ويلتزم بكافة األنظمة الداخلية :يعتبر الفريق التطوعي تابعا

ً
 وإعالميا

ً
 وماليا

ً
 للمنظمة إداريا

 للمنظمة، وتقوم املنظمة باتخاذ التدابير الالزمة لحفظ حقوق 
ً
  الفريق التطوعي وإنجازاته إداريا

ً
وماليا

 .
ً
 وإعالميا

 اإلجراءات: 

هذه األصول   للجمعية وتبقى يسجل قسم التطوع األصول واملوارد التي يمتلكها الفريق قبل انضمامه  -1

 . ملكية للفريق التطوعي

فإن   للجمعية  عند رغبة أي جهة أو شخصية تقديم دعم عيني أو مالي للفريق التطوعي بعد انضمامه -2

قيد إدارة الجمعية   دعم ُيسجل باسم الجمعية ويكون عبر حساباتها وقنواتها الرسمية فقط، أي
ُ
وت

 ستخد  في تنفيذ مبادراته.هذا الدعم باسم الفريق التطوعي، ويُ 

ساعة 48يحق الفريق القيا  بأنشطته املستقلة شريطة إعال  الجمعية بذلك قبل إقامة اللشاط بوو  -3

 ملوافقة منها. على األقل وأخذ ا

للجمعية، ويضع  يلتز  الفريق التطوعي باإلشارة في حساباته ووسائل التواصل الخاصة به بأنه تابع -4

 الخاص بالجمعية.  كافة ملشوراته، ويلتز  بسياسة اللشر اإلعالميشعار الجمعية في 

وملشوراتها   تلتز  إدارة الجمعية بذكر اسم الفريق التطوعي في كافة وسائل التواصل الخاصة بها -5

 اإلعالمية عند نشر ما يتعلق بإنجازات الفريق التطوعي. 

لفترة التي   لفريق التطوعي أثناءيكلف قائد الفريق التطوعي أحد أعضائه بإعداد سجل إنجازات ا -6

البيانات التي يتم تدوينها في  التطوع في الجمعية  إدارة وتعتمد يعمل فيها الفريق تحت مظلة الجمعية، 

 دوري.  السجل بشكل
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 املالحق
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 :( الوصف الوظيفي1نموذج )

: بيانات الوظيفة 
ً
 أوال

  الوظيفةرقم  مدير التطوع املسمى الوظيفي

 القسم  الفئة الوظيفية
إدارة 

 التطوع

  الغر  من الوظيفة

: العالقات التنظيمية الرأسية: 
ً
 ثانيا

 املدير العا   املسؤول املباشر

 لشاغل  لتابعون إداملوظفون ا
ً
اريا

 الوظيفة 

1  2  

3  4  

: املهام والصالحيات: 
ً
 ثالثا

ا 
مله
ا

 

1  

2  

3  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 الصالحيات 

1  

2  

3  

: العالقات الوظيفية واملهام الخاصة:
ً
 رابعا

االتصاالت الداخلية املطلوبة  

 للعمل

1  2  

3  4  

االتصاالت الخارجية املطلوبة  

 للعمل

1  2  

3  4  

: املواصفات املطلوبة لشاغل الوظيفة:
ً
 خامسا

 مؤهالت
1  2  

3  4  

 معارف 
1  2  

3  4  

 خبرات 
1  2  

3  4  

 مهارات 
1  2  

3  4  

: معايير أداء الوظيفة:
ً
 سادسا

 

 معايير التقييم 

1  2  

3  4  

5    

 التقارير 
1  2  

3  4  

: الظروف التي تؤدى فيها هذه الوظيفة:
ً
 سابعا

•  •  

 اعتماد بطاقة الوصف 

 اعتماد  مراجعة  اعداد 
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 ( الخطة التشغيلية:2نموذج  

 

 شرح املكشر املس هدف   مكشر األداء النطاق/ املرحلة 
تلبيهات مهمة أثناء التخطيط  

 التشغيلي

 التخطيط والتعزيز 

أنشطة تعزيز  د عد

التطوع داخليا ثقافة 

 وخارجيا 

 

يقيس هذا املكشر إجمالي الفعاليات واألنشطة التي قامت 

املنظمة بتنفيذها للشر ثقافة التطوع بين ملسوبي املنظمة  

وكذلك نشر ثقافة التطوع للمجتمع خالل فترة التشغيل  

 التجريبي 

* يجب مراعاة تحديد مس هدفات  

ناسب فترة تناسب واقع املنظمة وت

 تجريبيالتشغيل ال

* من املهم أن تكون األنشطة  

متسلسلة ومترابطة وتكدي في مجملها 

 إلى تحقيق املكشرات واملس هدفات. 

* من املهم مراعاة كتابة أنشطة لكافة 

 النطاقات الست. 

* يلبغي التحقق أن األنشطة تحقق  

ممارسات املعيار، ومن املهم أن ُينص  

مارسات التي على أنشطة لتحقيق امل

ل عنها عادة، مثل تأهيل  قد ُيغف

املشرفين على املتطوعين، وكذلك  

تقديم التغذية الراجعة للمتطوعين  

 وطلبها منهم، ونحوها. 

نسبة املوظفين الذين  

تم تأهليهم على اإلشراف 

 على املتطوعين

 
يقيس هذا املكشر عدد املوظفين الذي تم تدريبهم على 

 على  اإلشراف على املتطوعين
ً
إجمالي عدد موظفي مقسوما

 املنظمة خالل فترة التشغيل التجريبي

  عدد الفرص املعلنة   التصميم واالستقطاب 
يقيس هذا املكشر إجمالي الفرص التي أعلنت عنها املنظمة 

 الستقطاب متطوعين عليها خالل فترة التشغيل التجريبي

 الفرز والتسكين

عدد املتطوعين  

 رصاملسكنين على الف
 

هذا املكشر إجمالي املتطوعين الذين قاموا بتنفيذ يقيس 

 فرص تطوعية للمنظمة خالل فترة التشغيل التجريبي

نسبة املتطوعين  

املعتذر منهم من غير  

 املقبولين

 
يقيس هذا املكشر إجمالي املتطوعين الذين أرسلت لهم 

رسائل اعتذار من إجمالي املتطوعين غير املقبولين في الفرص 

علن عنها خالل فترة التشغيل التجريبي
ُ
 التطوعية امل

 التوجيه والتدريب

نسبة املتطوعين الجدد  

الذين تم عقد لقاء  

 تعريفي لهم 

 
يقيس هذا املكشر إجمالي املتطوعين الجدد  الذين يتطوعون  

 
ً
ألول مرة في املنظمة( الذين تم تعريفهم باملنظمة مقسوما

 التجريبيالل فترة التشغيل املتطوعين الجدد خعلى إجمالي 

نسبة املتطوعين الذين  

تم تدريبهم ممن لديهم  

 احتياج تدريبي

 
يقيس هذا املكشر إجمالي املتطوعين الذين حصلوا على 

 على إجمالي املتطوعين 
ً
تدريب بأي وسيلة كانت مقسوما

 الذين لديهم احتياج تدريبي خالل فترة التشغيل التجريبي

 الدعم واإلشراف 

بة رضا املتطوع عن  سن

 تجربته التطوعية
 

فترة يقيس هذا املكشر متوسط نسبة رضا املتطوعين خالل 

التشغيل التجريبي عن تجرب هم التطوعية وفق استمارة 

 قياس الرضا 

نسبة املتطوعين الذين  

تم تقديم تغذية راجعة  

 لهم

 
يقيس هذا املكشر إجمالي املتطوعين الذين قامت املنظمة 

 على إجمالي  
ً
بتقييمهم وتقديم تغذية راجعة لهم مقسوما

 التجريبي فترة التشغيل املتطوعين خالل 

 التكريم والتقدير

نسبة املتطوعين  

 الحاصلين على شهادة
 

يقيس هذا املكشر إجمالي املتطوعين الذي استلموا شهادة 

 على إجمالي املتطوعين خالل فترة التشغيل  تطوع مقسوم
ً
ا

 التجريبي 

نسبة املتطوعين الذين  

قدموا تغذية راجعة 

 للمنظمة 

 
املتطوعين الذين ساهموا في تقييم يقيس هذا املكشر إجمالي 

 على إجمالي املتطوعين  الذين  
ً
تجرب هم التطوعين مقسوما

 جريبيأنهوا تنفيذ فرصة تطوعية( خالل فترة التشغيل الت 

 األنشطة واإلجراءات  النطاق/ املرحلة 
اإلدارة  

 املسكولة
 الشواهد املطلوبة اإلدارات املساندة

املخاطر 

 املتوقعة 
  الحلول االحترازية
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 تحديد االحتياج التطوعي: (3نموذج  

   جمعية فتاة الخليج الخيرية بالخبر تحديد االحتياج التطوعي في           

 ....................................................................................... تاريخ تحديد االحتياج التطوعي:   

 .................................................................... ................................................. اإلدارة أو القسم:

   :مالحظة

 (هو األقل أهمية 5 – هو األهم  1حيث أن   5إلى  1أهمية الدور من  •

 (  عا  و مهاري و إحترافي  مستوى الفرصة  •

 

 

  

 ج الوظيفياالحتيا  
األدوار التطوعية 

 املمكنة 
 أهمية الدور  وصف عا  للدور 

عدد املتطوعين  

 املطلوب 

مستوى  

التطوع 

 املطلوب  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
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 (:4نموذج  

 

 جمعية فتاة الخليج الخيرية بالخبرم الفرصة التطوعية نموذج تصمي

 اسم ملسق الجهة  
 

 

  رقم جوال ملسق الجهة  

  مسمى الفرصة التطوعية

 املدينة / الحي / املوقع داخل املنظمة   مكان الفرصة التطوعية 

 طبيعة الفرصة التطوعية 

 موقع التنفيذ  الفريق 

o  فردي o  جماعي o  داخل املنظمة o نظمة خارج امل 
o  عن

 بعد 

  مها  ومسكوليات املتطوع 

 مواصفات املتطوعين 
 العمر املناسب للمتطوعين  الجلس  عدد املتطوعين املطلوب 

 o  ذكر o  أنثى o  كالهما  

املكهالت واالشتراطات  

 للمتطوع

 

 

 املهارات املطلوبة للمتطوع
 

 

 آلية اإلشراف
 

 

  الدعم املقد  للمتطوع

 تطوع الفوائد العائدة على امل
 

 

 اإلطار الزمني 

 إجمالي الساعات  تاريخ النهاية   تاريخ البداية  األيا عدد 

   

 

  
ً
  عدد الساعات يوميا

 األيا  املطلوبة 

 

o              مقيد 

o    مرن 

 

 

 إدارة املخاطر 

 

 اإلجراءات املقترحة للتعامل  مع املخاطر  املخاطر   التحديات( 

 

لى املخاطر  التي قد تقع ع

 الجمعية 

  

 

املخاطر  التي قد تقع على 

 املتطوع 

 

 

 

 

القيمة املكافئة للساعة 

 التطوعية في الفرصة 
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 (:5نموذج  

 يتم استخدا  هذا النص لالعتذار للمتطوعين غير املقبولين في الفرص التطوعية: 

 

 

 عزيزتنا املتطوعة.. 

 ى للتأثير .. معنا ينم عن شخصية مبادرة تسع تقدمك للتطوع  

 نقدر حرصك ، ونعتذر منك عن املشاركة في هذه الفرصة آملين أن تنضمي إلينا في فرص أخرى.. 

 تنويه:

 عملك على النقاط التالية سيزيد من فرصة قبولك في املرات القادمة:

- .... 

- .... 

- .... 

 

   سدد هللا مساعيك :(
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 (:6نموذج  

 " تعهد" 

 ............ ..................................................................................برقم هوية .................................أتعهدأنا:..............

 بأن أحافظ على السرية التامة في إداء املها  املطلوبة بكل دقة وسرية وذلك طيلة فترة التطوع  

 ......... .........../ التاريخ:................................................املدة: .................................................اليو : ...................... 

 أراعي الكتمان التا  بعد إنهائي العمل فيما يتعلق بأعمال الجمعية وخاصة: ...................................   وأن

 بالبوح به من قبل اإلدارة العامة  والتي ألم ب
ً
ها من خالل تنفيذ املها  والدور وكل ذلك بإستثناء ما أفو  كتابيا

 أو اإلدارة املختصة. 

 .......................................................................................... االسم: ..............

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

 ........................................................... التاريخ:.............................................
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 (:7نموذج  

 للتزويد باملتطوعين  عقد تعاون 

 بين كال من:      الخبر  بمدينة 2020/  00/  00هو املوافق  1441/ 00/    00فيقه تم االتفاق بتاريخ بعون هللا وتو  

 ص.ب.................ا في مقرها والكائن   ....................   وتاريخ (.........  رقم سجل................. األول: الطرف •

  يااللكترون البريد (............................  اإلدارة  مجلس رئيس  املذكرة هذه  في هاويمثل  (،...............  جوال (.......... 

 ..............................       

  رقم ب     االجتماعية  والتنمية البشرية املوارد بوزارة  املسجلة بالخبر  الخيرية الخليج فتاة جمعية  الثاني:  الطرف 

 الخبر  محافظة  في مقرها  والكائن15

  اإللكتروني البريد (3040747605  لجوا  القناعة  شارع – األخضر  الحزا  حي عنوانها

fatatalkhaleej.orginfo@   

 تمهيد: 

 ...................... الطرف األول: 

..................................................................................................... ...............................................................................

................................................................................................................................................................................. ...

......................................................... 

 :جمعية فتاة الخليج الخيرية اللسائية 

هووووو   تم تأسيس جمعية فتاة الخليج الخيرية اللسائية بالخبر   بجهود 1388في الحادي والعشرين من شوال لعا   

 .دائية واملتوسطة متظافرة لسبع وعشرين فتاة في مقتبل العمر من املرحلتين االبت

لطرفين في التعواون التقوت رغبوة افقود    املشوووووووووووووواركوة املجتمعيوة بموا يحقق أهودافهم،في    انيرغبووحيوث أن الطرفين 

الطرفين بما يحقق    تسوووووووتثمر إمكانيات وقدرات كال  اتفاقية  عقداملشوووووووترك وبناء جسوووووووور من العالقات من خالل 

  أدناه: التكامل وينفع املجتمع وذلك وفق املواد الواردة

 املادة األولى:

 االتفاقية ومكمال ومفسرا لها.جزء ال يتجزأ من هذه يعتبر التمهيد أعاله 
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 االتفاقية:موضوع و  املادة الثانية

تزويد الطرف األول بمتطوعين للطرف تأسووووووووووويس شوووووووووووراكة تهدف الى التعاون والتكامل بين الطرفين في شوووووووووووكل   .1

 و ذات الحساسية.الثاني ألداء الفرص التطوعية املتخصصة أ

 إمكانياتهما لرعاية مستفيدي الجمعية الفيصلية.  تعزيز الشراكة بتكثيف جهود الطرفين وتسخير  .2

  مدة االتفاقية: و املادة الثالثة

( املوافق  وه1441/  00/  00تبدأ من تاريخ   عا  واحد، خالل  االتفاقية بتنفيذ يلتز  الطرفان  •

  (  00/00/2020( املوافق  وه1441/  00/  00 وتلتهي بتاريخ   ( 00/00/2020 

يخضع تجديد هذه املذكرة بعد ان هاء مدة سريانها للموافقة من قبل الطرفين بموجب إشعار كتابي رسمي   •

 بالتجديد.

  املفعول  سارية االتفاقية هذه تعتبر •
ً
  والشروط   البنود بموجب بالعمل الطرفان  ويلتز  توقيعها تاريخ من بدءا

   يها.ف الواردة

 : التزامات الطرف األول  و املادة الرابعة

  .وفي إطار شراكة فعال االتفاقية هبما يخد  أغرا  هذ الثانيبالتلسيق مع الطرف  األول يلتز  الطرف . 1

  االتفوواقيووة  هببووذل الجهوود لتحقيق هووذه الشوووووووووووووراكووة على أر  الواقع بمووا يحقق أغرا  هووذ األول يلتز  الطرف  . 2

 .بينهما

على أن    بتزويد الطرف الثاني باملتطوعين املتخصوووووصوووووين في الفرص التطوعية الشووووواغرة  األول أن يلتز  الطرف  . 3

 الثانيالطرف    وان يكون التنفيذ بخطاب رسووووووومي من  االول تكون تلك األعمال ضووووووومن تخصوووووووص ونشووووووواط الطرف  

 .فرصة أو برنامج لكل

موافقة خطية  الثانيبرنامج مالم يكن أخذ الطرف  أو   فرصوووووووةأي التزامات مالية ألي    األول أال يتحمل الطرف  . 4

 .األول مسبقة من الطرف 

 بها.ضمان الطرف األول للمتطوعين لدى الطرف الثاني والتعهد بعد  إفشاء بيانات الجمعية أو التصريح . 5

 :الطرف الثانيو التزامات  املادة الخامسة

  .خد  أغرا  هذا العقد وفي إطار شراكة فعالةبما ي األول بالتلسيق مع الطرف  الثانييلتز  الطرف  -1

ببوووذل الجهووود لتحقيق هوووذه الشوووووووووووووراكوووة على أر  الواقع بموووا يحقق أغرا  هوووذا العقووود    الثوووانييلتز  الطرف   -2

 بينهما.

 يلتز  الطرف الثاني بتدريب املتطوعين على التعامل مع مستفيدي الجمعية . -3

 توافق مع تخصصات وأنشطة الطرف األول.التي تيلتز  الطرف الثاني بتوفير الفرص التطوعية  -4

 .الثانييطلبها من الطرف  والبرامج التي للفرصوفير اإلمكانيات املالية والتشغيلية بت الثانيأن يلتز  الطرف   -5

 :سرية املعلوماتالسادسة و املادة 
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اللتزا  حتى بعد  بالحفاظ على سووووووووورية املعلومات والبيانات، ويسوووووووووري هذا ا  االتفاقيةيلتز  الطرفان بموجب هذه  

 انقضائها.

 حقوق امللكية:السابعة و املادة 

 لكل طرف. واالدبية  وق امللكيةالحقيلتز  الطرفان بمراعاة 

 أحكا  عامة:الثامنة و املادة 

حو يخد  املصلحة  ولتعديلها أو تطويرها على ن االتفاقية مجتمعين مراجعة هذه   للطرفينيجوز  .1

 بيا وبناء على موافقة خطية لكالهما. على ان يكون التعديل كتا العامة 

ال يحق ألي من الطرفين ابرا  أي عقوود مع الغير لحسووووووووووووووواب الطرف االخر مووا لم يرخص الطرف االخر   .2

 .ذلك صراحة

وفي حووال تغيير أحوودهمووا لبريووده  للمراسوووووووووووووالت الرسوووووووووووووميووة    املوودونووة  العنوواويناتفق الطرفووان على اعتموواد   .3

 خالل خمس أيا  من تاريخ التغيير: االلكتروني فال بد من اشعار الطرف االخر

 ...................... ي: اإللكترونالبريد  :األول الطرف 

، حيوث يتولى االشوووووووووووووراف على تنفيوذ االعموال املترتبوة على هوذه بصوووووووووووووفتوه  /    ............................... /ويمثلوه  

   .االتفاقية

   .................................................... اإللكتروني:البريد  ي:الطرف الثان

، حيث يتولى االشوووووراف على مديرة الجمعيةبصوووووفته /   /ويمثله / .............................................................  

 .تبة على هذه االتفاقيةتنفيذ االعمال املتر 
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 لثانيالطرف ا

 املديرة العامة للجمعية  

 

 ................................................ 

 

 

 الختم 

 

 الطرف األول  

 رئيس مجلس اإلدارة  

 

......................................................... 

 

 

   الختم

 

 

 انهاء االتفاقية:التاسعة و املادة 

يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه املذكرة أثناء فترة سريانها عن طريق إرسال خطاب إشعار بإنهاء املذكرة قبل  

لطرفين عند إنهاء  على األقل من تاريخ اإلنهاء املطلوب، ويلتز  الطرفان بتسليم العهد والوثائق الخاصة باشهر 

 في البالد.املذكرة وااللتزا  بالقوانين واألنظمة املعمول بها 

 :األنظمةو العاشرة املادة 

 .وفًقا لألنظمة والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية املذكرةيتم تنفيذ هذه 

 املادة الحادية عشر و اللسخ:

ويسلم كل طرف نسخة منها للعمل  التوقيع عليها من قبل طرفيه  تم  املذكرة من نسختين أصليتين  هذه  حررت  

 بموجبها.

 ، التوفيق،وهللا ولي  
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 (:8نموذج  

 اللقاء التعريفي باملتطوع  

 األدوات  املوضوع   الهدف 
املسكول  

 املكان والزمن  

 رسالة ور ية وقيم الجمعية   التعريف بالجمعية 

لم قصير عن  لقاء مباشر في

 الجمعية  

 

تعريف عن إدارة 

التطوع واقسا   

 املراكز  

السياسة العامة الشراك املتطوعين دليل 

السياسات وإجراءات التطوع االطالع على الفرصة 

 التطوعي 

 الدعم واالشراف املقد  للمتطوع 

لقاء مباشر كتيب يوضح السياسة  

العامة و دليل سياسات وإجراءات  

 التطوع  

 طوع  دليل املت

 

األقسا  واملراكز  

 املعنية للتطوع  

تعريف املتطوع باإلدارة او القسم الذي سيشرف 

علية وكيفية التواصل واملتابعة لضمان سير العمل 

 بالشكل املطلوب  

 جولة تعريفية بالقسم او املركز  
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 (9 نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج تحديد االحتياج التدريبي للمتطوع  

 اسم املتطوع  
 

 لفرصة التطوعية مسمى ا
 

 املشرف الفني 
 

 التاريخ
 

 الفترة 
 

  وصف الفرصة التطوعية 

 

 نسبة تحققها   املهارات املطلوبة  

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  االحتياج التدريبي وسيلة التدريب املقترحة 
 

 

 

  مدى التحسين 
 

 
 

 املشرف الفني 

 

 التوقيع 
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 (: 10نموذج  

 املخالفات واإلجراءات بإدارة التطوع حة الئ

 جمعية فتاة الخليج الخيرية بالخبر 
 

 

  

 الجزاء الضوابط  الدرجة 
عدد مرات 

 التكرار 

 اإلجراءات 

 األولى

 اإلخالل بسياسة سرية املعلومات

  استبعاد املتطوع وعد  استحقاقه إفادة أو شهادة تطوع. 

وتحقيق ومعرفة الدوافع لذلك ولو ادى لضرر عا  

 جمعية او غيرها يتحول للتحقيق للجهات املختصةلل

مرة واحدة 

 فقط 

 

  استغالل اسم الجمعية لجمع التبرعات من الغير 

 ارتكاب أحد املخالفات املنصوص عليها في نظا  مكافحة التحرش 

 إشعار املتطوع وعمل محضر.  •

 الرفع للجنه التنفيذية للتوصية. •

عي  استد الرفع ملجلس اإلدارة في حال 

 األمر مخاطبة الجهات الرسمية.

  ارتكاب أحد املخالفات املنصوص عليها في نظا  الجرائم املعلوماتية

  استعمال بيانات أو ممتلكات الجمعية ألغرا  خاصة 

  استخدا  اسم الجمعية أو تمثيلها ألي غر  من األغرا  بغير إذن 

جمعية على مواقع التواصل االجتماعي معلومات باسم الالتصريح اإلعالمي أو نشر 

 
ُ
 او سلبا

ً
 دون موافق ها ايجابا

 

  عد  اإلفصاح عن الحالة الصحية في حال وجود مر  معدي
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 مالحظة:

و يحق للمنظمة اتخاذ اإلجراءات الالزمة في مراجعة املتطوع حسب ما تنص الالئحة في حال حدوث أي من  

 الحاالت السابق ذكرها بعد اتخاذ االجراءات النظامية وفق سياسات الجمعية ودراسة حالة املخالفة. 

 في حال تزامن أكثر من حاله يتم التعامل مع الحالة ذات الدرجة األعلى  -

  

 اإلجراءات  عدد مرات التكرار  الجزاء الضوابط  الدرجة 

 الثانية 

 الئحة الذوق العا إرتكاب أحد املخالفات املنصوص عليها في 

إثبات الواقعه بمحضر مع معرفة األسباب  تعني 

 
ً
واتخاذ اإلجراءات  الالزمة إن كان لفت نظر إما  لفظيا

 ويحق له إستال  شهادة وفي حال تكرار 
ً
او خطيا

 املخالفة يتم االعتذار من املتطوع وال يحق له شهادة.

 عدد مرتان       

 

  تلفهااملسلمة للمتطوع بما أدى الى اإلهمال في استخدا  العهد 

 عد  اتباع إجراءات األمن والسالمة 

 مراجعة املتطوع. •

 إشعار املتطوع رسميا. •

 تسجيل الواقعة.  •

 

 

  استخدا  األدوات واآلالت أو الخدمات في أغرا  خاصة 

 

 تقديم معلومات غير صحيحة أو مستندات مزورة 

 

  املمتلكات العامة للمنظمة وإتالفهاعد  املحافظة على 

  عد  االلتزا  بأوقات العمل أو مدة العمل واملحددة في اتفاقية التطوع.

  عد  االلتزا  باملها  املتفق عليها في اتفاقية التطوع 

  عد  االلتزا  بالزي املحتشم

  ترك املها  من غير اخذ إذن او إستئذان

  بالغ، أو شكوى كيدية تقديم 

 اإلجراءات  عدد مرات التكرار زاءالج الضوابط  الدرجة 

 

 الثالث 

  استخدا  الهاتف الجوال أثناء تأدية املها  

تعني كتابة املالحظات في تقييم املتطوع  

 مع حصوله على الشهادة 

و يتم االعتذار من املتطوع في الفرص  

 األخرى. 

 

 

 ثالث مرات      

 مراجعة املتطوع  •

 إشعار املتطوع رسميا •

 لتدخين في األماكن املحظورة، واملعلن عنها ا تسجيل الواقعة •

عد  اللباقة واألدب في التحدث مع أي شخص/عد  االحترا  والتقدير/التعالي 

 واخذ أن العمل التطوع مجرد سد للوقت 
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 (:11نموذج  

 نموذج إبالغ عن شكوى أو تظلم من املتطوع  

   االسم 

   رقم الهوية  

   رقم الجوال 

 التاريخ 
  

 مكان الواقعة  
  

 مسمى الفرصة التطوعية 
  

 النوع 
 

 شكوى  
 

 

 تظلم  
 

 توضيح األسباب  

يتم تعبئته من قبل  

 املتطوع 

  

  

  

  

 الخانات التالية من قبل اإلدارة املعنية بحل املشكلةيتم تعبئة 

 

 الحلول املقترحة 

   
   
   

 لة كيف تم معالجة املشك

   
   
   

النظر في املشكة                

 املشرف الفني / اإلدارة 

 التنفيذية (

   

  
 

  
 

 التوقيع  
  

 التاريخ 
  

 

 تاريخ إغالق املشكلة 
  

 االسم 
  

 

 آلية تقديم الشكوى:

ير التطوع أو من ينوب عنه عبر البريد اإللكتروني:    في حال كانت الشكوى مقدمة تجاة املشرف الفني يتم توجية البرريد اإللكتروني إلى مد  -1

 ويقو  مدير التطوع بمعالجة املشكلة وحلها.  

ملدير التنفيذي أو من ينوب عنه البريد اإللكتروني  في حال كانت الشكوى مقدمة تجاة مدير وحدة التطوع يتم توجية البريد اإللكتروني إلى ا  -2

 شكلة وحلها. ويقو  املدير التنفيذي بمعالجة امل

  في حال لم يتم حل املشكلة من قبل املدير التنفيذي يتم توجية البريد اإللكتروني إلى رئيس اللجنة التنفيذية عبر البريد اإللكتروني : -3
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 (:12نموذج  

 إفادة

 السال  عليكم ورحمة هللا وبركاته...     

 تحية طيبة وبعد...    

املتطوعة/ الجلسية، برقم هوية وهي من املتطوعات التي   أنيج الخيرية بالخبر جمعية فتاة الخلتشهد    

 شاركت بدعم أعمال تطوعية تخد  برامج واملشاريع  

 بواقع عدد ساعة تطوعية. وقد حرصت على اإللتزا  في تقديم الدعم بشكل دائم ومستمر.      

 حسناتها.   ما تقدمه في ميزان تمنياتنا لها بالتوفيق وجعل هللا

 منحت هذا الخطاب بناًء على طلبها دون أدنى مسكولية على الجمعية.  -

 

 وتفضلوا بقبول التحية والتقدير           

 

 مديرة الجمعية                                                                                                                                    
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 (:13ج  نموذ

 تعاون مشترك عقد 

  الفرق التطوعية(   

 بين كال من:      الخبر   بمدينة  2020/  00/  00هو املوافق   1441/ 00/    00بعون هللا وتوفيقه تم االتفاق بتاريخ 

 .............ص.با.... في مقرها والكائن   ....................   وتاريخ  .........( رقم .................سجل األول: الطرف •

  االلكتروني البريد  ............................( اإلدارة  مجلس رئيس  املذكرة هذه  في ويمثلها  ...............(، جوال ( ..........

..............................       

  

  في االجتماعية والتنمية  بشرية ال  املوارد بوزارة املسجلة  ائيةاللس الخيرية الخليج فتاة  جمعية الثاني: الطرف •

   الخبر  في مقرها والكائن  15 رقمالب األهلية  واملكسسات  للجمعيات  العامة اإلدارة  سجل

  مجتمعين   إليهما ويشار للجمعية العامة املديرة املذكرة   هذه في ويمثلها  القناعة  شارع – األخضر الحزا   عنوانها

 “الطرفين”.  بو بعد فيما

 هيد: تم

 ......................  عي الفريق التطو 

برقم  ......( تسعى لخدمة املجتمع من خالل رفع مستوى الوعي في املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بوزارة   

املجتمع بأهمية العمل التطوعي وإعداد الكوادر التطوعية للمساهمة في تقديم الخدمات التطوعية كخدمات  

ية تثقيفية لكافة فئات املجتمع للوصول ألهداف الجمعية بأعلى جودة وتربوية أو مبادرات تطوعتوعوية 

 في الوصول ملليون متطوع. 2030وتحقيق ر ية اململكة

 جمعية فتاة الخليج 

هووووو   تم تأسيس جمعية فتاة الخليج الخيرية اللسائية بالخبر   بجهود 1388في الحادي والعشرين من شوال لعا   

 .ي مقتبل العمر من املرحلتين االبتدائية واملتوسطة افرة لسبع وعشرين فتاة فمتظ

وحيووث أن الطرفين يرغبووان في املشووووووووووووووواركووة املجتمعيووة بمووا يحقق أهوودافهم، فقوود التقووت رغبووة الطرفين في واللعب 

كال الطرفين بما التعاون املشوووترك وبناء جسوووور من العالقات من خالل عقد اتفاقية تسوووتثمر إمكانيات وقدرات 

  وينفع املجتمع وذلك وفق املواد الواردة أدناه: يحقق التكامل

 املادة األولى:

  يعتبر التمهيد أعاله جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية ومكمال ومفسرا لها.

  االتفاقية:املادة الثانية و موضوع 
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برنامج  مبادرات يتم اختيارها ووضعها وفق س شراكة تهدف الى التعاون والتكامل بين الطرفين في شكل  يسأت .1

 .سنوي تحدد على ضوئه األهداف الخاصة واالجراءات وكذلك الجدولة الزمنية لكل برنامج

 إمكانياتهما لرعاية مستفيدي الجمعية الفيصلية.  . تعزيز الشراكة بتكثيف جهود الطرفين وتسخير 2

  املادة الثالثة و مدة االتفاقية:

هو( املوافق  1441/  00/  00تبدأ من تاريخ  احد، عا  و يلتز  الطرفان بتنفيذ االتفاقية خالل  •

                              ( . 00/00/2020هو( املوافق  1441/  00/  00 ( وتلتهي بتاريخ   00/00/2020 

ن بموجب إشعار كتابي رسمي  يخضع تجديد هذه املذكرة بعد ان هاء مدة سريانها للموافقة من قبل الطرفي  •

 بالتجديد.

  املفعول  سارية االتفاقية هذه تعتبر •
ً
  والشروط   البنود بموجب بالعمل الطرفان  ويلتز  توقيعها تاريخ من بدءا

   فيها. الواردة

 : املادة الرابعة و التزامات الطرف األول 

  بالتلسيق مع الطرف الثاني بما يخد  أغرا  هذه االتفاقية وفي إطار شراكة فعال. األول يلتز  الطرف . 1

ببووذل الجهوود لتحقيق هووذه الشوووووووووووووراكووة على أر  الواقع بمووا يحقق أغرا  هووذه االتفوواقيووة   األول الطرف    يلتز . 2

 .بينهما

بتنفيووووذ الفعوووواليووووات والبرامج التطوعيووووة التي يطلبهووووا الطرف الثوووواني على أن تكون تلووووك   األول أن يلتز  الطرف  . 3

الثاني لكل برنامج مي من الطرف  وان يكون التنفيذ بخطاب رسووووو  االول األعمال ضووووومن تخصوووووص ونشووووواط الطرف  

 .وفعالية

أي التزاموات مواليوة ألي برنوامج أو فعواليوة موالم يكن أخوذ الطرف الثواني موافقوة خطيوة   األول أال يتحمول الطرف . 4

 مسبقة من الطرف األول.

لوعي  . املسووووووووووووووواهمووة في احيوواء الفعوواليووات العووامليووة واملحليووة ملسوووووووووووووتفيوودي الجمعيووة الفيصوووووووووووووليووة وذلووك بهوودف تعزيز ا5

 عي.االجتما

 :الطرف الثانياملادة الخامسة و التزامات 

 يلتز  الطرف الثاني بالتلسيق مع الطرف الثاني بما يخد  أغرا  هذا العقد وفي إطار شراكة فعالة.  -1

يلتز  الطرف الثووواني ببوووذل الجهووود لتحقيق هوووذه الشوووووووووووووراكوووة على أر  الواقع بموووا يحقق أغرا  هوووذا العقووود   -2

 بينهما.

 يب املتطوعين على التعامل مع مستفيدي الجمعية الفيصلية.الثاني بتدر  يلتز  الطرف -3

 يلتز  الطرف الثاني بتوفير الفرص التطوعية الخاصة بخدمة كبار السن وتوفير األماكن لتنفيذها. -4

أن يلتز  الطرف الثوواني بتوفير اإلمكووانيووات املوواليووة والتشوووووووووووووغيليووة للفعوواليووات والبرامج التي يطلبهووا من الطرف    -5

 .لثانيا
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 :املادة السادسة و سرية املعلومات

يلتز  الطرفان بموجب هذه االتفاقية بالحفاظ على سووووووووورية املعلومات والبيانات، ويسوووووووووري هذا االلتزا  حتى بعد  

 انقضائها.

 املادة السابعة و حقوق امللكية:

 يلتز  الطرفان بمراعاة الحقوق امللكية واالدبية لكل طرف. 

 :ا  عامةاملادة الثامنة و أحك

يجوز للطرفين مجتمعين مراجعة هذه االتفاقية لتعديلها أو تطويرها على نوحو يخد  املصلحة   .1

 العامة على ان يكون التعديل كتابيا وبناء على موافقة خطية لكالهما. 

ال يحق ألي من الطرفين ابرا  أي عقوود مع الغير لحسووووووووووووووواب الطرف االخر مووا لم يرخص الطرف االخر   .2

 ذلك صراحة.

الطرفووان على اعتموواد العنوواوين املوودونووة للمراسوووووووووووووالت الرسوووووووووووووميووة وفي حووال تغيير أحوودهمووا لبريووده  فق  ات .3

 االلكتروني فال بد من اشعار الطرف االخر خالل خمس أيا  من تاريخ التغيير:

 ...................... : البريد اإللكتروني: الطرف األول 

............................... / بصوووووووووووووفتوه ، حيوث يتولى االشوووووووووووووراف على تنفيوذ االعموال املترتبوة على هوذه  /ه  ويمثلو

 االتفاقية.  

   ....................................................البريد اإللكتروني:  الطرف الثاني:

........................................................ / بصوووووفته / مديرة الجمعية، حيث يتولى االشوووووراف على ويمثله / .....

 تنفيذ االعمال املترتبة على هذه االتفاقية.

 انهاء االتفاقية:املادة التاسعة و 

إشعار بإنهاء املذكرة قبل  من الطرفين إنهاء هذه املذكرة أثناء فترة سريانها عن طريق إرسال خطاب يجوز ألي 

شهر على األقل من تاريخ اإلنهاء املطلوب، ويلتز  الطرفان بتسليم العهد والوثائق الخاصة بالطرفين عند إنهاء  

 املذكرة وااللتزا  بالقوانين واألنظمة املعمول بها في البالد.

 األنظمة:املادة العاشرة و 

 .والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعوديةيتم تنفيذ هذه املذكرة وفًقا لألنظمة 

 املادة الحادية عشر و اللسخ:

 

mailto:info@vaa.org.sa
mailto:info@alfaisalya.org
mailto:info@alfaisalya.org
mailto:info@alfaisalya.org
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 الطرف الثاني

 املديرة العامة للجمعية  

 

 ................................................ 

 

 

 الختم 

 

 الطرف األول  

 رئيس مجلس اإلدارة  

 

......................................................... 

 

 

   الختم

 

 

ويسلم كل طرف نسخة منها للعمل  تم التوقيع عليها من قبل طرفيه  حررت هذه املذكرة من نسختين أصليتين  

 بموجبها.

 وهللا ولي التوفيق، 

 

 

 

 

 

 

 

    رئيسة مجلس اإلدارة 

 

 

 


