دليل
السياسات واإلجراءات اإلدارية
إلدارة التطوع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بحفر الباطن
( برهان )

المقدمة
تم اعتماد السياسات واإلجراءات الواردة في الدليل من قبل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن (
برهان ) وتلتزم إدارة الجمعية بمراجعة هذه السياسات واإلجراءات وتحديثها بشكل دوري بما يتواكب مع
المستجدات ويتماش ى مع أهدافها .
يساعد هذا الدليل في تقنين عملية إشراك المتطوعين داخل الجمعية وهو ينضم العمل التطوعي في جميع
فروع وإدارات الجمعية ،حيث يحتوي على مجموعة من السياسات واإلجراءات التي من شأنها مساعدة كيان
التطوع بالقيام بإدارة العمل التطوعي ووضع هذه العملية تحت نظام واضح وشفاف لكال الطرفين(الجمعية
والمتطوع) حيث تمكن المتطوع من التعرف على حقوقه ومسؤولياته ويلخص قيم ومبادئ الجمعية تجاه كيان
التطوع .

مصطلحات برنامج إدامة:
بما أن برنامج إدامة هو عبارة عن معيار وطني شامل لجميع المؤشرات والممارسات التي ُيفترض وجودها داخل
بيئة تنظيمية واحدة ويشترك في هذه البيئة مجموعة من أصحاب المصلحة ،فإنه من الضرورة فهم المصطلحات
والمسميات الرئيسية لتداولها بين أصحاب المصلحة لسهولة استخدامها وسرعة فهمها ،وهي
والمفاهيم
ّ
كالتالي :
الرقم

المصطلح

الوصف

1

إدامة

2

المعيار الوطني
( إدامة )

3

مؤشرات إدامة

2

ممارسات إدامة

5

مستشار إدامة

6

مستشار أول في
إدامة

7

العمل التطوعي

8

مسؤول التطوع

9

الدور التطوعي

11

الفرصة التطوعية

11

تصميم الفرصة
التطوعية

12

الجمعية

13

الموظف

االسم الرمزي لبرنامج تأسيس وحدات إدارة التطوع داخل المنظمات
هو عبارة عن  9مؤشرات و  22ممارسة موزعة على مستويين( أول وثاني )ويقيس
مدى استعداد الجمعية الستقبال و إشراك المتطوعين في بيئة تطوعية
احترافية  ,كما يوضح المعيار المؤشرات والممارسات التي ينبغي الوفاء بها
لتحقيق إشراك حقيقي ومستدام للمتطوعين .
هي المؤشرات التسعة في معيار إدامة .
هي الممارسات ال  22الفعلية التي يفترض وجودها داخل بيئة التطوع والتي من
خاللها يتم تطبيق المؤشرات .
الشخص المؤهل لتأسيس وحدات إدارة التطوع داخل المنظمات وفقا للمعيار
الوطني ( إدامة ) ,والذي اجتاز برنامج التأهيل وكذلك اجتاز وحدة تطوع واحدة
على األقل .
هو من كان مستشارا في إدامة ووفى بالمتطلبات وحقق جدارات (المستشار
األول )
أي نشاط اختياري يتضمن قضاء وقت محدد بدون أجر للقيام بمهام معينة تهدف
إلى إضافة قيمة اجتماعية لطرف أخر .
هو منسق أو مديرالتطوع المتفرغ للتطوع سواء أكان موظفا بدوام كامل أم
متعاونا بدوام جزئي ,ذكرا أو أنثى ,وهو الذي يدير التطوع داخل الجمعية .
هو االحتياج الفعلي التطوعي داخل جمعية ما ويحتاج إلى متطوع مؤهل ألداء
المهام الواردة فيه .
هو الدور التطوعي بعد تطويرة ليكون متالئما مع شريحة محددة من المتطوعين
المحتملين  ,لغرض استقطابهم و تسكينهم في هذا الدور في فترة زمنية
محددة .
هي عمليات تحديد نطاق الفرصة التطوعية بدءا من تحديد االحتياج التطوعي و
مرورا بتحديد المهام و المسؤوليات وطبيعة الفرصة والمخاطر المحتملة وانتهاء
بالمهارات والخبرات الالزمة .
هي المؤسسة أو الكيان االعتباري المعني باستيعاب وحدة التطوع سواء أكانت
في القطاع العام أو الخاص أو غير ربحي .
الشخص ( رجل أو امرأة ) الذي يعمل بالجمعية بدوام كامل و يحصل على مقابل
مادي .
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الشخص(رجل أو امرأة)الذي يعمل في الجمعية بدوام جزئي ويحصل على مقابل
مادي .
الشخص الراغب بتقديم جهد معين مع جمعية ما بدون مقابل و بدون إكراه -غير
الجهد المبذول في عضوية الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة (أو من يقوم
مقامهم ) في الجمعية .
كل من يؤثر أو يتأثر بالتطوع داخل الجمعية أو خارجها بشكل مباشر أو غير مباشر
مثل (الوزارة المشرفة على التطوع ,الجهة المانحة ,المجتمع  ,المتطوع  ,الجمعية
 ,إدامة )
هو معيار يوضح الوظائف الرئيسية التي يجب أن يقوم بها مدير التطوع ويوصف
بمعايير األداء المثلى التي يجب مراعاتها عند تنفيذ المهام في العمل  ,جنبا إلى
جنب مع السمات المتعلقة بالمعرفة والفهم .
يوضح الميثاق مجموعة القوانين والقيم والمبادئ التي تحكم قواعد العمل
التطوعي  ,وتوضح شروطة وتحدد سلوك المتطوعين وواجباتهم ,وتحفظ
حقوقهم أثناء العمل التطوعي من خالل سياسة الجمعية والبيئة التي يعمل
فيها .
يوضح الميثاق مجموعة القوانين والقيم والمبادئ التي تحكم قواعد العمل
التطوعي من قبل الجمعية و مسؤولي التطوع  ,وتحدد مسؤولياتهم
وواجباتهم  ,وتحفظ حقوقهم أثناء العمل التطوعي مع المتطوعين .
دليل تعريفي لكل متطوع سينضم إلى الجمعية  ,حيث يوضح منطلقات و رؤية
الجمعية إلشراك المتطوعين و حقوق و واجبات المتطوع و السياسات و
اإلجراءات المرتبطة فيه و يحتوي كذلك على أهم النماذج التي قد يحتاج إليها .
دليل تنظيمي للعمل اإلداري داخل الوحدة  ,و يحتوي على بطاقات الوصف
الوظيفي للعام لين في الوحدة و هيكل الوحدة الداخلي و كذلك قد يحتوي
على سياسات و إجراءات الوحدة وملف النماذج اإلدارية .
هي أداة تساعد مسؤول التطوع على تحديد أنشطة التسويق واالستقطاب
للفرصة التطوعية ومن ثم فرز المتقدمين للفرصة التطوعية واتخاذ اإلجراء
المناسب مع كل مرشح لشغل الفرصة التطوعية كما يتم استخدامها لمتابعة
المتطوعين مع احتساب الساعات التطوعية الفعلية وما هو العائد المجتمعي
الذي يساهم فيه المتطوعين  ،كما يشتمل على تحديد دوافع المتطوعين و
ربطها بالحوافز .
هو عبارة عن حصر ألهم المعلومات التعريفية عن الجمعية بغرض إظهارها
للمجتمع من خالل قالب تعريفي مناسب ،كما ينبغي أن يحتوي كذلك على
منطلقات و رؤية الجمعية إلشراك المتطوعين و طرق التطوع في الجمعية .
هو الشكل اإلعالمي المناسب لظهور الملف التعريفي للمجتمع.
هي أداة عملية تساعد مسؤول التطوع على احتساب القيمة االقتصادية من
التطوع لفترة زمنية محددة عن طريق احتساب تكاليف التطوع و قيمة
االسهامات التطوعية و القيمة اإلضافية المضافة .
هي المراحل الست إلدارة عمليات التطوع (التخطيط و التعزيز ،تصميم الفرص
واالستقطاب  ،الفرز و التسكين  ،التوجيه والتدريب  ،الدعم واإلشراف  ،التكريم
والتقدير ).
برنامج يقوم على أساس تأهيل مدراء التطوع في المنظمات وذلك إلدارة عمليات
التطوع وفق المعيار الوطني ( إدامة )
برنامج يقوم على أساس تأهيل مجموعة من األشخاص المؤهلين ليصبحوا
مستشارين معتمدين في تأسيس وحدات إدارة التطوع في المنظمات وفق
المعيار الوطني ( إدامة ) .
هو المسؤول الفني عم أداء المتطوع في بيئة التطوع  ،والمسؤول توجيهه
ألداء مهامه التفصيلية ورفع التقارير الدورية لمسؤول التطوع عن أدائه للفترة
المحددة .
هو مسؤول التطوع أو من ينوب عنه والذي يقوم بمتابعة حالة المتطوع اإلدارية
والتأكد من وضعة التطوعي في القسم أو اإلدارة المحددة .
هو اتفاق شرفي بين المتطوع والجمعية للتطوع لفترة زمنية محددة
هم المقدمون على الفرص التطوعية والذين تم إشعارهم بقبوله المبدئي قبل
تسكينهم على الفرص التطوعية .
هو وحدة أو قسم أو إدارة للتطوع يتم تحديدها في الهيكل التنظيمي للجمعية
حسب مستوى إدامة .
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هم جميع من يعمل في كيان إدارة التطوع سواء في اإلدارة الرئيسية أو في
فروع الجمعية األخرى .
هي العملية الرئيسية لربط المتطوع بالجمعية وبالفرصة التطوعية و مديره
المباشر
هي عبارة عن ورقة رسمية تثبت الجهد واالنجاز الذي قام به المتطوع  ،وتحدد
المهام والمسؤوليات التي كانت لديه  ،وعدد ساعات التطوع التي تطوع بها
بالفعل .
هو وحدة أو قسم أو إدارة للتطوع يتم تحديدها في الهيكل التنظيمي للجمعية
حسب مستوى إدامة .
هم جميع من يعمل في كيان إدارة التطوع سواء في اإلدارة الرئيسية أو في
فروع الجمعية األخرى .

أوالً :التخطيط والتعزيز
 -1إعداد السياسات وإلاجراءات :
السياسة

1.1.1

تلتزم الجمعية بتوضيح منطلقاتها و رؤيتها إلشراك المتطوعين  ،ونشرها داخليا وخارجيا  ،ويتم تضمينها
في مستندات و أدلة و موقع الجمعية .

السياسة

1.1.2

تعتمد الجمعية كتابة سياسات و إجراءات إدارية تحكم عمليات إدارة المتطوعين  ،بما يتوافق مع احتياجات
الجمعية ،وتقوم بإتاحتها ألصحاب العالقة بالتطوع .

اإلجراءات
.1
.2
.3
.2
.5
.6

يقوم مجلس اإلدارة في الجمعية بصياغة منطلقات و رؤية الجمعية إلشراك المتطوعين .
تسند إدارة الجمعية مهمة نشر منطلقات ورؤية الجمعية في إشراك المتطوعين إلدارة
اإلعالم بما يحقق تعزيز ثقافة التطوع داخليا وخارجيا .
يسهم مديرو اإلدارات والمتطوعين في رسم المسودة العامة للسياسات واإلجراءات من
خالل ورش عمل أو لقاءات مباشرة .
يقوم كيان التطوع بوضع سياسات مكتوبة وإجراءات مفصلة تسهم في إشراك
المتطوعين في العملية التطوعية بما يحقق الكفاءة والفاعلية للجمعية ،على أن تتسم
بالشمولية لجميع نطاقات التطوع .
تقوم إدارة الجمعية بمراجعة و اعتماد السياسات و اإلجراءات بما تتوافق مع توجهات
الجمعية و قيمها المؤسسية وبما تضمن تحقيق العدالة في تكافئ الفرص والتنوع في
تحديد األدوار التطوعية .
تتيح الجمعية السياسات واإلجراءات لجميع المعنيين بالتطوع و تتأكد من استيعابهم
وفهمهم وتحثهم على تطبيقه وتطويره .
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 -2التعريف بدو افع إشراك املتطوعين :
1.2.1

السياسة

تتبنى الجمعية نشر ثقافة التطوع بين العاملين وتبين أسباب و دوافع إشراكها للمتطوعين فيها
والقيام بمساندتهم لتحقيق األهداف المنشودة .

اإلجراءات

 .1تقوم إدارة الجمعية بنشر ثقافة التطوع بين العاملين من خالل الدورات التدريبية أو ورش العمل أو
مواقع التواصل االجتماعي أو االجتماعات الدورية بحيث يتقبل العاملون إشراك المتطوعين في
الجمعية و يشعرون أنهم شركاء في تحقيق رؤية و رسالة و أهداف الجمعية .
 .2تبين إدارة الجمعية لكافة العاملين الدوافع و األسباب من إشراك المتطوعين والمنافع المتبادلة
للمتطوعين والجمعية بأساليب متعددة و آليات متنوعة مثال(الموادالتوعوية بالتطوع والبرامج
التوجيهية للموظفين الجدد وغيرها )
 .3تشرك إدارة الجمعية العاملين في تصميم أهداف كيان التطوع و تصمم عدد من الفرص التطوعية
في أقسام مختلفة .

 -3اختيارمسؤول(مدير)التطوع :
السياسة

1.3.1

تكلف الجمعية مسؤولية إدارة التطوع إلى موظف متفرغ جزيئا  ،وتقوم بإعداد وصف وظيفي
خاص به يتضمن عمليات إدارة التطوع ويتم التصديق عليه من قبل إدارة الجمعية وال يختلف عن
إدارات الجمعية األخرى.

اإلجراءات
تختار الجمعية مديرا إلدارة التطوع وتسند له مهاما وواجبات و صالحيات تضمن في نموذج بطاقة
الوصف الوظيفي رقم () 2و يتم تعيينه بقرار رسمي من إدارة الجمعية .
يقوم مجلس اإلدارة بإضافة إدارة التطوع في الهيكل التنظيمي للجمعية ويتم اعتماده ونشرة

 -4وضع خطة تشغيلية بمراجعة سنوية :
السياسة

1.4.1

تلتزم الجمعية بتغطية جميع االحتياجات المتعلقة بالتطوع  ،وتعمل على توفير الموارد والمواد
الضرورية لقيام المتطوعين بفرصهم التطوعية .

اإلجراءات

-1

توفر الجمعية المبالغ المالية الكافية لتحقيق البرامج و األنشطة و المبادرات المتضمنة
في الخطة التشغيلية و تتأكد من صرفها ضمن البنود المخصصة لها.

ثانيا  :تصميم الفرص واالستقطاب :
 -1تصميم الفرص التطوعية :
السياسة

2.1.1

تقوم الجمعية بتوصيف دقيق لكل فرصة تطوعية بشفافية ووضوح  ،موضحة المهام و
المهارات المطلوبة من المتطوع والتي تلبي احتياج الجمعية  ،كما توضح هذه الفرص الفوائد و
العوائد التي تعود على المتطوع و طبيعة اإلشراف و الدعم الذي سيحصل عليه من الجمعية ،
وتحليل المخاطر المحتملة و تحديد اإلجراءات التي ستقوم باتخاذها لتخفيف تأثير هذه المخاطر .

السياسة

2.1.2

تؤمن الجمعية بأهمية التنوع في إشراك المتطوعين  ،ولذلك تحاول استقطاب شرائح جديدة من
خالل المهام التطوعية المحددة في الفرص التطوعية .

االجراءات
-1
-2
-3
-2
-5
-6
-7
-8

-9

يقوم كيان التطوع مع إدارة الجمعية بتحديد االحتياج من المتطوعين بجميع االدارات
واألقسام وفق نموذج تحديد االحتياج التطوعي في الجمعية رقم () 3
تكتب المهام المطلوبة من المتطوعين في كل فرصة من الفرص التطوعية  ،والتي تلبي
احتياجات الجمعية .
تحديد المهارات والخبرات والسمات الشخصية الالزم توفرها في المتطوع ألداء المهام
المطلوبة وفق نموذج تصميم الفرص التطوعية رقم ( ) 2
تحديد من سيقوم باإلشراف والمتابعة على المتطوعين في هذه الفرص  ،وآلية القيام
بذلك ( بحسب إطار اإلشراف في قسم اإلشراف والمتابعة )
تحديد أنواع الدعم الذي سيحصل علية المتطوع للقيام بمهامه (كالتوجيه  ،التدريب ،
سداد النفقات  ،المواصالت ....الخ)
تحديد الفوائد التي ستعود على المتطوعين من أداء هذه الفرص سواء كانت على
المتطوع (مباشرة أو غير مباشرة  ،كاكتساب المهارات ،أو الرضا بإسعاد اآلخرين )
تحديد اإلطار الزمني ألداء الفرصة و هل يوجد حد أدنى للمدة الزمنية لاللتزام.
دراسة وتحليل المخاطر المحتملة على المتطوع و اتخاذ إجراءات لتخفيف هذه المخاطر .
تنشر الجمعية فرصا تطوعية تشمل أكبر شريحة من المتطوعين بما يحقق أهدافها.

 -2التقنية لتسويق الفرص التطوعية
2.2.1

السياسة

تعتمد الجمعية وسائل التواصل االجتماعي و األنظمة االلكترونية في استقطاب المتطوعين
والتسويق للفرص التطوعية .

اإلجراءات
 -1تحدد إدارة التطوع بالجمعية القنوات المناسبة و الوسائل التقنية الفعالة لتسويق الفرص
التطوعية واستقطاب المتطوعين .
 -2يستخدم كيان التطوع الوسائل المناسبة و التي تم تحديدها مسبقا لتسويق الفرص
التطوعية و استقطاب المتطوعين .

 -3تحديد إلاجراءات التأديبية
السياسة

2.3.1

تتخذ الجمعية اإلجراءات التأديبية تجاه أي تصرف أو سلوك مسيء يصدر عن المتطوع وال
تتغاضى عن ذلك لكونه متطوعا،إدراكا منها بأن المتطوع يمثل الجمعية .

اإلجراءات
 -1تقوم الجمعية بإعداد الئحة للمخالفات و العقوبات المترتبة عليها والتي قد تصدر من المتطوع
أثناء تنفيذ الفرص التطوعية .
 -2تقوم الجمعية بتصنيف المخالفات إلى مستويات حسب تأثيرها و تكرار صدورها من المتطوعين .
 -3تحدد الجمعية آلية واضحة لتنفيذ اإلجراءات التأديبية أو العقوبات في حق المتطوعين
المخالفين .
 -2يخطر جميع الموظفين والمتطوعين ذوي الصلة باإلجراءات التأديبية المتخذة في حق المتطوع
المخالف إذا كانت أعمالهم تتأثر بذلك .

ثالثا  :الفرز والتسكين
 -1توثيق معلومات وبيانات المتطوعين
السياسة

3.1.1

تطلب الجمعية المعلومات األساسية التي تخدم تسكين المتطوعين في الفرص التطوعية
،ويتم تسجيلها بطريقة تالئم طبيعة الفرصة والمتطوعين المحتملين لتنفيذها .

اإلجراءات

-1

تقوم إدارة التطوع بتسجيل بيانات ومعلومات المتطوعين الضرورية للتأكد من
مالئمتهم للفرصة التطوعية نموذج رقم ( . ) 6

 -2حماية خصوصية المتطوعين
3.3.1

السياسة

تقوم الجمعية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية بيانات المتطوعين المسجلين لديها ،كما تضمن
عدم نشرها أو تداولها مع أي جهات أخرى إال بعد أخذ اإلذن من المتطوعين .

اإلجراءات
 -1تقوم إدارة التطوع في الجمعية بحفظ بيانات ومعلومات المتطوعين .
 -2تخصص إدارة التطوع ملفات لحفظ مستندات المتطوعين ويمنع االطالع عليها لغير
ذوي الصالحية .
 -3تطلب الجمعية إذن المتطوعين الذين لديهم الرغبة في تحويلهم لمنظمات أخرى
وذلك قبل تزويد المنظمات ببياناتهم .

 -3التعامل مع المتطوع في حالة عدم قبوله
السياسة

3.4.1

تعتمد الجمعية آلية للتواصل مع المتطوعين الذين تم رفضهم و إبالغهم باالعتذار عن قبولهم
في الفرصة مع توضيح أسباب ذلك  ،كما تدرس الجمعية إمكانية تحويلهم لمنظمات أخرى
تناسب قدراتهم و مهاراتهم بعد أخذ اإلذن من المتطوعين .

اإلجراءات
 -1تقوم إدارة الجمعية بإفادة المتقدمين للفرصة التطوعية بأسباب عدم قبولهم بالطريقة
المناسبة والوسيلة المالئمة .
 -2تستثمر الجمعية عالقاتها بالمنظمات األخرى و توصي المتطوعين الذين لم يتم
قبولهم بالتوجه إلى المنظمات التي تتالءم مع قدراتهم و توجهاتهم  ،وتساهم في
التنسيق بينهم .

رابعا  :التوجيه و التدريب
 -1التوجيه والتعريف
4.2.1

السياسة

تعد إدارة التطوع في الجمعية خطة لتعريف جميع المتطوعين الجدد بالجمعية ودورها في خدمة
المجتمع و تعريفهم بإدارات و أقسام الجمعية والعاملين فيها .

اإلجراءات
 -1يتم وضع إجراءات تنفيذ التوجيه للمتطوعين الجدد وفق نموذج تخطيط اللقاء التعريفي
بالمتطوعين الجدد رقم () 7
 -2تزويد كل متطوع جديد بنسخة من المستندات  ،األدلة أو البروشورات التي يحتاجها المتطوعين
مثل (دليل المتطوع  ،الدليل التعريفي  ،نسخة من الوصف الوظيفي ...الخ)
 -3يصحب مسؤول التطوع المتطوعين الجدد في جولة لتعريفهم بمرافق الجمعية .

 -2التدريب والتطوير
3.3.1

السياسة

تسند الجمعية مهمة تدريب المتطوعين وتطوير قدراتهم و مهاراتهم للقيام بفرصهم التطوعية إلى
مسؤول التطوع والعاملين معه بالتطوع .

اإلجراءات
 - 1تقوم إدارة التطوع بتحديد االحتياجات التدريبية للمتطوعين بما يخص البرنامج  ،وفق نموذج تحديد
االحتياج التدريبي للمتطوعين رقم ( . ) 8
 - 2تحدد إدارة التطوع البرامج واألساليب أو الوسائل التدريبية واألهداف المراد تحقيقها مع مؤشرات
األداء وتوفير ما يلزم لتنفيذها مع جدولة التدريب زمنيا على فترة معينة مع مراعاة المواعيد التي
تتناسب مع المتطوعين والبدء بالتنفيذ.
 - 3تقوم إدارة التطوع بتقييم البرامج التدريبية وقياس رضا المتدربين (المتطوعين ) ومدى تحقيق
األهداف حسب الوقت المالئم إما بعد التدريب مباشرة أو بعد فترة محددة.

خامسا  :الدعم و اإلشراف
 -1الشكاوي و التظلمات والتصرف مع الحاالت غيرالالئقة
5.1.1

السياسة

تعتمد الجمعية آلية واضحة تكفل للمتطوعين رفع الشكاوى أو حاالت التظلم في حالة عدم توافق
المتطوع مع اآلخرين في بيئة العمل ،وتبلغها للمتطوعين باألساليب المناسبة.

5.1.2

السياسة

تبلغ الجمعية المتطوعين أثناء تعريفهم بالجمعية بالمخالفات واإلجراءات المترتبة عليها ،وآلية تطبيقها
.

اإلجراءات
 . 1يتم إعالم المتطوعين أثناء عملية التوجيه بحقهم في التظلم واإلبالغ وتقديم الشكاوى ،كما يتم
تبيين الخطوات واإلجراءات وقنوات االتصال الفعالة التي ينبغي استخدامها للتظلم أو الشكاوى .
 . 2يبذل المتطوع ورئيسه المباشر(المرجع الفني)والمعنيون بالتظلم كل الجهود من أجل حل التظلم
بشكل تعاوني وغير رسمي.
 . 3إذا شعر المتطوع أو رئيسه بأن التظلم لم يتم حله أو ال يمكن معالجته بالطريقة غير الرسمية ،فإنه
يتم االنتقال إلى الطريقة الرسمية وتعبئة نموذج الشكاوى والتظلم رقم ( )11يرفعه إلى رئيسه المباشر،
وإذا كان رئيسه المباشر طرفا في التظلم فإنه يتم رفعه إلى مدير التطوع .
 . 2تكون إدارة التطوع لجنة محايدة لدراسة موضوع التظلم.
 . 5يتم تحديد موعد لعقد اجتماع بين المتطوع والمعنيين بالتظلم خالل يومين من تاريخ استالم خطاب
التظلم.
 . 6يتم إتباع االجتماع برسالة استجابة خالل يومين من تاريخ االجتماع يوضح القرار المتعلق بالتعامل مع
التظلم المرفوع من المتطوع ،ويتضمن توضيحا لحق الطعن في القرار الصادر.
 . 7في حالة الحاجة إلى مزيد من التحقيق والنقاش مع أطراف التظلم يتم إرسال رسالة لإلعالم بتمديد
الموعد وتحديد موعد بديل.
 - 8في حالة عدم رضا المتطوع عن القرار الصادر بشأن التظلم المرفوع ،يمكن له أن يقدم خطاب رسميا
خالل يومين من تاريخ إعالمه بالقرار ،يوضح فيها أوجه وأسباب الطعن على القرار الصادر.
 . 9يتم تكوين لجنة مصغرة مختلفة محايدة لدراسة الطعن المقدم بعد فهم حيثيات التظلم واالستماع
ألطرافه المختلفة ،وتقوم بإصدار قرار نهائي ملزم لجميع األطراف وغير قابل للطعن.
 . 11يتم إبالغ المتطوع بنتيجة الطعن خالل يومين من صدور قرار الطعن.
 . 11أما ما يخص إعالم المتطوعين بكيفية معالجة الجمعية للحاالت التي يتصرف فيها المتطوعون
بشكل غير الئق :يقوم مسؤول التطوع بإعالم المتطوعين الجدد بعد قبول الفرصة التطوعية أو في
اللقاء التعريفي بالحاالت التي يتم فيها اتخاذ إجراءات وجزاءات تجاه المتطوع ،ويوضح لهم اإلجراء
اإلداري الذي يتم اتباعه في مثل هذه الحاالت ،ومستلزماته وأثره على المتطوع والفرصة التطوعية.

 -2أحقية رفض املتطوع املطالب
5.2.1

السياسة

للمتطوع حق رفض المهام التي يرى بأنها خارج نطاق مسؤولياته أو قدراته ،وعلى مسؤول
التطوع التعامل مع هذا الرفض بجدية وأخذه بعين االعتبار .

اإلجراءات
 - 1يقدم المتطوع إشعارا بخصوص عدم قدرته على أداء أحد المهام أو المسؤوليات التي تسند
إليه ويراها ال تتناسب مع قدراته ونطاق
فرصته التطوعية.
 - 2يقوم مسؤول التطوع بدراسة طلب المتطوع ،وتحديد البدائل المناسبة لتنفيذ الفرصة أو
المهام المطلوبة.
ُ - 3يبلغ المتطوع بالتحديثات و اإلجراءات المترتبة على طلبه.

 -3الدعم املالي وإلاشراف الفني
5.3.1

السياسة

تقوم الجمعية بتوفير جميع الموارد التي سيحتاجها المتطوع للقيام بمهامه ،والتي تتعلق بأداء
فرصته التطوعية ،حتى ال يتحمل المتطوع لصرف أي مبالغ مالية .

5.3.2

السياسة

تقوم الجمعية بتوضيح الدعم واإلشراف المقدم للمتطوع ،وآلية تقديمه ،واألشخاص المعنيين به
والذين سيقومون بالتواصل مع المتطوع أثناء تنفيذه للفرصة التطوعية .

اإلجراءات
 . 1يقوم مسؤول التطوع بإعالم المتطوعين بتوفر جميع الموارد التي يحتاجونها و أن الجمعية ال
تقوم بالتعويض عن أي مصروفات نظرا أنها تقوم بتوفير جميع ما يحتاجون .
 . 2إذا احتاج المتطوع إلى صرف أي مبالغ لتنفيذ الفرصة التطوعية فإنه يقوم بإبالغ المشرف
المباشر باحتياجه .
 . 3يقوم المشرف المباشر بتوفير ما احتاج إليه المتطوع في تنفيذ الفرصة التطوعية .

 -4تطوير مهارات املشرفين ومناقشة قضايا املتطوعين
5.4.1

السياسة

تقوم الجمعية بتزويد مدراء اإلدارات بالمعارف والمهارات الالزمة والتي تمكنهم من اإلشراف على
المتطوعين بكفاءة عالية .

5.4.2

السياسة

تعقد الجمعية اجتماعات دورية تتعلق بقضاياها ،وتضمن هذه االجتماعات مناقشة قضايا التطوع
ومؤشر األداء خالل تلك االجتماعات.

اإلجراءات
 . 1تقوم إدارة الجمعية بإلحاق مدير التطوع في برنامج تأهيل مديري التطوع الذي تقدمه وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية أو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة بمركز التميز لتطوير
الجهات الغير ربحية أو جهة مماثلة.
 . 2تعمل إدارة التطوع بالجمعية على تطوير مهارات وقدرات الذين يشرفون على المتطوعين ورفع
كفاءتهم وفاعليتهم.
 . 3تقوم إدارة الجمعية على متابعة أداء إدارة التطوع ومناقشة قضاياهم في أجندة االجتماعات
والخروج بتوصيات وقرارات مالئمة.
 . 2تشرك الجمعية العاملين الذين يشرفون على المتطوعين في إعداد الخطط التشغيلية إلدارة
التطوع.

 –5التغذية الراجعة
5.5.1

السياسة

تقوم إدارة التطو ع بتقييم أداء المتطوعين وجودته ،ويزود المتطوعين بالتغذية الراجعة بشكل
دوري ومستمر .

5.5.2

السياسة

تبلغ إدارة التطو ع بالجمعية المتطوعين بكافة المتغيرات والمستجدات بشكل مستمر والتي لها
عالقة بالفرص التطوعية التي يقومون بها .

5.5.3

السياسة

تعتمد الجمعية آلية للحصول على التغذية الراجعة من المتطوعين الذين أنهوا تنفيذ فرصهم
التطوعية لتحسين تجربتهم التطوعية وتطوير األدوار والفرص التطوعية .

اإلجراءات
 . 1يقوم مدير إدارة التطوع أو المشرف المباشر بتقديم التغذية الراجعة وتقييم أداء المتطوع
باستخدام الطريقة المناسبة بعد انتهائه من مهمته التطوعية.
 . 2يقوم مدير إدارة التطوع أو المشرف المباشر بتعبئة النموذج تقييم أداء المتطوع رقم ( ) 11الذي
تعتمده الجمعية في تقييم المتطوعين وذلك بناء على أنشطة اإلشراف والمتابعة اليومية أو
الدورية.
 . 3يقوم المتطوع بتقديم وجهة نظره عن دور مشرفي التطوع الفني واإلداري  ،وتتاح له الفرصة
لتقديم رأيه حول أدائه بشكل عام.
 . 2يقوم مشرف المتطوع بإبالغ المتطوعين بكافة المستجدات أو المتغيرات التي قد تؤثر سلبا أو
يجابا على الفرصة التطوعية بوسائل مناسبة.
 . 5تعمل إدارة التطوع على جمع المعلومات وقياس االنطباعات وتدوين المقترحات للمتطوعين
الذين انتهت مهمتهم ،وبعدها يتم تحليل البيانات ورفعها لإلدارة التنفيذية لالستفادة منها في
اتخاذ القرارات المناسبة والمالئمة وتطوير مسيرة التطوع.

سادسا  :التقدير والتكريم
6.1.1

السياسة

تقوم الجمعية بتقدير جهود المتطوعين ويسهم في ذلك جميع منسوبي الجمعية بكافة
مستوياتهم اإلدارية ،كما تمنح المتطوعين شهادة توضح إنجازاتهم التطوعية وعدد الساعات التي
قدموها كحد أدنى للتكريم.

اإلجراءات
 . 1تقوم الجمعية بنشر الساعات التطوعية للمتطوعين على قنوات التواصل االجتماعي وموقعها
اإللكتروني.
الفعلية التي عمل فيها
 . 2تعمل الجمعية على تصميم نظام عادل وشفاف الحتساب الساعات
ّ
المتطوعون .
 . 3تقوم الجمعية بوضع آلية واضحة وفق معايير محددة وأدوات متنوعة لتكريم المتطوعين بصفة
دورية تقديرا لجهودهم وتشجيعا لجذب متطوعين جدد .
 . 2تقدم الجمعية لجهودهم شهادات انجاز للمتطوعين تقديرا واعترافا بإنجازاتهم وفق نموذج
شهادة متطوع رقم (.) 12
 . 5تقوم إدارة التطوع باستخدام نموذج مالئم لجمع التغذية الراجعة المتعلقة بأنشطة التكريم
المختلفة ( الدورات ،االحتفاالت ،شهادات التقدير الخ) وتقوم إدارة التطوع بالتأكد من مالءمة التكريم
المقدم لدوافع المتطوع.
 . 6تقيم الجمعية فعالية لتكريم المتطوعين بشكل دوري وفق للخطة التشغيلية إلدارة التطوع .

بطاقة الوصف الوظيفي لمدير التطوع نموذج رقم 2
المسمى الوظيفة
اإلدارة

مدير إدارة التطوع
الخدمات المساندة (وحدة التطوع )

الموقع
رقم الوظيفة

اإلدارة العامة
9-3

أوال :الهدف العام :
 اإلشراف على جميع مهام إدارة التطوع والعاملين فيها ومدراء الفرق
والمتطوعين
ثانيا  :الرئيس المباشر :
رئيس الموارد البشرية
ثالثا المرؤوسون:


المتطوعين

رابعا العالقات:
 -1داخلي  :العاملين في إدارة التطوع– مجلس اإلدارة بالجمعية – المتطوعين
بالجمعية والمتعاونين.
 -2خارجي  :الجهات الحكومية – الجمعيات ولجان التنمية في المحافظة –
الجهات المانحة والقطاع الخاص–
خامسا  :المهام والواجبات:
. 1وضع األدوار واألهداف الخاصة بإدارة التطوع.
. 2اإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة التطوع.
. 3زيادة عدد المتطوعين مع الجمعية من خالل زيادة عدد الفرص التطوعية
المتاحة في الجمعية وفروعها.
. 2إدارة االجتماعات الدورية والعاجلة.
 . 5تحديد الموارد الضرورية لتحقيق أهداف إدارة التطوع وإعداد الموازنة السنوية.
. 6تثقيف العاملين في الجمعية عن التطوع.
. 7اإلشراف على إعداد التقارير الخاصة بإدارة التطوع.
. 8اإلشراف على العاملين في إدارة التطوع ،وتقييم مدى تحقيقهم أهدافهم
الوظيفية.
. 9المساهمة في عقد الشراكات وجلب الرعايات إلدارة التطوع تحت إشراف
المدير العام والجهات ذات العالقة في الجمعية.
. 11اإلشراف على مراجعة السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة التطوع بشكل
دوري.

. 11التأكد من توفر جميع اإلجراءات القانونية الالزمة (الترخيصات واألذونات)
للمتطوعين لتأدية مهامهم التطوعية بالتنسيق مع الجهة ذات العالقة
بالجمعية.
. 12زيادة نسبة االحتفاظ بالمتطوعين من خالل التركيز على :التدريب والتطوير –
التقييم – التقديم والتكريم.
. 13رفع التقارير الالزمة للمدير العام .
. 12القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها رئيسه المباشر وتتعلق بطبيعة عمله .

سادسا  :متطلبات الوظيفة :

. 1مؤهل جامعي.2 .خبرة إدارية متميزة. 3 .خبرة سابقة في مجال التطوع المجتمعي
المهارات والجدارات :
. 1القدرة على إدارة الفعاليات والمشاريع.
 . 2التواصل الفعال مع المتطوعين والجمعيات والمؤسسات.
. 3القدرة على تحفيز اآلخرين.
. 2القدرة على قيادة فرق العمل.
 -5القدرة على تكوين عالقات فعالة واالستفادة منها.

سابعا :بيئة العمل :
مكتبي وميداني

نموذج رقم ( )7تخطيط اللقاء التعريفي بالمتطوعين الجدد
نموذج رقم ( )7تخطيط اللقاء التعريفي بالمتطوعين الجدد
الغرض

التعريف
بالجمعية

التعريف
بالتطوع
وقسم
إدارة
التطوع

النقاط األساسية
 المهمة واألهداف والغايات.
 الخطة التشغيلية للمنظمة.
 الهيكل اإلداري وفروع ومباني الجمعية .

 منطلقات ورؤية المنظمة إلشراك المتطوعين
بالمنظمة.
 دليل سياسات وإجراءات التطوع.
 استعراض الوصف الوظيفي للدور التطوعي.
 نطاق االشراف والمتابعة .
 التسهيالت المقدمة للمتطوعين.
 التأكيد على دور المتطوعين وااللتزام الزمني

األدوات
 لقاء مباشر
 عرض تقديمي
 جولة تعريفية

 محاضرة تعريفية
 لقاء مباشر
 األدلة التعريفية

المسؤول
 مدير التطوع
بمساندة
المرجع اإلداري

 مدير التطوع
 بمساندة المرجع
اإلداري

 منهم.

التفاصيل
األدوار
التطوعية

فريق
العمل

الدعم

 التعريف باإلدارة الفنية المشرفة واألقسام التابعة
لها.
 التعريف بمهام موظفي اإلدارة ا لفنية المشرفة  .لقاء مباشر
 اجتماع مع فريق
 توضيح مؤشرات األداء والمهام المطلوبة في
عمل اإلدارة
 الدور التطوعي والسلوك المتوقع وسرية البيانات الفنية
المتعلقة بالمستفيدين.

 التعريف بفريق العمل من اإلدارات األخرى
ووظائفهم وعالقتهم بالدور التطوعي.
 آلية التواصل والتنسيق مع فريق العمل.

 جولة تعريفية
لكل إدارة وقسم

 التعريف بنوع الدعم المقدم من الجمعية للعمل
التطوعي.
 الصحة والسالمة.
 المخاطر المحتملة وإجراءات الدعم المقدمة.

 لقاء مباشر
 اجتماع
 محاضرة تعريفية

 مدير التطوع
 بمساندة
المرجع اإلداري
والرئيس
المباشر
(المشرف
الفني)

 مدير التطوع
 بمساندة
المرجع اإلداري

 مدير التطوع
 بمساندة
المرجع اإلداري

الموقع

الزمن

نموذج تصميم الفرصة التطوعية
نموذج رقم ( )2تصميم الفرصة التطوعية
اسم منسق الجهة
رقم جوال منسق
الجهة
مسمى الفرصة
التطوعية
مكان الفرصة
التطوعية
طبيعة الفرصة
التطوعية
مهام ومسؤوليات
المتطوع
مواصفات المتطوعين

الفريق

عدد المتطوعين المطلوب

موقع التنفيذ

الجنس

العمر المناسب للمتطوعين

المؤهالت
واالشتراطات
للمتطوع
المهارات المطلوبة
للمتطوع
آلية اإلشراف
المقدم
الدعم ُ
للمتطوع
الفوائد العائدة على
المتطوع
اإلطار الزمني

إدارة المخاطر

قيمة المهمة
الشهرية

عدد األيام

المخاطر (التحديات)

تاريخ
البداية

تاريخ
النهاية

إجمالي الساعات

اإلجراءات المقترحة للتعامل مع المخاطر

الئحة المخالفات والعقوبات

الدرجة

األولى

الضوابط








الثانية









الثالثة





الجزاء

اإلخالل بسياسة سرية المعلومات.
استبعاد وحظر
استغالل اسم الجمعية لجمع التبرعات من الغير.
ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في الئحة المتطوع عدم
استحقاق شهادة
الذوق العام.
ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في نظام التطوع إبالغ
الجهات الرسمية
مكافحة التحرش
.
ارتكاب أحد المخالفات المنصوص عليها في نظام
محضر مراجعة
الجرائم المعلوماتية.
لمعرفة األسباب
استعمال بيانات أو ممتلكات الجمعية ألغراض
ولفت نظر ،وفي
خاصة.
حال التكرار المثبت
اإلهمال في استخدام العهد المسلمة للمتطوع
يتم االعتذار من
بما أدى الى تلفها.
المتطوع و ال يحق
استخدام اسم الجمعية أو تمثيلها ألي غرض من
له شهادة
األغراض بغير إذن
.
عدم اتباع إجراءات األمن والسالمة .
التدخين في األماكن المحظورة ،والمعلن عنها.
تسجيل الواقعة
عدم المحافظة على الممتلكات العامة للمنظمة
على المتطوع
وإتالفها.
عدم االلتزام بأوقات العمل أو مدة العمل المحددة ومراجعته بها
وعند التكرار يتم
في اتفاقية التطوع.
االعتذار منه مع
عدم االلتزام بالمهام المتفق عليها في اتفاقية
حصوله على
التطوع
شهادة باألعمال
عدم االلتزام بأداء مهمة أو أكثر من المهام
التي قام به .
الموكلة للمتطوع في الفرصة التطوعية
.تقديم بالغ  ،أو شكوى كيدية.

اإلجراءات
اشعار المتطوع وعمل محضر.
الرفع للجنة التنفيذية
للتوصية.
الرفع لمجلس اإلدارة في
حال وجوب مخاطبة الجهات
الرسمية

مراجعة المتطوع
إشعار المتطوع رسميا
تسجيل الواقعة

مراجعة المتطوع
إشعار المتطوع رسميا
تسجيل الواقعة

مالحظة :ـ يحق للمنظمة اتخاذ اإلجراءات الالزمة في مخالفة المتطوع حسب ما تنص الالئحة وفي حال
حدوث أي من الحاالت السابقة ذكرها عليه يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية وفق سياسات الجمعية
وكذلك القواعد واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ودراسة حالة
المخالفات غير المدرجة و التعامل معها حسب لوائح الجمعية وسياساتها ويتحمل المتطوع كافة
اإلجراءات القانونية والغرامات المالية الناتجة عن تلك المخالفة حسب األنظمة والقوانين .

نموذج تقييم أداء المتطوع
نموذج رقم ( )11تقييم أداء المتطوع
عنوان الفرصة التطوعية
بداية الفرصة التطوعية
ونهايتها
مدة الفرصة التطوعية

من :

/

/

باأليام  )...................( :يوم
مكان الفرصة التطوعية

المنطقة

إلى
-

/

/

بالساعات  )................... ( :ساعة

المدينة
وصف الفرصة التطوعية ووظيفة المتطوع

أبرز المعوقات

أبرز اإليجابيات

التقييم
 .1مستوى أداء المتطوع للفرصة التطوعية
 .2التزام المتطوع بالوقت
 .3التزام المتطوع بأخالقيات العمل التطوعي
مقترحات للتحسين
ممتاز

اسم المتطوع ..................................................:

جيد جدا

جيد

ضعيف

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

التاريخ ..............................................:
اسم المشرف على العملية التطوعية .............................................................:
توصيات المشرف على العملية التطوعية

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

نموذج تحديد االحتياج التدريبي للمتطوعين
نموذج رقم ( )8تحديد االحتياج التدريبي للمتطوعين
الفرصة التطوعية

اسم المتطوع

فترة التطوع بعد
الحصول على التدريب

المشرف الفني

المهام المطلوبة

المهارات المطلوبة

التأهيل المقترح لسد
الفجوات
مؤشر تحسن األداء

مسؤول قياس األثر

المشرف الفني

التوقيع

مدير التطوع

التوقيع

المهارات التي تحتاج إلى تحسين

نموذج رقم ()3
تحديد االحتياج التطوعي في جمعية تحفيظ القرآن بحفر الباطن
تاريخ تحديد االحتياج التطوعي............................................................................................................................. :

اإلدارة /القسم

العالقات العامة
واإلعالم وتنمية
الموارد المالية
مركز اإلشراف
وحدة
التخطيط
والجودة

م

االحتياج
الوظيفي

األدوار التطوعية
الممكنة

وصف عام للدور

1
2
1
2
1
2
3
1

إدارة الخدمات
المساندة

2
3

قسم الوقف
واالستثمار

1
1

إدارة تعليم
البنين

2
3
2
1

إدارة التعليم
النسائي

2
3
2

 مالحظة :أهمية الدور من  1إلى ( 5حيث أن  1هو األهم –  5هو األقل أهمية)

أهمية
الدور

العدد

نموذج رقم ( )11الشكوى والتظلم
خاص بالمتطوع
اسم المتطوع
القسم

مسمى الفرصة التطوعية

رقم الجوال

تاريخ المشكلة
/

/

تاريخ بدء التطوع
نوع المشكلة

21م

o

شكوى

o

تظلم

وصف المشكلة:
.............................................................................. ......................................................................................................................
.............................................................................. ..................................................................... .................................................
.............................................................................. ......................................................................................................................
.............................................................................. ......................................................................................................................
.............................................................................. ......................................................................................................................
.............................................................................. ......................................................................................... .............................
.............................................................................. ......................................................................................................................
.............................................................................. ......................................................................................................................
.............................................................................. ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
من يحق له االطالع على الشكوى أو التظلم
o

المدير المباشر

o

مدير التطوع

o

المدير التنفيذي

خاص بمن ينظر في المشكلة
اسم من نظر في المشكلة

تاريخ النظر فيها

التوقيع

التوجيه:
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
تنفيذ التوجيه:

o

تم

 oلم يتم  ،والسبب.........................................................................................................:
إغالق الشكوى

اسم من أغلق الشكوى

تاريخ إغالق الشكوى

التوقيع

نموذج رقم ( )11تقييم أداء المتطوع
نموذج رقم ( )11تقييم أداء المتطوع
عنوان الفرصة التطوعية
بداية الفرصة التطوعية
ونهايتها
مدة الفرصة التطوعية

من :

/

/

باأليام  )...................( :يوم
مكان الفرصة التطوعية

المنطقة

إلى
-

/

/

بالساعات  )................... ( :ساعة

المدينة
وصف الفرصة التطوعية ووظيفة المتطوع

أبرز المعوقات

أبرز اإليجابيات

التقييم
 .1مستوى أداء المتطوع للفرصة التطوعية
 .2التزام المتطوع بالوقت
 .3التزام المتطوع بأخالقيات العمل التطوعي
مقترحات للتحسين
ممتاز

اسم المتطوع ..................................................:

جيد جدا

جيد

ضعيف

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

التاريخ ..............................................:
اسم المشرف على العملية التطوعية .............................................................:
توصيات المشرف على العملية التطوعية

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

نموذج اتفاقية تطوع()1

نموذج رقم ( )6اتفاقية تطوع
مسمى
الفرصة
التطوعية
المهمة
األساسية

طبيعة الفرصة
المكان

رقم الجوال

المدينة

البريد االلكتروني

السيد/ة  ...................................................................................ورقم الهوية................................................................... /
أن ترحب بكم كأحد المتطوعين

يسر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن

بقسم ........................................................................../بفرع  . ............................................................وحيث أن لكم الرغبة
بالتطوع

في

الفرصة

الموضحة

أعاله

فقد

تحديد

تم

إدارة

التطوع

ويمثلها

/

 ..................................................................................ليكون مرجعكم اإلداري المباشر للحصول على الدعم الالزم
كمتطوع/ـة  ،نرجو أن ال تترددوا في التواصل معه بخصوص أي استفسارات حول حالة مهامكم التطوعية ،كما
تم

األستاذ/

تحديد

.........................................................................................مدير

/

قسم

رئيس

 ...........................................................................ليكون رئيسكم المباشر والمرجع الفني لفرصتكم التطوعية.
الفترة الزمنية:
كما تم االتفاق معكم لمدة  .................................يوم/أسبوع/شهر/سنة بواقع  ......................................ساعة في
اليوم /األسبوع .بدءا من يوم
/

وتاريخ

/

/

21م وحتى يوم

وتاريخ

21 /م.

نرجو إذا لم تتمكنوا من الحضور في المواعيد المتفق عليها أو لديكم ظروف معينة وكنتم ترغبون في تغيير
هذه المواعيد التنسيق مع مرجعكم اإلداري المباشر .



أهداف الجمعية .

التزامات
الجمعية :

التعريف الكامل بالجمعية وسياساتها وبالفرصة التطوعية وما يمكن أن تساهموا به لخدمة



التوجيه المباشر لمساعدتكم على القيام بمهامكم وكذلك التدريب والتأهيل.



الدعم المقدم من مرجعكم اإلداري وقسم وحدة التطوع والرئيس المباشر.



التقدير والتكريم لكل ما تقدمونه من خالل فرصتكم التطوعية ،وإصدار الشهادات التطوعية
بعدد الساعات التي قمتم بالتطوع فيها .



التطوع في األوقات المتفق عليها وإعالمنا ألي طارئ يطرأ عليكم وترغبون في تعديل هذه
األوقات.



أن تنجز العمل الموكل إليك ,وفقا ألصول المهنة  ,ووفق تعليمات الجمعية  ,إذا لم يكن في هذا
التعليمات ما يخالف المهنة (المسمي الوظيفي ) أو لفرصة التطوعية أو النظام أو اآلداب العامة
,ولم يكن في تنفيذها ما يعرضك للخطر .



االلتزام بحسن السيرة والسلوك ,واألخالق أثناء التطوع ,وااللتزام باألنظمة واللوائح واألعراف
والعادات واآلداب ال مرعية في المملكة العربية السعودية وكذلك القواعد واللوائح والتعليمات
المعمول بها لدى الجمعية الخيرية التحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن  ,ويتحمل المتطوع كافة

(التزامـــــــــــــــــات
المتطوع )

اإلجراءات الناتجة عن مخالفته لتلك األنظمة .


االلتزام بعدم إفشاء أسرار الجمعية أثناء فترة التطوع بشكل مباشر أو غير مباشر ,أو بعد انتهاء
العالقة التعاقدية التطوعية خالل مدة ( سنتين ).



محاولة تحقيق المستهدفات المتفق عليها من الفرصة التطوعية وهي:
o

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

o

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

o

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

o

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

نتطلع ألن تكونوا يدا واحدة مع فريق العمل بالمنظمة لخدمة المجتمع وقضية المنظمة األساسية وأن تساهموا
بتجربة تطوع جديرة باالهتمام ومستديمة للطرفين
المتطوعـ/ـة

التوقيع

ممثل وحدة
التطوع

التوقيع

o

تم إرفاق صورة الهوية.

نموذج اتفاقية تطوع()2
 oخاصة لمن :
 يكون دوامه جزئي
 يستلم منصب إداري ( مدير قسم أو مدير إدارة )

وثيقة تطوع
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله  ......وبعد،،،
فإنه في يوم  .........................الموافق :

/

/

2121م

اتفق كل من :الطرف األول :الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة حفر الباطن  ،العنوان :حفر الباطن -حي العزيزية
 921115111ويمثلها األستاذ ..............................................................بصفته ...............................................:سجل مدني ( :
هاتف :
) البريد اإللكتروني qran.alhfar@gmail.com :
الطرف الثاني ..................................................................................:جنسيته ..........................................:سجل مدني رقم (
) جوال ...........................................:العنوان ........................................................................:البريد
اإللكتروني............................................................................:
تمهيد  :بناء على رغبة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما إلبرام مثل هذه الوثيقة فقد اتفقا على أن يعمل
الطرف الثاني لدى الطرف األول بشكل تطوعي ( بدون أجر مادي) وفق أنظمته ولوائحه وتعليماته وتم االتفاق فيما بينهما
على العمل وفق الشروط المدرجة في هذا الوثيقة وهي كاألتي -:
أوال موضوع العقد وساعات العمل ومكان العمل:
-1
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يعتبر كل من التمهيد السابق جزءا ال يتجزأ من هذه الوثيقة .
اتفق الطرفان على أن يعمل الطرف الثاني تحت إدارته أو إشرافه بوظيفة ( ).....................................................ومباشره األعمال
التي يكلف بها بما يتناسب مع قدراته العملية و العلمية والفنية وفقا الحتياجات العمل .
/
/
21م وتنتهي بتاريخ
/
/
اتفق الطرفان على أن تكون مدة الوثيقة  ...............................................تبدأ من
لمدد مماثلة  ,ما لم يشعر أحدا لطـرفين اآلخـر خطيـا بعـدم رغبتـه بالتجديـد قبـل نهايـة العقـد
لمدة مماثلة ,أو
 21م وتتجدد
ٍ
ٍ
(بشهرين) ويجوز أن يتفق الطرفان خطيا على تجديده لمدة محددة الحقة قبل نهايته  .على أن تحدد ساعات العمـل بواقـع
 ............................... ..........................................ساعة في اليوم  /األسبوع .
يعمل الطرف الثاني لدى الطرف األول لمدة (  ) 91يوما من تاريخ مباشرته كتجربة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل وال يدخل في
حسابها إجازة األعياد الرسمية أو اإلجازات المرضية  .ويحق للطرف األول إنهاء خدمات الطرف الثاني دون إنذار أو تعـويض
في حالة ثبت عدم صالحيته أو عدم الحاجة إلية خالل فترة التجربة .
يلتــزم الطــرف الثــاني بالتواجــد فــي مقــر العمــل الخــاص بــه حســب مــا يتطلبــه العمــل وحســب المــدون فــي قائمــة األعمــال
المستهدفه في الفرصة التطوعي ة المتفق عليها وبما ال يزيد عن ساعات العمل المتفق عليها في أعاله  .ويجوز له العمل
عن بعد في حال إمكانية القيام بالمهام الوظيفية بعد موافقة الطرف األول .
على الطرف الثاني إخطار الطرف األول بأسرع وقت ممكن عن أي عارض يتسبب في تغيبة عن العمل المتفق عليه حتي يتم
تغير الوقت حسب ما يتم تنسيقه مع المرجع اإلداري المباشر .
تقدر القيمة المالية لساعات العمل التطوعية الشهرية بـ .................................................... ..............وهي غيـر مدفوعـة للطـرف
الثاني .والغرض منها فقط تسجيلها محاسبيا

ثانيا  :التزامات الطرف األول :
-1
-2
-3
-2

التعريف الكامل بالجمعية وسياساتها وبالفرصة التطوعية وما يمكن أن يساهم به لخدمة أهداف الجمعية .
التوجيه المباشر لمساعدة الطرف الثاني على القيام بالمهام المطلوبة وكذلك التدريب والتأهيل في حال الحاجة لذلك .
الدعم والتوجيه من خالل المرجع اإلداري المباشر أو من خالل قسم وحدة التطوع .
التقدير والتكريم لكل ما يقدمة الطرف الثاني خالل فترة عملة التطوعي  ،وإصدار الشهادات التطوعيـة بعـدد السـاعات
التي قام بها بالتطوع.

ثالثا :التزامات الطرف الثاني :
يتعهد الطرف الثاني بأن جميع ما أورده من معلومات أو مستندات في الوثيقة أو االستمارات الخاصة بالتسجيل بالعمل
التطوعي صحيحة  ,وإذا ظهر خالف ذلك  ,فإن من حق الطرف األول فسخ العقد دون سابق إنذار أو تعويض .
على الطرف الثاني محاولة تحقيق المستهدفات المتفق عليها من الفرصة التطوعية وهي:
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ب....................................................................................................................................................................................... -
ت.............................................................................................................................................................. -
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ال يحق للطرف الثاني التحدث باسم الطرف األول أو نيابة عنه أو استخدام اسمه أو شعاره أو مطبوعاته  .أو جمع التبرعات
له بدون تكليف رسمي بذلك أو إذن كتابي .
ال يحق للطرف الثاني تقاضي أي أموال أو تحقيق مصالح مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة عمله لدى الطرف األول .
على الطرف الثاني أن ينجز العمل المؤكل إلية وفقا ألصول المهنة  ,ووفق تعليمات الطرف األول إذا لم يكن فـي هـذا
التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو اآلداب العامة ,ول م يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر .
أن يعتني عناية كافية باألدوات ,والمهمات المسندة إلية والخامات المملوكة للطرف األول ,الموضـوعة تحـت تصـرفه,أو
التي تكون في عهدته  ,وأن يعيد للطرف األول المواد غير المستهلكة عند انتهاء العالقة بينهما .
أن يقدم كل العون ومساعدته دون أن يشترط لذلك أجرا في حاالت األخطار التي تهدد سالمة مكان العمل أو األشخاص
العاملين فيه  ,وأن يحذر من استعمال ما قد يعرضه للخطر أو اإلصابة نتيجة التهاون بتعليمات األمن والسالمة فيما يتعلق
به أو ما يتعلق باآلخرين .
أن يخضع وفقا لطلب الطرف األول للفحوصات الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل االلتحاق في العمـل أو أثنـاءه
للتحقق من خلوه من األمراض المهنية  ,أو السارية أو متى ما تطلب األمر ذلك .
يلتزم الطرف الثاني بحسن السيرة والسلوك  ,واألخالق أثناء العمل  ,وفي جميع األوقات يلتزم باألنظمة واللوائح واألعراف
والعا دات واآلداب المرعية في المملكة العربية السعودية وكذلك القواعد واللوائح والتعليمات المعمول بها لدى الطرف
األول  ,ويتحمل الطرف الثاني كافة اإلجراءات القانونية أو الغرامات المالية الناتجة عن مخالفته لتلك األنظمة
يلتزم بعدم إفشاء أسـرار الطـرف األول أثنـاء فتـرة عملـة بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر ,أو بعـد انتهـاء الوثيقـة أو الفرصـة
التطوعية خالل مدة سنتين
تعتبر النظم والتعليمات واللوائح اإلدارية بالجمعية جزءا ال يتجزأ من هذا العقد .

رابعا انتهاء العقد أو إنهاءه :
 -1تنتهي هذه الوثيقة بانتهاء مدته في الوثائق محدد المدة.
 -2تنتهي هذه الوثيقة باتفاق الطرفين على إنهائه بشرط موافقة الطرف الثاني كتابيا.
 -3يحق للطرف األول فسخ الوثيقة ,دون إشعار للطرف الثاني أو تعويضه  ,وذلك طبقا للحاالت الواردة في المادة الثمانون
من نظام العمل .
 -2يحق للطرف األول فسخ الوثيقة في حالة تجاوز الطرف الثاني حدود الصالحيات المعطاه له أو في حالة عدم التزام
الطرف الثاني بأداء األعمال المنصوص عليها في قائمة المهام المستهدفة في الفرصة التطوعية أو عند مخالفة التعليمات
أو النظم أو القوانين المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو في الجمعية .
 -5إذا استحال تنفيذ التزامات الطرف األول أو الثاني بسبب إجراء رسمي اتخذته حكومة المملكة العربية السعودية حياله
وأوصت أو أمرت بإنهاء خدماته فإن الطرف األول بناء على ذلك ينهي عقد الطرف الثاني ويخلي طرفه اعتبارا من آخر يوم
أدى فيه عمال فعليا .
خامسا  :النظام الواجب التطبيق واالختصاص القضائي :
 -1تخضع هذه الوثيقة لنظام العمل ,والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له  ,في كل ما لم يرد به نص في هذا الوثيقة
.وتلغي هذا الوثيقة كافة الوثائق و العقود واالتفاقيات واالرتباطات السابقة الشفهية منها ,أو الكتابية إن وجدت ،ويبرئ
كل من الطرفين الطرف اآلخر من جميع الحقوق وااللتزامات والمطالبات المتعلقة بأي عقد أو اتفاق سابق إبراء شامال ال
كل من الطرفين على هذا العقد أدناه,
رجعة فيه اعتبارا من تاريخ توقيع ٍ
 -2في حالة نشوء خالف بين الطرفين حول هذا العقد ال قدر الله ,فإن االختصاص القضائي ينعقد للجهة المختصة بنظر
القضايا العمالية في المملكة العربية السعودية .
سابعا  :اإلخطار ,واإلشعارات ,ونسخ العقد :
 -1تتم اإلخطارات ,واإلشعارات ,بين الطرفين كتابة على العنوان الموضح بصدر هذا الوثيقة عن طريق البريد المستعجل ,أو البريد
الممتاز ,أو البريد اإللكتروني لكل من الطرفين ,ويلتزم كل طرف بإشعار الطرف اآلخر خطيا في حال تغييره للعنوان الخاص به
,أو تغيير البريد اإللكتروني ,وإال اعتبر العنوان ,أو البريد اإللكتروني المدونان أعاله  ,هما المعمول بهما نظاما .
حررة هذا الوثيقة من نسختين أصليتين ,وقد تسلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها .
-2
ُ
(( يقر الطرف الثاني بأنه علم واستوعب كافة مواد هذا الوثيقة ويتعهد بتنفيذه وااللتزام به ,على ذلك يوقع ))
والله الموفق ,,,,,,
الطرف الثاني

الطرف األول (المدير العام )
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