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 تعريف باجلمعية -1
 

بتوعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة وجمع وتُعنى   هـ7341جمعية غير ربحية تأسست عام جمعية شكر
 الفائض من الطعام وتوزيعه على المستفيدين بأفضل معايير الجودة والسالمة الغذائية.

 ومن أهدافها العامة:

 في  إشراك المتطوعين في رسالة الجمعية واالستفادة القصوى من طاقات المجتمع واستثمارها
 خدمة الجمعية .

 

، جمع فائض الطعام وتوزيعه على المستفيدين بأفضل معايير الجودة والسالمة الغذائية. وتعنى اجلمعية بـ 

كما نؤمن بأنه ال ميكننا حتقيق اهدافنا وأدوارنا الرئيسية إال من خالل إشراك فّعال للمتطوعني حيث نعتقد ان التطوع 

فإن منطلقاتنا إلشراك املتطوعني ترتكز  ابالنفع لكال الطرفني، ولذ دواملتطوع، وتعو مجعية شكرعملية تبادلية بني 

 على:

 واإلسالمية. تلتزم إدارة التطوع يف مجيع أنشطتها وبراجمها بقيم اإلدارة واجلمعية والضوابط األخالقية -1

 التطوعي.نلتزم بتوفري بيئة عمل تطوعية حمفزة آمنة وابتكاريه لتشجيع العمل  -2

 اجلمعية.تسكني املتطوعني على الفرص التطوعية من خالل مشاريع وبرامج  -3

 للجمعية.تدريب وتأهيل املتطوعني حسب نوعية املشاريع والربامج املختلفة  -4

 اجلمعية.مجيع الراغبني يف العمل التطوعي وفق أنظمة وضوابط حماولة استيعاب  -5

 منهم.يزين نلتزم بتكريم املتطوعني وتقدير جهودهم وإبراز املتم -6

وسائل املتاحة مثل وسائل ال تعمل اجلمعية على استقطاب املتطوعني وتشجيع ثقافة التطوع والتسويق لذلك عرب -7

 وغريها.التواصل االجتماعي 

 مشاكلهم. نلتزم بفتح قنوات تواصل فاعلة مع املتطوعني والسماع ملقرتحاتهم وآرائهم وحل -1

 باجلمعية.جلميع املتطوعني  تعمل اجلمعية على توفري الفرص املتكافئة -9

 او حماباة تلتزم اجلمعية بتطبيق قيم العدالة والشفافية يف التعامل مع كافة املتطوعني دون متييز -11

 

 

 ...رؤيتنا للتطوع 
المتطوعون فيها بيئة جاذبة،  دفاعلة في تحقيق إشراك مستدام للمتطوعين، ويج ةأن نكون جمعي " 

 "معنا في نهضة مجتمعنا. اومساهمة في تنمية قدراتهم، وتشيد بجهودهم، ليساهمو

وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية فإن مجعيتنا تولي أهمية كبرية إلشراك املتطوعني، وختصص لذلك موارد بشرية مؤهلة 

 بنا جلميع الراغبني يف التطوع عرب قنوات التواصل الرمسية:لتحقيق هذه الرؤية لتليب طموحاتهم ولذلك فإننا نفتح أبوا

 /http://www.shukr.org.sa: املوقع االلكرتوني

 2718812111 تلفون :

 2624848800جوال : 

 gmail.comshukraseer@  الربيد االلكرتوني: 

http://www.shukr.org.sa/


   
 

 امليثاق األخالقي للمتطوع  -2
 

تساهم يف حتقيق مستهدفات رؤية اململكة والقيـم واملبـادئ التـي  ضوابط وااللتزاماتإلـى توضيـح ال يهدف امليثـاقهـذا 

العمـل ممارسة وواجباتهـم، وحتفـظ حقوقهـم أثنـاء  ملتطوعيـندد املتطلبات املنوطة باللوصول إىل مليون متطوع، وحت 2131

 .التطوعـي

جبودة  أداء مهامهم على مجيع األطراف املشاركة يف العمل التطوعيويساعد قي يسسهللس االلتزام بامليثاق األخال إن

 :خالل التزامهم بالعناصر التالية نم وكفاءة عالية.

 

 :القيم واألخالق .2-1
من ديننا احلنيف وقيم جمتمعنا السعودي، ومن رؤية اململكة  البد أن ترتبط األعمال الناجحة مبرجعية أخالقية مستمدة

ومن أجل هذا جيب على  املشاركة التطوعية.إىل حتقيق الغاية من  قودهيعكس على تصرفات املتطوع وني مبا 2131

 املتطوع:

 .ةاملسؤولااللتزام بالقيم واألخالق بناًء على املبادئ اإلسالمية واملواطنة  -1

 واجملتمع. اجلمعيةباملسؤولية عن عمله التطوعي مبا ينعكس إجيابيًا على  التحلي -2

 إجناز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأخالقه. -3

 تقدير ومعاملة اجلميع باحرتام وكرامة.  -4

 :السرية .2-2
ختلو من االطالع على بعض األمور السرية للشرحية ينطوي العمل يف اجملال التطوعي على العديد من املمارسات اليت ال 

وتشمل السرية  ،، إىل جانب حساسية بعض القضايا املطروحة يف برنامج العمل التطوعيوغريها املستفيدة من اخلدمة

وبناء  ،كما هو متعارف عليه من قبل الناس” السرية“األمور املكتوبة واملقروءة واإللكرتونية وما هو يف حكم  كافة

 ليه فيجب على املتطوعني االلتزام بالتالي:ع

 عدم إفشاء معلومات خاصة باملستفيدين من العمل التطوعي. -1

بأي وسيلة كانت سواء إعالمية أو غريها أثناء  اجلمعيةعن  "سريةبكونها "عدم إفشاء املعلومات املصنفة  -2

 .تطوعه أو بعده

 الموثوقية وتحمل المسؤولية: .2-3
 ، إضافة إىل كونه:متصفًا باملسؤولية يف تصرفاته وأقواله حماًل للثقة، أن يكون املتطوع

  األعمال املناطة به.تنفيذ  متحمال ملسؤولية -3

 .يف حالة وقوع مشاكل أو حتديات أو صاحب الصالحية إىل منسق الربنامج يرجع -4

 مبادئه.لوطن وقيمه ول ممثل فقط، بل هو اليت ينتمي إليها اجلمعيةال ميثل  مدركًا لكونه -5

 



   
 

 :التواصل الفعال .2-4
واملستفيدين الذين يتعامل معهم، ويساعد ، ي التواصل الفعال عالقات جيدة بني املتطوع وأصدقائه وزمالئه يف العملينّم

على تنمية قدرات الفرد يف التعبري عن نفسه وحتديد أفكاره وآرائه بوضوح مبا جيعل اآلخرين قادرين على فهمه، وهذا 

 جيدر باملتطوع: ولذا. والتغلب على التحديات املشكالتيساعد على حل 

  واملهنية من العمل التطوعي يف رفع اخلربة العملية أن يستفيد. 

 اجلمعيةحول السياسات واإلجراءات يف  االستفسارات مبرجعية أن يكون واعيًا وملمًا . 

  يتواصل مع اآلخرين جبودة وفاعليةأن. 

 الدعم:تقديم  .2-5
عمل اللكل فرد من املتطوعني على أنه جزء هام من عمليه الدعم بكل األشكال املمكنة إلجناح  اجلمعيةتنظر 

 . وهلذا فإنه يستَوّقعس من املتطوع:التطوعي

 عمله يف املكان الذي يؤدى فيه  خصوصًاملن حوله من املستفيدين واملتطوعني اآلخرين،  أن يكون داعمًا

 .التطوعي

 يف جمال  اجلمعيةود الرامية إىل تعزيز الكفاءة والفعالية وحتقيق التميز يف إدارة ميع اجلهجل أن يكون داعمًا

 العمل التطوعي.

 :الشخصية اإليجابية .2-6
وهي شخصية متزنة، ومتوازنة ، بادرة املعطاءة اليت تساند وتساهم دون انتظار مقابلالشخصية اإلجيابية هي الشخصية امل

 يلي: . وبناء على هذا ينتظر من املتطوع اإلجيابي ماواملثابرة واملوضوعية ،متتلك اجلديةوبني احلقوق والواجبات 

  تنعكس على من حوله.مثمرة أن يقدم ما لديه بإجيابية 

  اإلمكانات املتاحة له إلجناح وتسخري  اجلمعية العاملني يفأن يتخذ اجلانب اإلجيابي املنفتح يف التعامل مع

 .بهااليت يعمل  التطوعية املشاريع

 .أن حيرص على املظهر اخلارجي املناسب يف مجيع األوقات واملناسبات 

 بهدف حتسني تعامله على األمناط االجتماعية والسلوكية للمستفيدين من العمل التطوعي أن يسعى للتعرف ،

 معهم واستيعابهم بشكل أفضل.

 المهنية: .2-7
بنتائجه اإلجيابية اليت تنعكس  التطوعي البد أن يرتبط أي عمل بوسيلة لقياس جناحه، وميكن قياس جناح العمل

 ومن دالئل املهنية يف العمل التطوعي:على املستفيدين منه، ومبستوى مهنية املتطوع ومستوى جتويده لعمله، 

 .أن يسعى املتطوع إىل رفع وحتسني أساليب العمل وجتويدها واالستفادة من التطورات املهنية يف نفس اجملال -1

 .تقديم العمل وإخراجه بأعلى مستويات اجلودة املمكنةأن حيرص املتطوع على  -2

 .تطوع معهااليت ي اجلمعيةبطريقة ال تضر بسمعة  والعمليةشؤونه اخلاصة  بإدارةأن يقوم املتطوع  -3

 :المرجعية .2-8
لزم املرجعية العاملني يف العمل لكل عمل منظم مرجعية ولوائح جيب التقيد بها لضمان جودة العمل واملخرجات، وتس

 تطوعي:ال

 اجلمعيةتنفيذ املهام حبسب اهليكلية واملرجعيات املعتمدة يف ب. 

 اجلمعيةوالسياسات املعتمدة من قبل ضوابط واللوائح االلتزام الكامل بالب. 



   
 

  وعلى العهد املسلمة إليه جبميع أشكاهلا وإعادتها للمنظمة. اجلمعيةبااللتزام باحملافظة على ممتلكات 

 اجلمعيةااللتزام باالتفاقيات والشراكات اليت تعقدها ب. 

 دون الرجوع للمسؤولني وأخذ التصريح الرمسي بذلك. اجلمعيةاالمتناع عن إعطاء أي تعهد أو التزام نيابة عن ب 

 :تضارب المصالح .2-9
 لعمل التطوعيهو الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية قرار املتطوع واستقالليته أثناء أدائه تضارب املصاحل 

عمله ، أو تهم أحد أقاربه، أو أصدقائه املقربني، أو عندما يتأثر مادية أو معنوية تهمّسه شخصيًا شخصية،مبصلحة 

ملعلومات اليت تتعلق بالقرار.  ومن أجل تفادي هذا باعتبارات شخصية مباشرة أو غري مباشرة، أو مبعرفته با التطوعي

 التضارب يف املصاحل جيب على املتطوع:

  بأي شكل من األشكالشخصية ومنافع ألغراض اجلمعيةعدم استخدام موارد ،. 

  هدية أو خدمة أو عطايا باستثناء احلاالت اليت تربرها قواعد وأعراف الضيافة واللياقة. أي قبولاالمتناع عن 

 :ساواة في التعاملالم .2-11
 عن كل أنواع التحيز جيب أن تنعكس املساواة يف التعامل على أداء املتطوع على أساس واضح وحيادي بعيدًا 

. وهلذا جيب عدم التمييز يف تقديم خدمة التطوع للمستفيدين على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو السن أو والعنصرية

 اجلسدية أو العقلية.اجلنسية أو الدين أو اإلعاقة 

 

 

 

 

 

 



   
 

 حقوق املتطوع: -3
 

ويتم ترمجة هذه احلقوق يف مجيع  .الوفاء بها مبشيئة اهللبحبقوق املتطوع، واليت تتعهد اجلمعية تعريف خمتصر  فيما يلي

 ممارسات اجلمعية من خالل السياسات واإلجراءات املتعلقة بالعمل التطوعي.

 

 كافة الفرص المتاحة: علىالتقديم  .3-1
يها ما دامت تتوفر فيه املتطلبات وحيق له توّل .  على كافة الفرص املتوفرة واليت تطرحها اجلمعيةللمتطوع احلق 

اخلاصة بالفرصة التطوعية، ويكون له مرونة االختيار يف وقت التطوع ومكانه وطريقته مبا ال يتعارض وسياسة 

 ومتطلبات الفرصة التطوعية. اجلمعية

 وع بحالة الطلب:المتقدم للتط تعريف .3-2
بإعالم كافة املتقدمني بوصول طلباتهم، وأنها قيد الدراسة، وهي تلتزم بإعالمهم بنتيجة طلباتهم  اجلمعيةتلتزم 

 ، وبيان أسباب الرفض إن أمكن واإلحالة إىل فرص تطوعية أو جهات أخرى. أو رفضًا قبواًل

 التوجيه المناسب للمتطوع: تقديم .3-3
اليت سيتطوع  اجلمعية، وهو يتضمن التعريف باجلمعيةحيق لكل متطوع أن حيصل على التوجيه املناسب من قبل 

 فيها، واألشخاص الذين سيتعامل معهم، واألدوار واملهام اليت سيقوم بتنفيذها. 

 المتطوع بمهمته وصالحياته: تعريف .3-4
ة يف دليل السياسات واإلجراءات، وحيق للمتطوع يكون للمتطوع توصيف لدوره التطوعي حبسب املعايري املوضح

واملتطوع حبدود هذا الدور. وال يتم إحداث تغيريات أو حتديثات على هذا الدور إال  اجلمعيةاالطالع عليه. وتلتزم 

 .اجلمعيةمبوافقة مشرتكة من املتطوع و

 المتطوع بمرجعتيه:  تعريف .3-5
التطوعي، ويتم تزويده  دورهاليت يعود إليها املتطوع خالل أداء اإلدارية والفنية  يتم تعريف املتطوع باملرجعية

 بكافة وسائل االتصال مبسؤوله املباشر ألخذ املشورة والتوجيه والتدريب يف أثناء عمله.

 واالحترام:  االحتواء .3-6
رائه آار للمتطوع احلق الكامل يف أن توفر له بيئة العمل اخلاصة التقدير واالحرتام الالئق به، وأن يتم اعتب

 ومقرتحاته ومالحظاته بوصفه عضوا ينتمي للمؤسسة.

 :السالمة .3-7
حيق للمتطوع أن ميارس دوره التطوعي يف بيئة آمنة من املخاطر اليت تهدد سالمته البدنية أو النفسية، وأن توفر 

اء على تقييم الدعم املعريف واملادي خبصوص إجراءات السالمة وأدواتها وكيفية استخدامها وذلك بن اجلمعيةله 

 كما يف دليل السياسات واإلجراءات. اجلمعيةاملخاطر الذي تقوم به 



   
 

 والتغذية الراجعة والتقييم: اإلشراف .3-8
  ع على منوذج التقييم قبل االخنراط يف املهمة التطوعية باطالع املتطّو التطوع ديرممن خالل  اجلمعيةتقوم

طالعه على إو ،على اطالع على بنود تقييمه مسبقا والوقوف على بنوده مع مشرف التقييم ليكون املتطوع

نتائج سري مهمته التطوعية من خالل استعراض ما مت حتقيقه أو إجنازه ومدى إتقان العمل الذي أوكل إليه 

 واألخطاء اليت قد تكون قد حصلت وكيفية عالجها. 

  أهداف املهمة التطوعية من تكون هنالك جلسات متابعة دورية أسبوعية أو شهرية مثال للتأكد من حتقيق

خالل املعلومات الواردة من امليدان أو املشرفني واملتعلقة بأداء املتطوع وحتقيق أهداف العمل. وعند احلاجة 

 .اجلمعيةيبقى املتطوع حتت إشراف مستمر أثناء تأدية مهامه التطوعية لتقويم أدائه ليتماشى مع سياسات 

  وطبيعة دوره التطوعي وتعامل مسؤوليه  اجلمعيةمن املتطوع عن أداء  بأخذ التغذية الراجعة اجلمعيةتقوم

  .اجلمعيةواملوظفني معه، ويتم اعتبار هذه التغذية الراجعة يف تطوير التطوع يف 

 التدريب والتطوير .3-9
  قبل  اجلمعيةاملسؤولة عن التدريب يف  اجلمعيةعند احلاجة خيضع كل متطوع لفرتة تدريب حتت إشراف

 قيامه بأي مهام تطوعية.

  يتم من خالل التدريب استكشاف قدرات املتطوع ملقابلتها بطبيعة املهام اليت تناسب قدراته ومهاراته وظروفه

 واحتياجاته.

   .يتم يف بعض املهام التطوعية اخلاصة ختصيص برنامج تدرييب خيصص فقط ألداء تلك املهمة 

 التطوعية كجزء من برناجمها  اجلمعيةربامج التدريبية اليت تقدمها جيب على املتطوع االلتزام جبميع ال

 لتطوير كفاءات العاملني لديها.

 المعلومات سرية .3-11
جبمع معلومات التواصل اخلاصة باملتطوع باإلضافة إىل بعض البيانات الشخصية للمتطوع، وتتعهد  اجلمعيةتقوم 

يبها ألي طرف ثالث دون علم املتطوع أو استخدامها باحلفاظ على خصوصية هذه املعلومات وعدم تسر اجلمعية

 املسؤولية القانونية حيال ذلك.  اجلمعيةألي غرض آخر غري الذي مجعت له، وتتحمل 

 :الغياب .3-11
حيق للمتطوع عدم احلضور بسبب املرض أو أي عارض حيصل له حيول دون أدائه لدوره التطوعي، بشرط أن يبلغ 

ساعة من موعد حضوره. ويف حالة حدوث أمر طارئ يتم إبالغ  24احلضور قبل  مسؤوله املباشر بعدم قدرته على

 املسؤول يف أقرب فرصة ممكنة.

 التظلم: .3-12
حيق للمتطوع أن يرفع تظلما أو شكوى حول أي قرار أو سلوك أو أسلوب يف التعامل واإلدارة أو حنو ذلك يتعارض 

يف التطوع، ويتم ذلك حبسب اإلجراءات املوضحة يف دليل السياسات  اجلمعيةمع دوره التطوعي وسياسة ومعايري 

 واإلجراءات.  

 والتقدير: التكريم .3-13
أن حيصل على التقدير والتكريم الذي يتالءم مع احتياجاته ورغباته  اجلمعيةمع  حيق لكل متطوع ملتزم إجيابيًا

مة خطة التطوع عليها كجزء من تقدير مرئياته والتعرف على احتياجاته ملواءوأخذ ، اجلمعيةضمن إمكانات 

 اجلمعيةإسهامه يف حتقيق رسالة 



   
 

 أو تغيير الفرصة التطوعية: االتفاق إنهاء .3-14
اليت يتطوع فيها، أو تغيري الفرصة التطوعية اليت يقوم بتنفيذها يف  اجلمعيةمع  اتفاقهميكن للمتطوع أن ينهي 

والتزامات املتطوع األساسية جتاهها بشكل  اجلمعيةب أي وقت يشاء، بشرط أال يؤثر ذلك يف سري العمل اخلاص

وجتربته التطوعية عند إنهاء العقد أو تغيري الفرصة  اجلمعيةكبري. ويتم أخذ مالحظاته وتغذيته الراجعة جتاه 

 التطوعية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 التزامات املتطوع -4
أو الربنامج التابع  اجلمعيةاألساسي الثاني يف هذا الدليل، ويهدف إىل بيان مسؤوليات املتطوع جتاه  اجلزءهذا هو 

الذي يتطوع فيه. ومثلما يف قسم احلقوق يستند هذا القسم بشكل كبري إىل دليل السياسات واإلجراءات الذي  للمنظمة

 دارية اليت قد حيتاج إليها للقيام بها. يوضح أهمية التزامه بهذه املسؤوليات، وتفاصيل اإلجراءات اإل

 وميكن أن تشمل هذه املسؤوليات ما يلي: 

 

 :المسؤولية االجتماعية .4-1
 املوكلة إليه دون تقصري أو خلل.  اجلمعيةألهداف  عمله بتفاٍن واحرتافية حتقيقًا باجنازيلتزم املتطوع 

 اتفاق التطوع:التوقيع على  .4-2
 . اجلمعيةوتوقعات املتطوع من  ،من املتطوع اجلمعيةح توقعات يوّض تطوعبعمل اتفاق  اجلمعيةيقوم املتطوع و

 :الدوام وأوقات العمل .4-3
يلتزم املتطوع بالساعات احملددة للتواجد يف املكتب أو يف امليدان حبسب طبيعة املهمة والربنامج الذي يوكل إليه 

 عند كل برنامج.

 :سياسة الخصوصية والسرية .4-4
أو بطبيعة الربنامج  اجلمعيةاملتطوع باحلفاظ على سرية مجيع املعلومات ذات اخلصوصية؛ املتعلقة بيلتزم 

التطوعي واملستفيدين منه، وال يستهني يف احلفاظ على سريتها بالطرق املعتمدة، وال يقوم بإفشائها لطرف 

ع توقيع تعهد باحلفاظ على من املتطو اجلمعيةقد تطلب ، كما ثالث أو استخدامها خارج إطارها الطبيعي

 خصوصية املعلومات وعدم إفشائها والتزام كافة إجراءات احلفاظ على سريتها، وذلك إن تطلب األمر. 

 :تضارب المصالح .4-5
  الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار املتطوع يف أثناء “يعرف تضارب املصاحل على أنه

ة مادية أو معنوية تهمه هو شخصيا، أو تهم أحد أقاربه، أو أصدقائه املقربني، أدائه لوظيفته مبصلحة شخصي

 أو عندما يتأثر أداؤه العتبارات شخصية مباشرة أو غري مباشرة، أو مبعرفته باملعلومات اليت تتعلق بالقرار. 

 ه بوصفه متطوعًا، يلتزم املتطوع بعدم املشاركة يف أي نشاط من شأنه أن يسعّد تضاربًا يف املصاحل مع دور

 وعند وقوع ذلك يقوم بإعالم مدير التطوع بشكل مباشر. 

 العروض واهلدايا: 

  أكانت من الشرحية املستفيدة من الربنامج أم من  سواًء منظمةيلتزم املتطوع بعدم قبول اهلدايا من أي

يشمل ذلك اهلدايا النقدية أو العينية وأية هدايا مثينة، ويستثنى ، واألصدقاء واألقرباء ألجل العمل التطوعي

بأنها  اجلمعيةمن ذلك اهلدايا الصغرية مثل احللويات، والبسكويت، والزهور أو غريها اليت تسعّد يف أعراف 

 مقبولة وغري مكلفة، وينبغي أن يقتصر ذلك على االحتفاالت املومسية. 

 هاخلاص ب مرجعهبيعة اهلدية وإمكانية قبوهلا أو ال جيب التشاور مع إذا كان املتطوع غري متأكد من ط. 



   
 

 المظهر الشخصي والذوق العام: .4-6
التطوعي يلتزم املتطوع بالتقيد بالزي املالئم لقيم وعادات وأعراف البلد  الدوروطبيعة  اجلمعيةحبسب سياسة 

وأنظمة وقوانني  الدين اإلسالمي احلنيف مع تعاليماليت يتم أداء العمل التطوعي من خالله.  وجيب أن ينسجم 

، ويراعى الشعور العام واآلداب والتعاليم اإلسالمية يف مظهره وتصرفاته وتعامله مع اململكة العربية السعودية

 اآلخرين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 السياسات اليت تتعلق بعمل املتطوعني: -5
 

 

على تنظيم العمل التطوعي يف مجيع جماالت، ويف أولويتها احملافظة على حقوق املتطوع وتنظيم  مجعية شكرحترص 

 .ت، وذلك من خالل جمموعة من السياسات واإلجراءاةمشاركته يف األعمال التطوعي

 

 حماية بيانات المتطوع .5-1
مسؤولية إدارة كيان التطوع إىل فرد متفرغ جزئيًا أو كليًا، وتقوم بإعداد وصف وظيفي خاص به  اجلمعيةتكلف 

)أو من يقوم مقامهم( وال خيتلف عن  اجلمعيةيتضمن عمليات إدارة التطوع ويتم التصديق عليه من قبل جملس إدارة 

 األخرى. اجلمعيةإدارات 

 اإلجراءات املتبعة يف اجلمعية:

 اجلمعية مديرًا لقسم التطوع وتسند له مهامًا وواجبات وصالحيات.ختتار  .1

 يعد وصف الوظيفي اخلاص مبدير التطوع والذي يشمل املهام والواجبات واملتطلبات اخلاصة به .2

 ويتم تعيني مدير التطوع بقرار رمسي من إدارة اجلمعية. .3

 شره.اعتماده ون للجمعية ويتميضاف كيان التطوع يف اهليكل التنظيمي  .4

 حق المتطوع في التظلم .5-2
واجهتهم صعوبات يف أداء مهامهم، او يف  يف حال تظلماتهمرفع مشاكلهم أو ملتطوعني حقهم يف  مجعية شكر تكفل

 اجلمعية. يف  وبقية العاملنيحدوث عدم توافق بني املتطوع  حال

 اإلجراءات املتبعة يف اجلمعية:

اخلطوات واالجراءات وتوضح حبقهم يف التظلم واإلبالغ وتقديم الشكاوى، يف اللقاء التعريفي ملتطوعني يشعر ا .1

 وقنوات االتصال الفعالة اليت ينبغي استخدامها للتظلم أو الشكاوى.

كل اجلهود من أجل حل التظلم بشكل تعاوني  بالتظلم واملعنيون( الفين املرجع) املباشر ورئيسه املتطوع يبذل .2

 وغري رمسي.

أو ال ميكن معاجلته بالطريقة غري الرمسية، فإنه يتم  ،أو رئيسه بأن التظلم مل يتم حله إذا شعر املتطوع .3

 .االنتقال إىل الطريقة الرمسية

رئيسه  (، ويرفع إىل11منوذج رقم ) " رقممنوذج الشكاوى والتظلميقدم املتطوع تظلمه من خالل استخدام " .4

 إىل مدير التطوع.   فريفعاملباشر، وإذا كان رئيسه املباشر طرفًا يف التظلم 

 يكّون القسم جلنة حمايدة لدراسة موضوع التظلم. .5

 التظلم. منوذجموعد لعقد اجتماع بني املتطوع واملعنيني بالتظلم خالل يومني من تاريخ استالم  حيدد  .6

ويتضمن توضيحا حلق الطعن يف القرار  ،يومني من تاريخ االجتماعيشعر املتطوع بنتيجة الشكوى خالل  .7

 الصادر.

 بتمديد املوعد وحتديد موعد بديل.  ، يشعر التطوع احلاجة إىل مزيد من التحقيق مع أطراف التظلم عند .1

يًا خالل يومني رمس طعنًا يقدم أن له ميكن املرفوع، التظلم بشأن الصادر القرار عن املتطوع رضا عدم حالة يف .9

 بالقرار، يوضح فيها أوجه وأسباب الطعن على القرار الصادر. إشعارهمن تاريخ 



   
 

جلنة مصغرة خمتلفة حمايدة لدراسة الطعن املقدم بعد فهم حيثيات التظلم واالستماع ألطرافه  تشكل .11

 املختلفة، وتقوم بإصدار قرار نهائي ملزم جلميع األطراف وغري قابل للطعن.

 املتطوع بنتيجة الطعن خالل يومني من صدور قرار الطعن. يبلغ .11

 

 

 

 

 تقويم أداء المتطوعين .5-3
فإن قسم إدارة التطوع يقوم بشكل مستمر اجلمعية، لذا جودة أداء املتطوعني يف تقديم اخلدمات هو جزء من جودة 

. ويرتبط تقييم أداء املتطوع ومستمربتقييم أداء املتطوعني وجودة أدائهم، ويزودهم بالتغذية الراجعة بشكل دوري 

بشكر رئيسي مبهام الفرصة التطوعي إىل جانب املهارات الالزمة املؤثرة يف القيام مبهام الفرصة التطوعي بشكل 

 مميز.

 اإلجراءات املتبعة يف اجلمعية:

 يقوم املرجع الفين للمتطوع مبتابعة أداء املتطوع ويقدم له األشراف والتوجيه الالزم. .1

 م املرجع الفين بتسجيل مالحظاته عن أداء املتطوعني بشكل دوري يف منوذج )متابعة أداء املتطوع(يقو .2

والعمل على حتسني األداء بالتغذية الراجعة  لتزويدهمكل متطوع  يقوم املرجع الفين بتحديد وقت ملقابلة .3

 ومعاجلة املالحظات إن وجدت.

 جع الفين يف نهاية العام أو عند انتهاء مهمة املتطوع.يعبئ منوذج تقويم أداء املتطوعني من قبل املر .4

 مجعية شكريوقع املدير الفين على منوذج التقويم مع كتابة التوصيات إن وجدت إىل مدير التطوع ب  .5

 ملراجعتها.

 .ترفع مناذج تقويم أداء املتطوعني إىل املدير التنفيذي العتمادها .6

 

 أحقية المتطوعين في رفض المهام .5-4
حق رفض املهام اليت يرى بأنها خارج نطاق مسؤوليته أو قدراته، وعلى مسؤول التطوع التعامل مع هذا الرفض للمتطوع 

 جبدية وأخذه بعني االعتبار.

 اإلجراءات املتبعة يف اجلمعية:

سب يقدم املتطوع إشعارًا خبصوص عدم قدرته على أداء أحد املهام أو املسؤوليات اليت تسسند إليه ويراها ال تتنا .1

 مع قدراته ونطاق فرصته التطوعية.

 يقوم مسؤول التطوع بدراسة طلب املتطوع، وحتديد البدائل املناسبة لتنفيذ الفرصة او املهام املطلوبة. .2

 يسبلغ املتطوع بالتحديثات واالجراءات املرتتبة على طلبه. .3

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكريم المتطوعين ومنح شهادات المتطوعين .5-5
 مجعية شكرأهمية تكريم املتطوعني على جهودهم اليت يبذلونها من خالل العمل يف برامج  مجعية شكرترى 

 تتبع السياسات التالية يف منح شهادات املتطوعني. مجعية شكراملختلفة ووعليه فإن 

 اإلجراءات املتبعة يف اجلمعية:

( ساعة تطوعية، ويتم 51شهادة استحقاق التميز يف العمل التطوعي ملن أكمل أو جتاوز ) مجعية شكرمتنح  .1

 إصدارها نهاية كل عام بدون طلب املتطوع.

 ميكن أن متنح الشهادة ملن أكمل الساعات احملددة يف أي وقت عند طلبه. .2

لتميز يف شهادة التميز يف حتدد الفرتة اليت مت احتساب عدد الساعات التطوعية خالهلا وتوضح يف شهادة ا .3

 العمل التطوعي. على أن يبدأ احتساب عدد الساعات من جديد بعد إصدار الشهادة.

 ( ساعة تطوعية حيق له احلصول على خطاب شكر يفيد مبشاركته التطوعية.51ملن مل يكمل ) .4

 التاريخ املعتمد هو التاريخ امليالدي توافقًا مع التاريخ املعتمد يف اجلمعية. .5

 ب تاريخ الشهادة بناًء على آخر مشاركة للمتطوع.يكت .6

 حتتسب الساعات التطوعية للمتطوعني وفقًا لالئحة احتساب الساعات واملهام التطوعية املدونة بها. .7

 املعتمدة. مجعية شكرشهادات التطوع هي حق ملن شارك يف سد احتياجات وذلك ضمن برامج  .1

 برنامج تطوعي جلهة أخرى غري اجلمعية.ال حيق منح شهادة التطوع للمشارك يف  .9

 

 اإلشراف والدعم  .5-6
مجعية يرتبط االشراف واملتابعة بشكل مباشر مبهام الفرصة التطوعي الواردة يف وصف الفرصة التطوعي. وتقوم 

املعنيني به والذين  صتقدميه، واألشخا ةيف اللقاء التعريفي بتوضيح الدعم واإلشراف املقدم للمتطوع، وآلي شكر



   
 

إىل تبين آلية مرنة ومتنوعة يف  مجعية شكريقومون بالتواصل مع املتطوع أثناء تنفيذه للدور التطوعي. وتسعى س

 اإلشراف واملتابعة تراعي اختالف مهارات وقدرات املتطوعني وكذلك اخلف الفرص التطوعية.

 اإلجراءات املتبعة يف اجلمعية:

واليت ستؤثر على طبيعة نشاط اإلشراف واملتابعة. )مدة الفرصة، حتديد العوامل املتعلقة بالفرصة التطوعي  .1

 احملتملة، املهارات املطلوبة ...اخل( رأو إشرايف، املخاط يتنفيذ

يتم اعتماد مستوى وطريقة اإلشراف واملتابعة املناسبة لكل متطوع يف الفرصة التطوعية، ويتم إبالغ املسؤول  .2

 املباشر عن املتطوع بذلك.

املتطوعني وأخذ آرائهم ومقرتحاتهم يف عملية التوجيه واألشراف ويتاح هلم الفرصة يف املشاركة يتم إشراك  .3

 باختاذ القرارات املتعلقة بوحدة التطوع واجلمعية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدم تعريض المتطوعين للمخاطر .5-7
 

بشكل دوري بان مجيع املخاطر اليت قد حتف ببيئة عمل املتطوعني موضحة يف منوذج توصيف  مجعية شكرتتأكد 

تتأكد ايضًا بأنها مقّيمة ومت اختاذ اإلجراءات الالزمة لتقليصها او تفاديها أو ختفيف آثارها،  االفرص التطوعية، كم

 ي ومراجعة مالحظات املتطوعني حيال ذلك.كما يتم القيام بتفحص املخاطر املتعلقة ببيئة العمل بشكل مستمر ودور

 اإلجراءات املتبعة يف اجلمعية:

حتصر املخاطر اليت قد يتعرض هلا املتطوعني أثناء القيام املتطوعني مبهامهم ويقيم أثرها. وتوضح يف وصف  .1

 الفرصة التطوعي، كما يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة لتقليصها أو استبعادها.

تقييم للمخاطر اليت حدثت بالفعل لكل املواقع واألنشطة وأثرها على أصحاب املصلحة، تقوم إدارة التطوع ب .2

 وتتخذ اإلجراءات املناسبة بناًء على التقييم إما باستبعاد املهمة أو تقليص عمل اخلطر فيها.

بشكل عام،  مجعية شكرإجراءات السالمة بشكل دوري ومستمر على مستوى  مجعية شكرتطبق إدارة  .3

 وعلى مستوى إدارة التطوع بشكل خاص.

 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 الئحة املخالفات واإلجراءات املرتتبة عليها -6
 
 

من املتوقع من املتطوع التقيد بأنظمة اجلمعية. إال أنه يف حال حدوث خمالفة من قبل املتطوع فإن اجلمعية تضطر الختاذ 

إجراء للمحافظة على القوانني واألنظمة العامة ومحاية اجلمعية ومستفيديها. وفيما يلي بعض املخالفات واإلجراءات اليت 

دراسة حدوث خمالفة خارج هذه القائمة فعلى إدارة اجلمعية تشكيل جلنة لترتتب على حدوثها. علما أنه يف حال 

 املخالفة إقرار اإلجراء املناسب.

 

 

 

 املرة الثالثة اإلجراء اإلجراء املرة الثانية االجراء ألول مرة املخالفة م

   إنهاء االتفاقية من غري تصريح له مجعية شكرمجع التربعات باسم   1

2  
 مجعية شكراحلديث حول بيانات سرية خاصة ب 

 واملستفيدين
  إنهاء االتفاقية تنبيه خطي

3  
عدم احملافظة على املواعيد املتفق عليها يف اجلوانب 

 اليت يرتتب عليها إضرار باخلدمات 
 إنهاء االتفاقية تنبيه خطي تنبيه شفوي

  إنهاء االتفاقية تنبيه خطي التصريح لوسائل اإلعالم  4

 إنهاء االتفاقية تنبيه خطي تنبيه شفوي عدم احملافظة على التجهيزات اخلاصة باجلمعية  5

 إنهاء االتفاقية تنبيه خطي تنبيه شفوي عدم االلتزام بإرشادات السالمة  6

  إنهاء االتفاقية تنبيه خطي يف أغراض أخرى مجعية شكراستخدام جتهيزات   7

 إنهاء االتفاقية تنبيه خطي تنبيه شفوي عدم التعاون مع بقية أفراد الفريق  1

 إنهاء االتفاقية تنبيه خطي تنبيه شفوي عدم التزام املتطوع باملهام املوكلة له  9



   
 

 مناذج أعمال املتطوعني -7
 

 نموذج اتفاقية التطوع .7-1
 

 
 
 

 تعويض عن مصروفاتنموذج طلب  .7-2
 
 

 بيانات الفرصة التطوعي

  طبيعة الفرصة  مسمى الفرصة التطوعي

  القسم / الفرع  إلادارة

  ألايام  الساعات الاسبوعيةعدد 

بيانات املرجع 

 إلاداري 

  الاسم

بيانات 

 املرجع الفني

  الاسم

  الوظيفة  الوظيفة

  الجوال  الجوال

  الايميل  الايميل

 البيانات الشخصية

  الجهة / املدينة  الوظيفة ألاساسية

  ايميل  رقم الجوال

  رقم السجل  الاسم

  الجمعية: رسالة 

في الفرصة  بمنطقة عسير أن ترحب بكم كأحد املتطوعين بالجمعية، وحيث أن لكم الرغبة بالتطوع مع  جمعية حفظ النعمة بعسير يسر  جمعية حفظ النعمة بعسير

 املوضح أعاله.

نه، كما سيقوم )مدير إدارة التطوع( مرفق بهذه الاتفاقية نسخة من الوصف الوظيفي لدوركم والذي يحدد طبيعة العمل التطوعي الذي ستؤدونه والغرض م

إلى معرفته لجعل تجربة  بتسليمكم نسخة من دليل املتطوع وترتيب جلسة تعريفية كاملة للعمل من اليوم ألاول ويوفر لكم بالتنسيق مع ) املرجع الفني( ما تحتاجون 

ذلك بتزويدكم بجميع النسخ التي يحتاجها املتطوعون للتعرف أكثر على  جمعية التطوع مع  جمعية حفظ النعمة بعسيرجديرة باالهتمام ومستديمة للطرفين وسيقوم ك

وكذلك  وغاياتها وعلى رؤية  جمعية حفظ النعمة بعسيرلعمل املتطوعين فيها،  وتوضيح آلية التواصل مع  املرجع إلاداري) مدير إدارة التطوع( ،  حفظ النعمة بعسير

ي يعتبر ) ملرجع الفني(. ونرجو أن ال تترددوا في التواصل معهم بخصوص أي استفسارات حول أية أمور تتعلق بمهام دوركم توضيح العالقة مع رئيسكم املباشرة الذ

 التطوعي. ونؤكد أن هذا اتفاق تطوع وإلالزام فيه شرفي فقط، ولديك الحرية في الانسحاب في أي وقت.

 سائلين هللا أن يجزل لكم ألاجر والثواب.

 منكم نتوقعهما 

بعدد الساعات املتفق عليها وألاوقات املقترحة من قبلكم وإعالم مدير التطوع في حالة أي طارئ  التطوعمنكم جمعية حفظ النعمة بعسير توقع ت

م وسياساتها املوضحة في دليل السياسات وإلاجراءات والذي سيتالالتزام بأهداف املؤسسة يطرأ عليكم وترغبون في تعديل هذه الاوقات، وكذلك 

 تعريفكم عليه . 

 ما تقدمه الجمعية

ستقوم  جمعية حفظ النعمة بعسير بتعريفكم بسياساتها و بدوركم التطوعي وما يمكن أن تساهموا به لخدمة أهداف الجمعية، والتعريف 

يل، وتوضيح آلية العالقة م وكذلك التدريب والتأهعلى القيام بدورك املباشر ملساعدتكم التوجيهبسياسات وإجراءات التطوع في الجمعية؛ و 

مرجعكم إلاداري والرئيس املباشر، وستجدون أيضا التقدير والتكريم لكل ما تقدمونه من خالل دوركم، وإصدار الشهادات  الدعم املقدم منو 

ا وحضور التطوعية بعدد الساعات التي قمتم بالتطوع فيها. وستعمل جمعية حفظ النعمة بعسيرعلى اشراككم في وضع خططها وأهدافه

 اجتماعاتها العامة وتقديم املقترحات. 

 زل لكم الثواب.نتطلع ألن تكونوا يدا واحدة مع فريق العمل بجمعية حفظ النعمة بعسير لخدمة الفرص والاعمال التطوعية املوكلة لكم. سائلين هللا أن يج

مدير 

 التطوع

  الاسم
 املتطوع

  الاسم

  التوقيع  التوقيع



   
 

 
 
 

 نموذج تقويم األداء للمتطوع .7-3
 

 طلب تعويض عن مصروفات 

  التطوعي الفرصة  اسم املتطوع الرباعي حسب الهوية

  رقم الهوية للمتطوع
رقم الجوال 

 للمتطوع
 

 القسم  إلادارة الفنية

        

 الرجالي       

 

 النسائي     

 

  الرئيس املباشر

  مبلغ الصرف إلاجمالي
تاريخ تقديم 

 الطلب

                 /            /         

 هـ 41

 مكان الصرف املبلغ بيان باملصروفات

   

   

   

   

   

 بعد التأكد من إرفاق كافة الفواتير وسالمتها حسب معايير املحاسبة في الجمعية

 التوقيع  الرئيس املباشر

 

 التوقيع  مدير التطوع

 

 التوقيع  املدير التنفيذي

 

 التوقيع  املشرف املالي

 

  هـ 41/            /             تاريخ صرف املبلغ

 تقييم أداء املتطوع 

  عنوان الفرصة التطوعية

 من :            /          /                      إلى         /           /     بداية الفرصة التطوعية ونهايتها



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج  تقديم شكوى من قبل المتطوع .7-4
 

 باأليام : )...................( يوم   ، بالساعات : ) ...................( ساعة  مدة الفرصة التطوعية

 مكان الفرصة التطوعية  

نوع الفرصة   املدينة  املنطقة

 التطوعية

 

 التطوعية ووظيفة املتطوع وصف الفرصة

 

 أبرز املعوقات أبرز إلايجابيات

  

 ضعيف جيد جيد جدا ممتاز التقييم

     .. مستوى أداء املتطوع للفرصة التطوعية4

     وحضوره وادائه لالعمال املوكله له.  املتطوع بالوقت وإنجاز  . التزام2

     . معالجته للمشكالت التي يواجهها.3

     .التزام املتطوع بالزي املتفق عليه.1

     .مبادرة املتطوع في اعمال اخرى غير موكل بها5

     . التزام املتطوع بأخالقيات العمل التطوعي8

 مقترحات للتحسين

 

 التاريخ :                                                                                   اسم املتطوع :                                                                               التوقيع :                        

 التوقيع :                                                                                      اسم الرئيس املباشر :                 

 التطوعية  فرصةعلى التوصيات الرئيس املباشر    

 

 خاص باملتطوع

  السجل املدني  اسم املتطوع

 تاريخ بدء التطوع رقم الجوال القسم  مسمى الفرصة التطوعية

    

 نوع املشكلة  تاريخ املشكلة 

 تظلم o شكوى  o هـ73/      /     



   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصف املشكلة:

 من يحق له الاطالع على الشكوى أو التظلم

o املدير املباشر o مدير التطوع o املدير التنفيذي 

 خاص بمن ينظر في املشكلة

 التوقيع فيها تاريخ النظر  اسم من نظر في املشكلة 

   

 التوجيه:

 لم يتم ، والسبب: o تم o تنفيذ التوجيه:

 إغالق الشكوى 

 التوقيع تاريخ إغالق الشكوى  اسم من أغلق الشكوى 

   



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوعكم معنا شرف لنا ..
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