
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 إعالن لطلب متطوعين
 

 –يعلنننننن لننننننلم رل يننننننبا رللتننننننلم عننننننن يننننننتظ تننننننبم رلتطننننننو  تننننننبلل لر  رل لتينننننن  تل بي ننننننب    ر  نننننن    ي  
طلبنننننب  رلتطنننننو  شبيننننن  رل ليوتيننننن  اا شلنننننب   نننننل   –رلجينننننلا  –رل نننننب لا  –رلل ينننننب  –أ نننننيو   –ر  نننننلبعيلي  

يننننننل رلعلنننننن  رلطننننننالم ت بينننننن  رلجبمعننننننب  رللتننننننلي    لحلننننننك تينننننن   إ ر ا رلل ننننننب  رل لتينننننن  ت نننننن   يل نننننن  ي
 لى إشلرك شبي  قطبعب  رللجتلع يي عللي  إ ر ا رل لم اعرلطوعي رأل بس ، ليعل  

ظ رلعنننبم للعلننن  رل لتننني تيننن   ل مننن  رلتنننبل لنننفر يعلنننى منننن يجننن  يننني دافنننل رللوبننن  لرلننن ريع منننن رللنننورط ين
 ا لبل ر  تلب ا رلللي   لإ  بليبإ ت

 ر  تعالم عبل ل بئ  ر  تبل رلتبلي  : 
 

 قم  –متل رلج ي ا  –م  ي  رلب لم  51صام  -
 55111تلي م 

- Adel@hayaparty.org  

- 01285200096  
- www.hayaparty.org 
- http://www.facebook.com/alhayaparty 
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 نموذج 

 .بالحزب دليل شروط والتزامات المتطوعين
 )شروط العمل التطوعي بالحزب(

 وىى: رىا لمعمل التطوعى بالحزبىناك مجموعة من الشروط يجب تواف

والعاممين بو, كما ينبغي عميو  أن يتحمى المتطوع بالخمق الحسن من خالل التعامل مع جميور الحزب -
 .يتماشي مع اآلداب العامة لممجتمع, وما يتطمبو طبيعة عممةالخارجي بما  االىتمام بالمظير

أكمل وجو,  ظير المتطوع االستعداد التام لتحمل المسؤولية, وتنفيذ الميام الموكمة إليو عمىأن ي -
 .عمييا والمثابرة عمى االستمرارية في األداء بروح عالية خالل فترة التطوع المتفق

 .الحزب وخارجو ويتمتع بروح التعاون مع الزمالء داخلأن يتحمى المتطوع بالثقة بالنفس  -
من خاللو تحقيق أىداف شخصية تضر  أن يكون اليدف من التطوع واضح ومحدد ال يرجي المتطوع -

 .متطوعين أو جيات أخرى بمصالح )الحزب( والعاممين بو من موظفين أو
ستخدام األمثل لمموارد الممنوحة يحرص عمى اال أن يمتزم المتطوع بالحفاظ عمى ممتمكات )الحزب(, كما -

 .األىداف بأقل التكاليف الممكنة إليو من قبل )الحزب( بما يحقق
أو الجيات الخارجية باسم )الحزب( إال بعد الرجوع  يمتزم المتطوع بعدم أعطاء الوعود لممراجعين -

الوقوع في أي منيم كتابيًا وذلك حرصًا عمى سالمة المتطوع من  ذنلممسئولين بالمؤسسة وأخذ اال
  .تعاممو مشكالت قانونيو خالل

أخذ الموافقة كتابيًا من قبل  يمتزم المتطوع بعدم جمع التبرعات سواء كانت مادية أو عينية إال بعد -
 .بتنظيم عمميو جمع التبرعات )الحزب( وذلك بأتباع اإلجراءات النظامية الخاصة

الخاصة )بالحزب( وعدم إفشاءىا خارجو أو الحديث  والمعمومات يمتزم المتطوع بالحفاظ عمى أسرار العمل -
 .اآلخرين بيا مع

الموكمة إليو, كما ال يحق لو  ببعض األعمال وال يحق لممتطوع المطالبة بأي مبالغ مالية جراء قيام -
أو بعدىا. ويعتبر ما يقوم بو عمل تطوعي  بمطالبة )الحزب( بالحصول عمى وظيفة خالل فترة التطوع

 أي التزامات أخرى يطالب بيا المؤسسة. دي أوبدون مقابل ما
يقر الحزب بأن المناصب التي سيتم ترشيح المتطوعين ليا سوف تكون بناءا عمى آليات تقييم المتطوع  -

 وفق األعمال واألنشطة التي يقوم بيا وأنو سيكون عمى إضطالع بآليات التقييم .

 

 

 



 

 

 

  :راه مناسباً, وذلك بحسب ما يميي في أي وقت يحق )لمحزب( إنياء خدمات المتطوع

 .عمييا انتياء مدة التطوع المتفق -
سباب أخالل فترة تطوعو دون  لتزام المتطوع بأوقات الحضور واالنصراف وتسجيل التقارير اليوميةأعدم  -

 .وجييو
 .لتزام المتطوع بانجاز الميام الموكمة إليوإعدم  -
 المتطوع بمصالح الحزب. إضرار -
حقوق المتطوع وكرامتو من احترام وتقدير من قبل جميع العاممين بو وأعضاءه  بحفظ يمتزم الحزب -

 وقياداتو.
بميام يترتب عمييا  يمتزم الحزب بتحمل كافة المصاريف المادية المترتبة عمى تكميف المتطوع بالقيام -

 .صرف مبالغ ماليو النجازىا
أجاد تنفيذ الميام الموكمة إليو عمى أتم الشكر والتقدير لممتطوع في حال  يمتزم الحزب بتوفير شيادات -

يتم كامل المدة الزمنية المتفق عمييا, وفي حال انقطاع المتطوع أو اعتذاره ال يمتزم  عمى أن وجو,
 .الحزب بتقديم شيادة عن المدة التي قضاىا سابقاً 

 وأخذ موافقة المتطوعالمسؤوليات الموكمة لممتطوع بما يتناسب مع إمكانياتو وقدراتو  يمتزم الحزب بتحديد -
 .بذلك

الموكمة إليو, مع اطالعو عمى كل ما  عماليمتزم الحزب بتوفير المعمومات الالزمة لممتطوع إلنياء األ -
 .الموكمة إليو يستجد من أحداث داخل )الحزب( تتعمق باألعمال

خدمات خالل فترة  وذلك إزاء ما يقدمو ليا من يحق )لمحزب( منح المتطوع مكافأة رمزية بما يراه مناسباً  -
 .التطوع المحددة والمتفق عمييا

المسئولين )بالحزب( باالتفاق  االلتزام بالمدة الزمنية المحددة لمتطوع )بالحزب( , ويتم تحديدىا من قبل -
 .مع المتطوع مسبقًا حيث ال تقل مدة التطوع عن شير

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .لتزام بما ورد فييا من تعميماتوأتعيد باال  طالعي عمى شروط التطوع الواردة أعالهإأقر عمى 

 معمومات أساسية لممتطوع : 

 : ...........................................................................................االسم الرباعى 

 ............................................: جهة الميالد .................................. تاريخ الميالد:

 : ................................تاريخ صدورها  : ........................................ بطاقة الرقم القومى 

 ................: .................................................................................الوظيفة / المهنة 

  : ...........................................شارع  ......................... عنوان محل االقامة : عقار رقم : 

 ...............المحافظة : ........................قسم / مركز :   ...........................شياخة / قرية : 

 ................................................................................................: .....عنوان العمل 

 .......................محمول   ................................عمل :     ................رقم التليفون : سكن :

 ...............................................................................................: ى  البريد االلكترون

 .................................................الحالة االجتماعية :   ......................نقابة / اتحاد / جمعية :

 / ساعة شهريا   .................................. عدد ساعات العمل التطوعى للحزب :

 ..............................................مجال تخصص العمل التطوعى المفضل : 

 .................................تفاصيل :  .........................هل سبق لك االنضام ألى حزب سياسي : 

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

 

 


