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 رؤيتنا : 

 انموذجًا رياديًا في العمل التطوعي  .

 

 رسالتنا : 

نشر ثقافة العمل التطوعي باحترافية وواقعية وإطالق برامج التطوع في شتى المجاالت لخدمة  

 كافة شرائح المجتمع  في مدينة الحبيب صلى هللا علية وسلم وما حولها.

 

 هدافنا : أ

 العمل التطوعي من خالل العمل المؤسسي المنظم والجماعي .. نشر ثقافة 1

 . تأهيل وتمكين المتطوعين والمتطوعات في شتى التخصصات وإطالق المبادرات النوعية . 2

 . إطالق منصة العمل التطوعي االلكترونية لألعمال التطوعية .3

 عية .. إقامة الملتقيات  ودعم البحوث المتخصصة بالتطوع واألعمال التطو4

 . توقيع شراكات مع الجهات الحكومية والخيرية التي تعنى باألعمال التطوعية .5
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ساس أ ن المتطوع هو إ

العملية التطوعية ، ومحركها  

ن إستدامته ،لذلك فإوعامل 

المتطوع له حقوق وواجبات 

تساعد على تقديم عمله 

 بطريقة تجعله متجدد الطاقة .

يتبنى هذا الدليل ثمانية لذلك 

عشر مادة تجعل من المتطوع 

هتمام وتجعل إمحور تركيز و

منه شخص يشارك بفعالية 

في تنمية مجتمعيه ، والتدخل 

والتأثير في عمليات التنمية  

وتغير مجتمعه ومحيطه نحو 

  .األفضل 
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 العمل التطوعي :             

بذل عن رغبة واختيار، ألداء واجب اجتماعي تالمجهود القائم على مهارة أو خبرة معينة ، والذي 

 وبدون توقع جزاء مالي تكون خدمة إنسانية مقدمة دون مقابل .

 المتطوع : 

واجب اجتماعي  إلداءالمتطوع هو الشخص الذي يتمتع بمهارة وخبرة معينة يستخدمها 

 ى نوع .أوبدون مقابل من ي طواعية واختيار 

 : تتكون من ثماني عشر مادة تلتزم فيها الجمعية والمتطوعين   قواعد عامة للمتطوع

 المادة األولى : 

ال يسمح ألي فرد المشاركة  التطوعية في الجمعية إال بعد تسجليه لدى الجهة اإلدارية  

التطوع وحصوله على موافقة صريحة بالمشاركة بعد استيفاء المعلومات المسئولة وهي إدارة 

 المطلوبة منه.

 المادة الثانية : 

يجب على المتطوع استيفاء جميع البيانات المطلوبة للتسجيل والتي توضع خبراته ومهارته 

 تصال به بشكل مباشر وواضح .السابقة والتي سوف يفيد الجمعية من خاللها وطرق اإل

 :  المادة الثالثة

لتزام بالتركيز على خدمة المجتمع بطريقة مبتكرة ومراعاة المصلحة يجب على المتطوع اإل

نضمام للعمل العامة وفق تعاليم الدين اإلسالمي واألنظمة واللوائح العامة من خالل اإل

التطوعي مع الجمعية وعدم ممارسة أي أنشطة ذات أهداف شخصية ال تخدم أهداف الوطن 

 الجمعية وقد تسيء لها بأي شكل من األشكال.و

 



 

4 
 

 

 

  

 :  المادة الرابعة

 :  على المتطوع أن يلتزم بالتالي

 التعاملال يسمح للمتطوع أن يستعمل وسائل وطرق غير متعارف عليها أو غير أخالقية في  •

مع األنشطة المكلف بها أو المؤسسات واألفراد المستفيدين من هذه األنشطة أو اللذين  

 .الجمعيةيتعاملون مع 

يجب عليه االلتزام بمراعاة للمجتمع في حال مشاركة المتطوع في األنشطة الموجهة مباشرة  •

، وذلك من   الجمعيةحقوق جميع الفئات التي يتعامل معها خالل تقديم خدماته التطوعية باسم 

المحافظة على سرية معلوماتهم واحترام خصوصية ثقافتهم وآرائهم مهما كانت مختلفة عن 

 ثقافته واتجاهاته .

يجب التزام المتطوع بالحرص على تقديم الخدمات المكلف بها لجميع المستفيدين منها بشكل   •

 الئق وعادل بعيدًا عن اي شكل من أشكال التعصب آو التمييز .

تطوع الحرص على االستقامة في سلوكه والجدية في العمل وأن يكون مثال للقدوة على الم •

 واألخالق الحميدة..

يجب عدم إقامة عالقات شخصية خاصة مع أحد األفراد الذين يتعامل معهم خالل األنشطة  •

المختلفة بشكل يسيء ألهداف الجمعية لذا يجب أن تكون عالقته متوازنة مع زمالؤه والعاملين 

 واألهداف المطلوبة. الفرصة التطوعيةوالمتعاملين معها تفيد طبيعة عمل  الجمعية في

   : المادة الخامسة

 يجب على المتطوع أن يلتزم بحضور جميع األنشطة المتصلة بالمهام الموكلة له.

 المادة السادسة : 

 المجتمع ون من خدماتها من يأو المستفيد الجمعيةال يحق للمتطوع نشر أي معلومات عن 

 للجمعية، ويحق  الجمعيةمن جهات مختلفة دون أخذ موافقة  خطية  من المسئولين في 

مسألته عن أي معلومات تنشر بأي طريقة كانت، وبالتالي علية التقيد بحدود عمله التطوعي مع 

دالء بأي ويمنع من اإل من قبل إدارة التطوع ووفق ما حدد له من مهام تطوعية الجمعية

 معلومة تخالف هذا االلتزام.

 المادة السابعة : 

يجب عليهم إحضار موافقة من مرجعهم في جهات المتقدمين للتطوع من الموظفين 

 بالمشاركة التطوعية .
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 :  المادة الثامنة

على المتطوع أن يحرص على حسن المظهر الشخصي باعتدال بدون مبالغة أو إهمال مع 

 المعايير و اآلداب العامة المقبولة .مراعاة 

 :  المادة التاسعة

 .من قبل إدارة التطوع بالجمعية إحاطة المتطوع بأنه يقوم بخدمات تطوعية دون مقابل

 المادة العاشرة : 

عن كل نشاط شارك فيه وأكمل  الجمعيةيحق للمتطوع الحصول على شهادة مشاركة من 

 المهام الموكلة في النشاط.

 : المادة الحادية عشر

الحصول على شهادة شكر على  الجمعيةعن العمل مع  التوقفيحق للمتطوع عند رغبته في 

بشرط عدم مخالفته لألنظمة أو قيامة بما يسيء  الجمعيةجهوده خالل مشاركته في أنشطة 

 دوره في الفرصة التطوعية.  بال يناسللجمعية أو منسوبيها أو ما 

 المادة الثانية عشر :

 إدارة التطوع يجب إبالغ  الجمعيةعند الرغبة في االنسحاب من المشاركة التطوعية في أنشطة 

ذا كان اليزال هناك وقت إلى تاريخ انهاء  إ بذلك قبل االنسحاب الفعلي بمدة أسبوعي كحد ادنى

 .ايجاد البديلالفرصة التطوعية للعمل على 

 :  المادة الثالثة عشر

يحق للمتطوع الذي أكمل المهام بالشكل المطلوب وفق االتفاق التطوعي الحصول على أولوية 

وتقدير لجهده   الجمعية كتحفيزالتسجيل في الدورات التدريبية واألنشطة العلمية التي تنفذها 

 والحصول على شهادة مشاركة.

 : المادة الرابعة عشر

كما  ، التنفيذ المتطوع على ألى أساسه يبدوالمتطوع ع الجمعيةيجب أن يبرم اتفاق تطوع بين 

 .هو موضح في ملحق الميثاق
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 المادة الخامسة عشر :  

  يسيئته لألنظمة بشكل فستغناء عن خدمات المتطوع في حال مخالاإل للجمعية يجوز 

عدم قدرة  للجمعيةأو تقاعسه بشكل متكرر عن أداء األعمال المكلف بها . أو ظهر  للجمعية

 المتطوع على أداء المهام المتفق عليها معه ، أو عدم  جدوى مشاركته التطوعية .

 المادة السادسة عشر:

، ال يعني أنه تمت الموافقة على ممارسته الجمعية أن تعبئة المتطوع لنموذج التطوع الخاص ب

ستنظر في الطلب وستتواصل مع  إدارة التطوع، إنما يعني أن  بالجمعية العمل التطوعي 

 .في أي فرص تطوعية بعد المقابلة الشخصية المتطوع عند الحاجة لمشاركته 

 المادة السابعة عشر: 

جهة عمل/ دراسة( يفيد بمشاركة يحق للمتطوع الحصول على خطاب إلى الجهة التابع لها ) 

تنفيذها أو االستفادة من مشاركته التطوعية في   عند  بالجمعية باألعمال التطوعية الخاصة 

 .مجال تقييم إنجازه األكاديمي أو المهني 

 المادة الثامنة عشر:

الفرص التطوعية بالجمعية التسليم بالميثاق تتضمن الموافقة على العمل التطوعي في أي من 

في  إدارة التطوع من خالل قرار من و، وااللتزام بالمحاسبة األخالقية ، الخالقي الخاص بالجمعية ا

 .من بنود الميثاق أو شروطه حال مخالفة أي 
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 صفات المتطوع : 

البد للمتطوع من صفات حسنة يتحلى بها ، وسمات طيبة يتميز بها ، وذلك حتى يقوم بدوره 

التطوعي خير قيام وعلى أكمل وجه ، وحتى بؤدي رسالة المنظمة التي ينتمي إليها من خالل 

  .تطوعه معها للمشاركة في برامجها وفعالياتها ، وينقل صورة واضحة طيبة عنها 

 :  ومن هذه الصفات

 مه للناس وتقبله لظروفهم الفردية والرغبة في مساعدتهم.احترا •

 تواصل الفعال لدى المتطوع .قوة ال •

 القدرة على العمل مع الناس .  •

 عتماد عليه في القيام باألعمال الموكلة إليه في حدود طاقته .القدرة على تحمل المسؤولية و اإل •

 المجتمع .نتماء والرغبة في خدمة اإلحساس باإل •

 لديه القدرة واالستعداد ليعطي من وقته القدر الالزم للعمل التطوعي.  •

 االهتمام بالقضايا المجتمعية وكيفية خدمتها.  •

 القدرة على التعامل مع االدارة العليا والعاملين معه من المتطوعين . •

 لديه الحيوية والقدرة على تحمل ضغوط العمل .  •

 حتياجات المجتمع .إبؤ بعد النظر والقدرة على التنب   •

 حتمال .أن يكون لديه القدرة على التغاضي والصبر واإل •

 ستعدادية التطوعية الشخصية . التعاون واإل •
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 أهمية استقطاب المتطوعين : 

يعد استقطاب المتطوعين من الجوانب االستراتيجية واالستثمارات الهامة لدعم مستقبل 

االعمال التي تخدم الوطن وتطوعهم بها ، فنجاح العملية التطوعية  الشباب والمشاركة في 

واستدامتها يعتمد على االلية الجيدة في تحفيز الشباب واستقطابهم بطريقة متميزة في 

 االعمال التطوعية . 

هو تحديد نوعية االعمال المطلوب ومن الركائز االساسية في عملية استقطاب المتطوعين 

والواجبات التي من الواجب توفرها فيمن يقوم بهذا العمل ووضع  عملها من المتطوعين

قدراتهم ومهاراتهم وخصائصهم الشخصية بعين االعتبار في معايير قبولهم في الفرص  

 التطوعية . 

 : ةالتطوعي يةأسباب نجاح العمل

العمل التطوعي البد له من مقومات واسباب تأخذ به نحو النجاح ، ولذلك من المهم معرفة 

أسباب النجاح ليتم الحرص عليها وتثبيتها وتفعيلها الستدامة عمل المتطوعين وزيادة دقته ،  

التي تؤدي إلى االخفاق ليتم تجنبها والبعد عنها وعالجها بطريقة  األسبابوفي المقابل معرفة 

 . وسة في حالة الوقوع فيها او في بعضها وايجاد حلول احترازيه لها ،مدر
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 :  يلي عمال التطوعية ماومن اسباب نجاح األ

 وجود خطط واضحه ودقيقة ألعمال المتطوعين. •

على اداء  ما يساعدهممتحديد المهام حسب الفرصة التطوعية والواقعية في المهام من  •

 واجبهم التطوعي على أكمل وجه.

 أن يتفهم المتطوع رسالة الفرصة التطوعية التي يعمل فيها على أكمل وجه . •

 . من المقابلة الشخصية دما يحدأن يوكل إلى كل متطوع العمل الذي يتناسب مع قدراته وهذا  •

 فهم المتطوع الشامل للعمل المطلوب منه. •

 أن يتواجد المتطوع في الوقت المطلوب منه ألداء عمل التطوعي وعدم التأخر . •

 االهتمام بتأهيل المتطوعين وتطويرهم . •

 إجراء الدراسات التقويمية للمتطوعين وتقديم التغذية الراجعة لهم . •

 

 المتطوعين : أسباب ضعف اإلقبال على العمل التطوعي من  

انعدام التخطيط المناسب أو ضعفه مما يؤدي إلى عدم وضوح رؤية المتطوع للعمل التطوعي  •

 والدور الذي سيقوم به ، وبالتالي ضعف أقبال المتطوعين على الفرص التطوعية.

 سيحمله بعض المسؤوليات. ألنهالخوف من االلتزام  •

 وفضله.عدم االلمام والوعي بأهمية العمل التطوعي  •

 تعارض وقت البرامج واالنشطة مع أوقات الراغبين في التطوع. •

 سوء تعامل العاملين بالمنظمة مع المتطوعين. •
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 ضوابط عامة للعمل التطوعي : 

هناك ضوابط هامة تتعلق بمشاركة المتطوعين في الفرص التطوعية بكافة أنواعها ، هي ما 

 .ينبغي للقائمين على الفرص 

 ومن هذه الضوابط :  

وتتفق مع قدراته وإمكاناته   ولى التي تعطى للمتطوع بسيطةيجب أن تكون المسؤوليات األ •

 وذلك لضمان نجاحه في الفرصة واستمراريته في التطوع.

 تجنب إسداء المسؤوليات المالية للمتطوعين. •

توفير مشرفين قادرين على تنمية قدرات المتطوعين على النمو واإلقبال على العمل مع كشف  •

 قدراتهم لالستفادة منها افضل استفادة. 

 معاملة المتطوعين كأفراد مسؤولين وتشجيعهم على تحمل مسؤوليات بعض االمور . •

 مته مما يساعد على استدامة مساهمته التطوعية.شعور المتطوع بأهمية مساه •

 

 :  أهمية التخطيط والتنظيم في الفرصة التطوعية

 .ألهدافناالتخطيط هو الجسر للوصول  •

 يساعد التخطيط على إنجاز الفرص بشكل جيد.  •

 اختيار طرق العمل المناسبة والمالئمة لكل متطوع حسب قدراته و امكاناته. •

 لدى العاملين مع المتطوعين.يساعد على ترتيب األولويات  •

 يساعد على استمرارية الجهود التطوعية . •

 يساعد على جعل الفرص التطوعية أكتر شمولية وجودة. •

 يضع التخطيط جميع المتطوعين في آليات تقييم عادلة. •

 تقاء بهم .رالتدريبي لإلحتياج يساعد على معرفة مواقع الضعف لدى المتطوعين ، وتحديد اإل •
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تجديد الفرص 

التطوعية  

اإلستثمار في 

االشخاص 

وتطويرهم 

 

 

 

 إدارة المتطوعين: 

تحدد إدارة المتطوعين عملية حقوق وواجبات المتطوع والمامه الجيد بميثاق التطوع ، وتعمل 

 ستدامة في الممارسات ، وتنمية قدراتهم . عدادهم وتحفيزيهم الجيد للعمل واإلإعلى زيادة 

 

 عداد المتطوعين : إ ستدامةإأنواع 
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 سمات المتطوع : 

 

 إن نجاح عميلة التطوع تقم على أساس جوهري في اختيار المتطوع الذي يشترط فيه ما يلي :

 :  مؤهل -1

على المتطوع أن يكون مؤهاًل ألداء العمل الموكول إليه، فلكل إنسان بعض المؤهالت، حتى 

وعاطفيًا، فإن األهلية منوطة بعملية مالءمة قدرات  األطفال الصغار والعاجزون جسديًا وفكريًا 

المتطوع مع فرص التطوع المناسبة ، فيجب أن تكون المهمة مثيرة لالهتمام وأن تتطلب بذل 

كتساب معلومات أو مهارات جديدة ، وفي حال لم يكف التدريب والجهود المبذولة  الجهود إل

ن يتصرف بقدراته المحدودة ويرضخ لها و للقيام بالعمل بالشكل المناسب ، فعلى المتطوع أ

أن يطلب مهمة أقل تحديًا ، وعلى المؤسسة من جهتها أال تتوقع من المتطوع ما يفوق قدراته  

 ومؤهالته .

 

 

 

مؤهل

متوفر

موثوق 

به

متعاونملتزم

معبر

مبادر 

ومرتب
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 :  متوفر -2

وحتى يكون متوفرًا يجب أن ,  ن يكون متوفرًا إلنجاز فرصة التطوع الممنوحة لهأعلى المتطوع 

القدرة على التوجه إلى مكان التطوع. إن جزءًا من المشكلة تتحملها يتوفر لديه الوقت و 

المؤسسات مقدمة الخدمة "الفرصة" فأغلبها تقبل بنهاية النهار، كما أنها تضع قيود زمنية على 

فترات التطوع، فضاًل عن البعد الجغرافي عن سكن المتطوع ، ولهذا على منسقي التطوع بذل  

وقت المتطوع و الفرص التطوعية لمساعدة المتطوع ليصبح  مجهود إضافي للتوفيق بين 

 متوفرًا.

 موثوق به :  -3

على المتطوع أن يكون موثوقًا به ، أي أن يحترم التزاماته ، أي استقامة المتطوع االخالقية  

وأهمها العفة عند تعامله مع المرأة ،واألمانة التي تقتضي حفظ األشياء من السرقة أو الهدر أو  

مة إليه، فال يفشيها لغيره سل  لمتطوع الموثوق به يحافظ على سرية المعلومات الم  التلف ، وا

مما قد يتعرض المشروع والمؤسسة أو الوكالة الداعية للخطر ، وأحيانًا دون وعي أو قصد  

 المتطوع.

 ملتزم : -4

 بسبب عدم تلقي المتطوعين تعويضات مادية أو ليس هناك التزام قانوني وظيفي، فإنهم غالباً 

ما يشعرون بالرغبة في التطوع عندمًا ال يكون لديهم عمل آخر يملؤون به وقتهم، فاذا ما دعاهم 

بعض األصدقاء للقيام بعمل ما جديد فإنهم يستجيبون دون تقديم االتصال وتقديم االعتذار. إن 

 المتطوع الملتزم صبور يؤدي العهود ويلتزم بإنجاز المهمة بدقة.

   متعاون:  -5

ع أن يتعاون مع إدارة التطوع ، فيستجيب للتوجيهات والتعليمات ، وأن يعمل بروح على المتطو

الفريق مع زمالئه المتطوعين ، مركزًا على الهدف الرئيس من المشروع التطوعي عبر انجاز 

المهمة واكتساب منافع التطوع . إن المتطوع الجيد يحافظ على الروح المعنوية لبيئة التطوع، 

ويعزز بود الصدقات البينية ، مبتعدا عن الغيبة والنميمة والحسد. إن الضمانة   فيحفز الشركاء

 لتحقيق التعاون هو إعالء المتطوع لقيم المصلحة العامة.
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 :  معبر -6

قبل أن يكون المتطوع معبرًا عن فكرته، عليه أن يكون مستمعًا جيدًا بمساعدة المتكلم على ان  

عد على الفهم بطريق االهتمام، مبتعدين عن الحدة في  يتحدث بحرية وطرح األسئلة التي تسا

النقاش "الجدل" والمقاطعة والتسرع في إصدار األحكام المسبقة أو القفز إلى االستنتاجات أو 

 تقديم نصيحة قبل أن يطلبها اآلخرون .

إن التعبير الفعال بعد االستماع يحتاج إلى رسالة " معلومات" واضحة يقدمها المتطوع في 

كلمات لفرض التأثير وكسب المستمع ، مستخدمًا لغة الجسد والتعبيرات اإليجابية ودرجة 

صوت تناسب الحدث. ان االتصال الجيد ي مكن المتطوع من التعبير عن رأيه بجدية وصراحة، وهي 

الفرصة األكثر مناسبة في أجواء التعاون وارتكاب األخطاء بالتجريب والمحاولة دون الخوف من  

 قب.العوا

 :  مبادر -7

على المتطوع أن يستغل فرصة حرية تنوع اآلراء بطرح األفكار االبتكارية والخالقة دون توجس أو 

، ويسعى للتصريح بها حيثما كان ذلك ممكنًا ودون انتظار. إن العمل   خوف من التوبيخ أو خجل

بحجة الجنس أو القدرات أو  الجماعي يرتكز في نجاحه على المشاركة الفعالة الذي ال يستثني أحدًا 

القيود االجتماعية أو الظروف المالية أو المشاكل السلوكية ، إن اسهاماتك ستصنع فرقًا ولو 

 كان صغيرًا.

 :  مرتب -8

على المتطوع أن يكون منظمًا في تنفيذ المهام محترمًا مبدأ التخصص وتقسيم العمل، منتقاًل  

ات والدول الزمني، كما أن الحفاظ على نظافة ، وفق دليل اإلرشادى بروية من خطوة إلى آخر

 وجمال مكان التطوع ونجاح التخطيط ونجاح التأهيل والتدريب .   
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 البناء المستدام في الخدمات االجتماعية المقدمة للمتطوعين : 

للتطوع أهمية وأهميته التطوع  هي بناء قدرات المتطوعين وأكاسبهم مجموع من الفضائل 

األخالقية التي تفيدهم ومجتمعهم بالمنفعة ولكن في اآلونة األخيرة اصبحنا نسمع عن كثير من 

الفرص التطوعية  التي يتم إعالنه بحمله إعالنيه كبيرة و رنانة ، ثم تختفي دون معرفة أثرها 

ئج الحقيقي على المجتمع "نتائجها" وحتى نحصل على فرص ومبادرات تطوعية ذات أثر إيجابي ونتا

للمجتمع ، يجب على أصحاب هذه المبادرات أن يتأكدوا من تحقيق شروط االستدامة سواء في 

 عمل المبادرة أو الفرصة التطوعية نفسها أو في أثرها على المجتمع حتى بعد توقفها.

 :  وتعريف االستدامة

هي االستمرار والثبات والدوام ولها خطوات مهمة يجب المؤسس للفرصة أو المبادرة 

 التطوعية اتباعها إلنشاء فرصة أو مبادرة تطوعية تنموية دائمة العمل والنتيجة 
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 :  فرصة تطوعية مستدامة وهي وهناك بعض الخطوات يجب التحقق من توفرها لبناء مبادرة أو

 

 

   

 

 إجراءات التطوع العامة :

)ورقيه / الكترونية ( وتقديمها إلى إدارة تسجيل إستمارة التطوع بوضوح وشفافية سواء أكانت  •

 التطوع.

 االطالع على ميثاق العمل التطوعي  •

 دراسة إستمارة المتطوع في الفرصة من قبل إدارة التطوع . •

 المقابلة الشخصية. •

 في حالة الموافقة أو الرفض يتم ابالغ المتطوع والتواصل معه. •

 توقيع العقد التطوعي مع المقبولين. •

 ياج التدريبي للمتطوع.دراسة االحت  •

 تعريفيه بالدور التطوعي بطريقة شاملة. •
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 :  سياسة إنهاء خدمات المتطوع

 :  يتم االستغناء عن خدمات المتطوع مباشرة في الحاالت التالية

 . عمله التطوعي  صال يخالسم الجمعية في التواصل مع الجهات او االفراد فيما  استخدامه •

 . بعمله  قال يتعلاستخدام البريد الرسمي للجمعية فيما  •

 . تمثيله للجمعية بشكل غير الئق ويتعارض مع قيم الجمعية  •

 . عدم التزامه بالذوق العام  •

 . استغالل اعماله التطوعية لتحقيق مصالح شخصية  •

 . وغير المبررة لميثاق العمل التطوعي او المشرفين عليه من الجمعية  الصريحةمخالفته  •

 . سلبًا على العمل رمما يؤثإثارة المشكالت ضمن فريق العمل الذي يعمل به ،  •

 .فريقه من المتطوعين االخرين  آلراءعدم احترامه  •

 

 

 :   استقالة أو إنهاء عمل المتطوع  إجراءات

 .استالم طلبات االستقالة من المتطوع  •

 .مقابلة المتطوع لمعرفة اسباب ترك العمل •

لة التي يواجهها المتطوع من قبل إدارة التطوع والعمل على الحفاظ كالعمل على حل المش •

 عليهم .

 . تقديم الشكر والتقدير والتحفيز لهم  •

 خالل نموذج تعويض المصروفات )أن وجد( مستحقات. أنهاء من تعويض المتطوع من •

 . توقيع إخالء الطرف  •
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