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 آلية إدارة الستطؽعيؼ
 

: السقجمة   
الغخض مؼ ىحه الدياسة تحجيج وتؽضيح سياسات التطؽع التي مؼ شأنيا تشعيػ عالقة الجسعية بالستطؽعيؼ بيا، وذلغ 

.عؼ طخيق تحجيج وتؽضيح واجبات وحقؽق كال الطخفيؼ  

: الشطاق  
البيان.  تحجد ىحه الدياسة السدؤوليات العامة لعسمية التطؽع والسدؤوليات السحجدة لألطخاف في ذلغ  

:أنؽاع التطؽع   
.أن يكؽن الستطؽع عاماًل بذكل مدتسختطؽع دائػ:    *        

لشذاط محجد ومعيؼ  أن يكؽن التطؽع إما لفتخة زمشية محجدة أو لفتخات زمشية متقطعة حدب الحاجةتطؽع مؤقت: * 
.فقط أو لجسمة فعاليات محجدة  

 أساليب التطؽع :
ي .كامل الؽقت اليؽمالتطؽع السدتسخ:     * 

ع .جدء مؼ الؽقت حدب االتفاق بيؼ الجسعية والستطؽ التطؽع الجدئي:    * 
. حدب الذخوط الستفق عمييا بيؼ الجسعية والستطؽعالتطؽع السذخوط:    * 

  . يتبعيا عمى حجةوتمتدم الجسعية وكل ما 
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 حقؽق الستطؽع :
   . * التعامل معو باحتخام وثقة وشفافية، وأن جيؽده تداىػ فعميًا في تحقيق أىجاف الجسعية 

و .* اّطالعو بطخيقة ميشية وواضحة عمى مشاخ الجسعية وتشعيساتيا والسعمؽمات الزخورية لمقيام بسيام   
.مداعجتو عمى إبخاز قجراتو ومؽاهبو   * 

ر.إدماجو في العسل، والعسل عمى تؽظيف طاقاتو وقجراتو لالستفادة مشيا بأكبخ قج   * 
.قجيػ التؽجيو والتجريب لمستطؽع ليتسكؼ مؼ القيام بالسيام السشؽطة بو بكفاءة وفاعمية* ت  

   ال الحرخ* عجم االلتدام بأي حقؽق مالية سؽى ما يتختب مؼ مرخوفات الزمة لتدييخ األعسال؛ عمى سبيل السثال  
ة" تحاكخ سفخ أو مرخوفات نثخي "  

  * حرؽل الستطؽع عمى شيادة شكخ وتقجيخ/ حزؽر، عشج حزؽر أي مبادرة تقجميا الجسعية.

التحاقو بالجسعية حتى مخور سشة مؼ مشحو  في مجال االختراص معتسجة*حرؽل الستطؽع عمى شيادات خبخة 
.لتحقيق ىجفيا في سعييالألنذطة التي تخجم الجسعية  تومسارس  

 * الحرؽل عمى االمتيازات ) الخرؽمات ( السقجمة مؼ الجيات الستعاونة مع الجسعية.

 * اتاحة الفخصة لحزؽر جسيع الفعاليات واألنذطة والجورات التجريبية التي تقجميا الجسعية. 

 * إمكانية االستفادة مؼ السخاجع والكتب الستؽفخة لجى الجسعية. 

سثيل الجسعية في أفزل * إمكانية تؽفيخ قاعجة تجريبية في حال طمب تقجيػ مبادرة خاصة بو، حيث يتطمب مشو ت
   صؽرة.  
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 واجبات الستطؽع :
 . االلتدام بالقؽانيؼ والمؽائح التي تحجدىا الجسعية  * 

.* السحافعة عمى سخية السعمؽمات في الجسعية، واألدوات العسل التي بحؽزتو، ومؽارد الجسعية  
  * التعاون والسبادرة واالستعجاد لمعسل التطؽعي، والعسل ضسؼ فخيق واحج .

 *االلتدام بالعسل التطؽعي كااللتدام بأخالقيات السيشة والتعامل معيا بسثابة العسل الخسسي لو .
 * السذاركة في األنذطة والفعاليات التطؽعية .

حدؼ التعامل مع اآلخخيؼ  . * 
، وتقبل * القيام بالعسل السشؽط بو عمى أكسل وجو عجم السطالبة بأي مدتحقات مالية نتيجة األعسال التطؽعية. 

.تؽجييات السدؤوليؼ في الجسعية ال يدتغل مؽقعو لتحقيق مشفعة شخرية أو أىجاف أخخى    * 
* عجم التؽقيع عمى أي نؽع مؼ الذيادات والخبخات والخطابات تحت مدسى الجسعية إال بعج مؽافقة خطية مدبقة مؼ 

 إدارة الجسعية.

 * السداىسة في دعػ الجسعية وجمب الستبخعيؼ ليا.  

 السدؤوليات :
تطبق ىحه الدياسة ضسؼ أنذطة الجسعية وعمى جسيع األفخاد الحيؼ يتؽلؽن عسمية التطؽع التقييج بسا ورد فييا  

.ويذجع أولئغ الحيؼ ُيدتخجمؽن في عسمية التطؽع عمى تؽقيع مجونة القؽاعج األخالقية والدمؽك السيشي  
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