
 aesVolunteer.منصة 

 وتعهد إبراء ذمة -المتطوعينالشركة ومجموعة 

( في تاريخ التسجيل من قبل الشركة ومجموعة المتطوعين، "تعهدإبراء ذمة و ")هذا والتعهد  إبراء الذمةتحرر 
راحة على ، وتؤكد صهذا إبراء الذمة والتعهد تحرير". وتقر الشركة، بموجب الشركةيشار إليهم مجتمعين بـ "و 

 تفهمها وموافقتها على ما يلي: 

ة بموجبه على : وافقت الشركaesVolunteer. على الموقع االلكترونيالمتطوعين المسجلين العالقة ب-1
 : همقتصرة على التطوع، وأن المتطوعينبأن نطاق عالقتها 

طوع تالمقدمة فيما يتعلق بمشاركة المطوع الحصول على أي تعويض من الشركة مقابل الخدمات تال يحق للم( أ
تطوع منصة الم،حسبما يتراءى لتم تحديده بخالف ذلكفي أي من فرص التطوع للشركة، باستثناء ما ي

(Volunteers.ae ) حسب تقديرهما المطلق. مؤسسة اإلماراتو 

ب( ال تُفسر مشاركة المتطوع في أي من فرص التطوع للشركة، وال يكون لها تأثير، باعتبارها تُنشئ أية عالقة 
 بين صاحب عمل وموظف فيما بين الشركة والمتطوع. 

شركة أو خطط الرعاية، بما في ذلك خطة الرعاية ال يحق للمتطوع االشتراك في أي من مكافآت موظفي الج( 
تعويض عن العجز، خطة التأمين على الحياة، خطة معاش التقاعد، خطة االدخار، أو أية ، خطة الالصحية

 خطة أخرى تكفلها الشركة، وال يستلم المتطوع أي مزايا وفقًا ألي من هذه الخطط. 

اختيار منظمو  بمقتضى إالفي أية فاعلية للشركة للمشاركة م اختيارهم جميع المتطوعين الذين يتال ُيسمح بد( 
 ، وال يكون هناك أي استثناء فيما يتعلق بهذا الخصوص. المشاركةالفاعلية ومعيار 

إنهاء مشاركة المتطوع في فرص التطوع، في أي وقت،  ينومجموعات المتطوع ينه( يحق لمنظمات المتطوع
 بدون إشعار، ألي سبب أو بدون سبب. 

براء ذمة-2 ae s(Volunteer.منصة المتطوع  ،وتعفي وتعوض ،ةذم موجبهبرئ الشركة ب: تُ إعفاء وا 
Platform)  ،بات المطالبات والطلو ومؤسسة اإلمارات، وموظفيهم ومديريهم وممثليهم، من أي وجميع االلتزامات

سدية، مرض جإصابة  ةمهما كان نوعها وطبيعتها )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، فيما يتعلق بأي



التي تنشأ أو قد تنشأ عن مشاركة متطوعي الشركة في فرص أو وفاة أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات( 
 التطوع. 

 ae Platform)s(Volunteer.ذمة وتعفي منصة المتطوع  : تبرئ الشركة بموجبهالمعالجة الطبية-3
فيما يتعلق بأية من معالجات اإلسعافات  ،تنشأ أو قد تنشأ ،مهما كانت ،ومؤسسة اإلمارات من أية مطالبة

، طوال فترة خدمتها ككيان متطوع أو مشارك في حاالت الطوارئالطبية األخرى المقدمة األولية أو الخدمات 
 (Volunteers.ae Platform)يجب على الشركة إبالغ موظفي منصة المتطوع  كما في أية فرصة تطوع.
و على الفور عندما تصبح على دراية، بأية حالة طبية أو أية حالة أخرى المعنيين مقدمًا، أومؤسسة اإلمارات 

قد تكون ذات صلة خالل أدائها ألي أعمال أو أنشطة أو خدمات، وتتحمل المسؤولية في جميع األوقات عن 
 صحتها وسالمتها. 

ومؤسسة  Platform)r.ae s(Voluntee: تفهمت وقبلت ووافقت الشركة على أن منصة المتطوع التأمين-4
ن فرص مشخصي للمتطوع، ويكون التطوع مع أو المشاركة في أي اإلمارات لن يقوما بتقديم أي غطاء تأمين 

 . التطوع للشركة على مسؤوليتها

 ae Platform)s(Volunteer.: تمنح الشركة وتنقل لمنصة المتطوع الفوتوغرافية اإلذن بنشر الصور-5
أو المتنازل إليهم التابعين لهم، مقابل التعويض المالئم  أو المكلفينلمرخص لهم ومؤسسة اإلمارات، وأي من ا

والغير  ةيدلإللغاء والغير مق ةالغير قابل لحقوق والممتلكات والمصالحوالقيم، والذي تقر بموجبه باستالمه، ا
السمعية  تسجيالتالة والدائمة في أي وجميع الصورة الفوتوغرافية، الرسومات، تسجيالت الفيديو أو مشروط

لمشاركتها أو المتعلقة بمشاركتها في أية فرصة تطوع. ويشتمل الحق الممنوح بموجبه على الحق في تسجيل، 
فية، استغالل استخدام هذه الصورة الفوتوغرا خالفًا لذلك، إذاعة أو تحريرتوزيع،  ،نشر، نسخ، استخدام، طباعة

السمعية، بأية طريقة مهما كانت، وفي أية وسيلة إعالمية سواء تسجيالت الفيديو والتسجيالت أو الرسومات، 
 الحقًا. اختراعها كانت معروفة في الوقت الحالي أو سيتم 

يجابي تجاه 1تفهمت الشركة أنه يجب عليها، في جميع األوقات، ): السلوك المهذب-6 ( إبداء سلوك مهذب وا 
مشاركتها في أي فرصة تطوعية )بما في ذلك على سبيل المثال المتطوعين الزمالء والمشاركين والغير، أثناء 

، بما للغير يجب عليها إظهار االحترام الالزمكما ، (ال الحصر أي أنشطة تدريب أو تطوع أو أي أنشطة أخرى
منصة المتطوع ( إظهار االحترام الالزم لمسؤولي 2)ية والدينية، وفي ذلك ما يتعلق بالمسائل الثقافية واالجتماع



(Volunteer.ae Platform) منصة المتطوع  ُتصورعلى أنها ، في كل حالة، ومؤسسة اإلمارات، مع التأكيد
(Volunteer.ae Platform)  .ومؤسسة اإلمارات للغير بطريقة إيجابية ومهنية 

ين، موظفي ن المدربعلى اتباع تعليمات السالمة الصادرة عوتوافق الشركة تتعهد : اتباع تعليمات السالمة-7
ومؤسسة اإلمارات أو ممثلي فرص التطوع )بما في ذلك قادة  (Volunteers.ae Platform)منصة المتطوع 

المتطوعين(، أثناء األنشطة، التدريبات والفعاليات، وكذلك اتباع، في جميع األوقات، بروتوكوالت السالمة 
من وقت  التي تكون ساريةومؤسسة اإلمارات  (Volunteers.ae Platform)واالستجابة لمنصة المتطوع 

 آلخر. 

ة صحتهم حمايتقوم الشركة بضمان سالمة وأمان بيئة العمل التي سيعمل بها المتطوعون والتي من شأنها كما 
 وسالمتهم.

جراءات ن السيطرة عليها واألشخاص المسؤولي ويجب على الشركة تحديد أي مخاطر محتملة تتصل بالنشاط وا 
 ل في إدارة مخاطر السالمة.عن االتصا

دى لكما ستقوم الشركة بإجراء مراجعة ميدانية وتقييم للمخاطر في كل نشاط تمشيًا مع إجراءات إدارة المخاطر 
، وكذلك تحديد أي متطلبات الزمة. وفي حالة عدم امتالك الشركة أية أدوات خاصة Volunteer.aeمنصة 

جراءات / نموذج تقييم المخاطر ، فإن الشركة توافق على تبني نموذج بالتحقق من السالمة الداخلية لديها أو إ
 . volunteer.aeتقييم المخاطر لدى منصة 

الشركة على أنها ستزود منصة المتطوع  تقبل وتوافق :بيانات االتصال عن تسجيل الفعالية-8
(Volunteers.ae Platform)  ًلى ع ومؤسسة اإلمارات ببيانات االتصال الكاملة والصحيحة للمتطوعين، بناء

نوا عنها على التي أعلفعاليات فرص التطوع و اختيارهم لمجموعة متطوعين معينة، وذلك لغرض تنسيق تدريب 
 . Volunteers.ae Platformالموقع اإللكتروني لمنصة المتطوع 

: تتعهد الشركة بالقيام على الفور، عند استالم ومجموعات المتطوعينإعادة مواد منظمات المتطوعين -9
أو أي من ومؤسسة اإلمارات  (Volunteers.ae Platform)طلب بهذا الخصوص من منصة المتطوع 

ميع المستندات وجو المكلفين أو المتنازل إليهم التابعين لهم، بإعادة أي وجميع المواد، المالبس، المعدات، 
تتعهد ومؤسسة اإلمارات. كما  (Volunteers.ae Platform)خرى الخاصة بمنصة المتطوع األشياء األ

 (Volunteers.ae Platform)الشركة على عدم استخدام أية مواد تحمل عالمة منصة المتطوع وتوافق 



 الفاً خومؤسسة اإلمارات )مثل السترات، بطاقات الهوية، القبعات أو خالف ذلك( بأية صفة رسمية أو عامة، 
ومؤسسة اإلمارات أو حسبما يصرح به  (Volunteers.ae Platform)لما تسمح به سياسة منصة المتطوع 

 أو يوافق عليه موظفوهم. 

الشركة على عدم التفاعل مع وسائل اإلعالم أو وظائف تتعهد وتوافق : التفاعل مع وسائل اإلعالم-11
ومؤسسة  (Volunteers.ae Platform)العالقات العامة الخارجية بشأن المسائل المتعلقة بمنصة المتطوع 

ومؤسسة اإلمارات،  (Volunteers.ae Platform)اإلمارات، باستثناء وفقاً للسياسة الواضحة لمنصة المتطوع 
 ومؤسسة اإلمارات.  (Volunteers.ae Platform)خطية من موظفي منصة المتطوع  أو بمقتضى تعليمات

: ُيشكل أبراء الذمة والتعهد هذا التفاهم الكامل فيما يتعلق بموضوعه، ويلغي ويحل محل التفاهم الكامل-11
تعلق به، وال يجميع المفاوضات واالتفاقات المقترحة واالتفاقيات السابقة، سواء كانت خطية أو شفوية، فيما 

ومؤسسة  (Volunteers.ae Platform)يجوز تغييره أو إنهاؤه إال بموافقة خطية مسبقة من منصة المتطوع 
 اإلمارات. 

تؤول  ء الذمة والتعهد هذا: أقرت الشركة بأن الحقوق الممنوحة في إبراقابلية االستمرار وقابلية التنازل-12
ومؤسسة  (Volunteers.ae Platform)لهم والمتنازل إليهم من منصة المتطوع  لمصلحة ورثة والمرخص

ومؤسسة اإلمارات التنازل عنها بحرية.  (Volunteers.ae Platform)اإلمارات، وأنه يحق لمنصة المتطوع 
ي فعتبر تنازل عن هذا الشرط هذا في أي موقف معين ال يُ  والتعهدوأي تنازل عن أي من شروط إبراء الذمة 

لية تنفيذ أي من شروط إبراء الذمة والتعهد هذا، بأي شكل، على قابعدم سريان أو عدم يؤثر ل. وال المستقب
 سريان أو قابلية تنفيذ باقي شروطه. 

: يخضع إبراء الذمة والتعهد هذا للقوانين االتحادية لدولة القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات-13
دة. وُيحال أي نزاع لالختصاص القضائي الحصري للمحاكم االتحادية بدولة اإلمارات اإلمارات العربية المتح

 العربية المتحدة. 


