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 :   المقدمة

التطوع هو: تقديم العون والنفع إلى شـــخو أو مجموعة أشـــخااج يحتاجون إلي ج دون مقابل ماد  أو 
 ج ويتضـــمن جهودًا إنســـانيةج تبذل من ألراد المجتمعج بصـــورة لردية أو جماعيةج ويعتبر العمل معنو

التطوعي وســـيلة من وســـائل النهول لي المجتمعاتج وأن العمل التطوعي هو دالع أســـاســـي من 
 دوالع التنمية بمفهومها الشامل اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وثقاليًا.

شر مفهوم التطوع لي  وإدارة الجمعية الخيرية سيخ ون سعى إلى تر ضى )عناية( ت صحية لرعاية المر ال
خصــوصــًا ولي مجاالت مختلفة عمومًا ومن هنا لقد قاما إدارة برامج التطوع  الصــحيالعمل الخير  

 لإلدارة والمتطوعين للرجوع إلي  كون  جزًء أســاســًا لي عملية التطوع هذا الدليلبجمعية عناية بعمل 
  داف الدليل:ومن أهم أه

 ليها بمرجع مفصل حول سياسات وخطوات إدارة وتفعيل المتطوعين. نتزويد الجمعية والمسؤولي .1
 .تحديد وتوضيح سياسات التطوع التي من شأنها تنظيم عالقة الجمعية بالمتطوعين بها .2
ية التطوع وتشـــجيع ألراد  .3 ـــتمرار لي عمل فاء وتشـــجيعهم لالس المحالظة على المتطوعين األّك

 جتمع على التطوع.الم

 :  أنواع التطوع

 أن يكون المتطوع عاماًل بشكل دائم ومستمر – التطوع المستمر 
  مرتبطًا بالزمن أو األداء:وهو أن يكون التطوع  –تطوع مؤقا 
 زمينًا: لفترة محددة ومستمرة أو لفترات زمنية متقطعة حسب الحاجة .أ
 ة ولعاليات محددة.أدائيًا: لنشاط محدد ومعين لقط أو لحملة أنشط .ب
 

 :  أساليب التطوع

o  كامل الوقا اليومي المستمر:التطوع 
o التطوع الجزئي: جزء من الوقا حسب االتفاق مع المتطوع 
o التطوع المشروط: حسب الشروط المتفق عليها بين المتطوع والجمعية. 
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 :  أماكن التطوع .1
 .التابع للجمعيةالطبي بمجمع عيادات عناية التطوع  -
 .الميدان( )لي من خالل المبادرات والفعاليات التي تقيمها الجمعيةطوع الت -
 .التطوع عن بعد )إلكترونيًا( -
 التطوع بمقر الجمعية )إدارات واألقسام(. -

 :   من التطوع المستهدلين

 العاملين لي القطاع الصحي واإلدار   .1
بات الجامعات لي المجال الصـــحي واإلدار  واإلعالمي و .2 التقني التي تخدم مجال طالب وطال

 الجمعية
 .أصحاب االهتمام ورجال االعمال .3
 

  : المهام الرئيسية إلدارة برامج التطوع

 
 وميزانياتها.وبناء الخطة التنفيذية لبرامج التطوع  الجمعيةجالمشاركة لي بناء خطط  التخطيط: .1
ـــفات المطلوبة لي وإعداد قائمة بالم كتابةجالتعريف بأدوار المتطوعين واعدادها  التنظيم: .2 واص

المتطوع من النواحي التعليمية والمهارية واألخالقية وإعداد ســـياســـات العمل التطوعي وتقديم 
 المنظمة.الدعم والمساندة من متطوعين سابقين وموظفين لي 

ستقطاب: .3 ستراتيجيات   اال ساليب التوظيف وا ستقطاب وتحديد ميزانيت  وتحديد أ ضيح أهداف اال تو
 يد الوسيلة المناسبة لإلعالن عن التطوع ج ومخاطبة الشريحة المستهدلة .المالئمة وتحد

واختيار وترشــيح المتطوعين  )تطوعي(جتحديد المعايير لكل دور تنظيمي  المتطوعين:اختيار وإحالل  .4
بة وعمل اإلجراءات  ـــ كل متطوع لي المهمة المناس ـــبين لكل مهمةج وإحالل وتكليف  المناس

 الالزمة.
تدريبهم:ين تأهيل المتطوع .5 ية  و تدريب جات ال يا يل االحت نامج  للمتطوعينجتحل يذ بر تصـــميم وتنف

 تدريبي.
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ــراف والدعم  .6 ــرلين على المتطوع وتقرير احتياجات الدعم  للمتطوعين:اإلش ــرافجتحديد المش  واإلش
يات  بأخالق بالخطط و مان االلتزام  ـــ ـــير العمل وض عة لس ندة  العملجالمتاب لدعم المســــا قديم ا ت

  وإدارتها.حصر المخاطر المحتملة على العمل التطوعي والمتطوعين  للمتطوعينج
ـــل اإليجابي  التطوعيجتحفيز المتطوعين قبل واثناء وبعد تنفيذ العمل  المتطوعين:تحفيز  .7 التواص

 المتطوعين.مع جميع 
 ةجوللجمعيوطلب تقييم المتطوعين للعمل  وللمتطوعينجإجراء التقييم المســتمر للعمل  التقويم: .8

وضــمان تحقيق األهداف والمؤشــرات المنوطة بةدارة  والتطويرجتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصــحيح وا
ــ يلية  ــتراتيجية والتش ــمن الخطط االس تحديد وإدارة المخاطر المحتملة  للجمعيةجبرامج التطوع ض

 العاملين.على العمل أو 
 والشركاءجادات للمتطوعين وإصدار الشه وانجازاتهمجحفظ سجالت المتطوعين والشركاء  التوثيق: .9

 التطوع.وإعداد وإخراج التقارير المطبوعة والمرئية لبرامج 
ــل: .10 ــتمر واإليجابي مع المتطوعين قبل واثناء وبعد العمل  التواص ــل المس وبناء  التطوعيجالتواص

 عليها.العالقات والشراكات مع المنظمات الحكومية والخيرية واألهلية والمحالظة 
ها  المخاطر:إدارة  .11 ـــر المخاطر المحتملة على العمل التطوعي والمتطوعين وإدارت يد وحص حد ت

 عليها.والسيطرة 
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  : السياسات1 

 . د االحتياج واستقطاب المتطوعينسياسة تحدي .1

 أ. التطوع بمقر الجمعية: 
م وذلك نهاية كل عا الجمعيةإدارات لجميع لالحتياجات التطوعية  بحصـــرتقوم إدارة التطوع أن  -

  ميالد .
ـــة التطوعية من قبل ل المبدئيأن يتم االعتماد  - ـــيح دقيق  ذات العالقةاإلدارة لفرص مع توض

 )للمسمى الوظيفي ـــــ المهام والمسؤوليات ــــــ المهارات المطلوبة(
بعد التأكد من عدم  التطوعإدارة أن يتم االعتماد النهائي للفرصـــة التطوعية من قبل مدير  -

 .ابهة   لهاتعارضها مش

 ب. التطوع من خالل المبادرات والفعاليات التي تقيمها الجمعية:
مدير إدارة التطوع  - بل  ية من ق هائي للفرصــــة التطوع ماد الن ناء على الخطة أن يتم االعت ب

 من قبل المدير العام لي نهاية العام الميالد . المعتمدةالسنوية للمبادرات والفعاليات 
  نموذج بطاقة وصف الفرصة التطوعية المعتمد لدى إدارة التطوع. أن يتم االلتزام ب -

 ج. التطوع بمجمع عيادات عناية الطبي التابع للجمعية.
 واالدارية.بحصر لالحتياجات التطوعية لجميع التخصصات الطبية  الطبي أن تقوم إدارة المجمع -
 االولي.اد أن يتم الرلع بها إلى مدير إدارة التطوع لمراجعتها واالعتم -
 من قبل المدير العام. أن يتم االعتماد النهائي  -
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 . وتوظيف المتطوعين اختيارسياسة  .2
 .ولق ما هو مخطط لها ولق الجدول الزمني المعتمد لذلكأن يتم إعالن الفرا التطوعية  -
 أن يعتمد االختيار على المهارات والقدرات التي تحتاجها الفرصة التطوعية. -
 قق مبدأ الفرا المتكالئة عند االختيار.تح -
 أن يكون حسن السيرة والسلوك. -
 لدي  الرغبة والقدرة على القيام بالعمل التطوعي بكفاءة ولاعلية. -
 عامًا. 18أال يقل عمر المتطوع عن  -
أن يتعهد بااللتزام بأنظمة وقوانين التطوع ويتم توقيع العقد وقراءة ميثاق التطوع والحقوق  -
 الواجبات.و
 أن يكون سجل  خاليًا من أية سوابق مخلة بالشرف واألمانة. -
 أن يتم اعتماد المتطوع بعد اجتيازه مرحلة المقابلة الشخصية )مجمع عيادات عناية الطبي( -
بعد اعتمادها من المدير  المدرجة لي الخطة الســـنويةأن يتم إعالن الفرا التطوعية غير  -

 العام.
بشــكل واضــح بما يتناســب مع قيم واهداف تفاصــيل الفرصــة التطوعية كامل إعالن أن يتم  -

 .الجمعية
عن المســجلين  الموجودة لدى الجمعية من المتطوعينالبيانات  قاعدةمراعاة ضــرورة أن يتم  -

 الفرا التطوعية. اإلعالن عنقبل طريق البوابة االلكترونية للجمعية 
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 هم.سياسة تدريب المتطوعين وتأهيل .3
بالفرصـــة  - أن يتم تحليل االحتياج التدريبي للمتطوعين المعتمدين وذلك بناًء على مهامهم 

 التطوعية.
 أن يكون اعتماد خطة تدريب المتطوعين )بمقابل مالي( من المدير العام. -
 أن يكون اعتماد خطة تدريب المتطوعين )بدون مقابل مالي( من مدير ادارة التطوع. -
ـــتيف - ـــواًء أن يتم اس اء جميع األوراق النظامية التي تثبا اجتياز المتطوع للتدريب المطلوب س

 بشهادة حضور للدورة أو مشهد معتمد من جهة التدريب أو بتقرير من قبل مدير ادارة التطوع.
   

 .وتحفيز المتطوعينسياسة تنفيذ أعمال التطوع  .4
 يتم تعيين مشرف لكل لرصة تطوعية قبل اإلعالن عنها.أن  -
 لالزمة للفرصة التطوعية بوقا كاِف.تولير جميع االحتياجات ا -
 تنفيذ العمل التطوعي ولق ما هو معتمد بنموذج بطاقة وصف الفرصة التطوعية. -
 تحفيز المتطوعين قبل واثناء وبعد تنفيذ العمل التطوعي. -
 التواصل اإليجابي مع جميع المتطوعين. -
 تقديره وشكره على مشاركت . -
 شفالية.ال -
 

 سياسة تكريم المتطوعين. .5
أن يتم تكريم المتطوعين بالفرا التطوعية القصــيرة والمتوســطة من خالل شــهادات شــكر  -

 .ومشهد بالساعات التطوعية وتقدير
درع تذكار  خالل الحفل منحهم أن يتم تكريم المتطوعين بالفرا التطوعية الطويلة من خالل  -

 السنو .
 ن إلى حضور المناسبات والفعاليات العامة التي تقيمها الجمعية.إرسال دعوة للمتطوعي -
ـــائل التكريم العلني للمتطوعين من قبل المدير العام بعد رلعها من قبل  - أن يتم اعتماد وس

 مدير إدارة التطوع ولق ما تراه الجمعية مناسبًا. 
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 سياسة توثيق سجالت المتطوعين. .6
 ية من المتطوعين كل ربع سنو . أن يتم توثيق قائمة باحتياج الجمع -
 أن يتم توثيق إلعداد المتطوعين بعد كل لرصة تطوعية. -
 أن يتم توثيق الشهادات للمتطوعين والشركاء بشكل دور .  -
 سنة ميالدية.بالفرا التطوعية واعداد المتطوعين بنهاية كل إعداد تقرير عام  -
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  : اإلجـــــــــــراءات -2

 :  ات إدارة برامج التطوع لي جمعية عنايةإجراء
تعمل الجمعية على اعتماد إجراءات محددة لسير العمل لي كل مهمةج ثم تطويرها بعد التنفيذ  

بشـــكل دور  لتطوير العمل ومواكبة عجلة التقدمج حيس تســـعى هنا إدارة التطوع لتحقيق األهداف 
سير الع مل بشكل منتظم ومستوى عالي من الجودة مع والمؤشرات الموكلة لإلدارةج وكذلك لضمان 

 اختالف الظروف وت ير الكادر البشر  من موظفين ومتطوعين وذلك من خالل االتي: 
 

   : إجراء تحديد االحتياجات من المتطوعين .1
ها  .1 ماج ند ية ا بة وكيف يد أنواع التطوع المطلو حد كة بت بالمشــــار طاقم  تقوم إدارة التطوع وال

 ية.باستراتيجية عمل الجمع
ساء اإلدارات  .2 صل مع مدراء ورؤ سنوية للجمعية يقوم مدير إدارة التطوع بالتوا بناًء على الخطة ال

من كل عام بتحديد احتياجاتهم من المتطوعين ولق نموذج  شـــهر ديســـمبربالجمعية لي بداية 
جات من المتطوعين  يا يد االحت حد ية ة الجودةعلى أن يتم ت مدير الموارد البشـــر ها إلى   ارســــال

 .لمراجعتها
ـــفات  .3 تأكد من مدى الحاجة والمواص يةةالجودة بمراجعتها وال يقوم مدير إدارة الموارد البشـــر

عرضـــها على إعادتها لمدير إدارة التطوع وليتم المطلوبة لي المتطوعين وعدد المتطوعين و
 المدير العام لالعتماد.

 : وتأهيلهم تدريب المتطوعينإجراء  .2
 متطوعين بناًء على مهامهم.تحليل االحتياج التدريبي لل .1
 ترشيح الحاجات التدريبية والتطويرية األكثر حاجة واألكبر أثرًا. .2
 تحديد مستوى قدرة الجمعية على تبني تلبية الحاجات التدريبية للمتطوعين. .3
 التواصل مع الشركاء والجهات الممكن مساهمتها لي تدريب المتطوعين. .4
 ر المتطوعين.بناء وتصميم خطة تنفيذية لتدريب وتطوي .5
 اعتماد الخطة التنفيذية لتدريب وتطوير المتطوعين. .6
 إعالن وتسويق خطة التدريب على المتطوعين. .7
 تنفيذ إجراءات التسجيل للبرنامج التدريبي. .8
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 لرز وترشيح المتدربين وإعالن القبول. .9
 تنفيذ البرنامج التدريبي. .10
 تقييم البرنامج التدريبي )المدربةالمتدربةالمشرف(. .11
 توثيق الفوتوغرالي لعملية التدريب والتطوير.ال .12
 إصدار تقرير سنو  لعملية تدريب وتطوير المتطوعين. .13

 
 : تنفيذ أعمال التطوعإجراء  .3

يات  عال يذ الف خاصــــة بتنف ية وال مال التطوع يذ االع ها تنف عدد من اإلجراءات التي يمر ب هناك 
ــحية العالمية لي ا ــاركة لي األيام الص ــعى )الميدان( حيسألماكن العامة والبرامج وكذلك المش  تس

عدد أن تســير تلك اإلجراءات بشــكل منتظم ومســتوى عالي من الجودة وذلك من خالل إدارة التطوع 
 من الخطوات التي تسبق تنفيذ الفرا التطوعية وهي كاالتي: 

 بناء الفرصة التطوعية ولقًا للنموذج المعتمد )نموذج رقم ...( .1
 ية للموالقة.الرلع للمدير العام للجمع .2
 للجمعية.اللجنة التنفيذية موالقة  .3
 االجتماعية بالدرعية. مركز التنميةموالقة  .4
 .حديقة(عام ـــــ  )مكانالريال  أو أمانة )المول(موالقة إدارة المركز التجار   .5
 موالقة أمارة الريال ــــــــ أذا يتطلب األمر ذلك.  .6

 :  أخذ الموالقات الرسمية لهي كاالتيأما ليما يتعلق بتنفيذ الفرصة التطوعية بعد 

 تكليف قائد الفريق التطوعي أو منسق المبادرة. .1
 تشكيل الفريق التطوعي وتحديد المهام لكل متطوع. .2
 تولير االحتياجات الالزمة لتنفيذ المبادرة. .3
 إجراء التواصل والتنسيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة. .4
 ة المعتمدة.تنفيذ العمل التطوعي ولق الخطة التنفيذي .5
 اإلشراف على التنفيذ حسب مستويات اإلشراف والصالحيات. .6
 تقديم الدعم والمساندة للمتطوعين والفرق التطوعية. .7
 المتابعة المستمرة لسير العمل وضمان االلتزام بالخطط والمواثيق. .8



 

14 
 

 
 متابعة احتياجات وشكاوى المتطوعين واتخاذ اإلجراءات حيالها. .9

 لفيديو إلجراءات التنفيذ حسب األصول المهنية.التوثيق الفوتوغرالي وا .10
 إعداد وتقديم تقرير أولي إلدارة برامج التطوع لور انجاز المهمة. .11
 توثيق جهود المتطوعين والشركاء وإصدار الشهادات الالزمة لهم. .12

 

 : تحفيز المتطوعينإجراء  .4
 تحديد وحصر أهم أدوات تحفيز المتطوعين والفرق التطوعية. .1
 راك العاملين والمتطوعين لي حصر المحفزات.التأكد من إش .2
 بناء وتصميم خطة تنفيذية لتحفيز المتطوعين. .3
 اعتماد الخطة التنفيذية لتحفيز المتطوعين. .4
 تولير االحتياجات الالزمة لتنفيذ خطة التحفيز. .5
 تنفيذ خطة تحفيز المتطوعين. .6
 تقييم التنفيذ لعملية تحفيز المتطوعين وقياس األثر. .7
 ر لني سنو  لعملية تحفيز المتطوعين.إعداد تقري .8
 

 :   إجراء إنهاء خدمات المتطوعين .5
 يحق إلدارة التطوع بالجمعية إنهاء خدمات المتطوع خالل لترة تطوع  بالجمعية لي الحاالت التالية

: 
 
 مخالفت  أنظمة الجمعية والتعليمات المعمول بها. .1
 ولق تقرير يعده عن  رئيس  المباشر. (مرلإذا أخفق المتطوع لي أداء الرسالة إلى حد )غير  .2
 .عدم تقبل  أو تنفيذه للتوجيهات التي يتلقاها من رؤسائ  .3
 العجز أو المرل الذ  ال يستطيع المتطوع من خالل  االستمرار لي العمل التطوعي. .4
  المتطوع:بناًء على طلب  .5

o لمعرلة المشــاكل  يقوم مدير إدارة التطوع ومدير الموارد البشــرية باالجتماع مع المتطوعين
لي عملية التطوعج وكيفية تحســـين عملية التطوعج ومتطلباتهم وئرائهم  يوجهونهاالتي 

 لي التطوع.
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o  مدير الموارد البشـــرية بةعداد تقرير بالمالحظات واالقتراحات الالزمة مدير إدارة التطوع ويقوم
 تطوير عملية التطوع.ورلعها لمدير عام الجمعية التخاذ االجراءات المناسبة لتحسين و

 : تقويم أعمال التطوعإجراء  .6
 إعداد واعتماد نماذج التقييم لكل لرصة تطوعية. .1
 التأكد من تقييم جهة اإلشراف إلجراءات تنفيذ الفرصة التطوعية. .2
 التأكد من تحقق المؤشرات المستهدلة وتحديد االنحراف. .3
 ات المعتمدة.تقييم جهة اإلشراف ألداء المتطوعين ولق المهام والمواصف .4
 تقييم المتطوعين إلجراءات التنفيذ ولجهة اإلشراف. .5
 تقييم المستفيدين إلجراءات التنفيذ وللمتطوعين. .6
 تحديد النقاط التي تحتاج تصحيح واقتراح التصحيح. .7
 تحديد النقاط التي تحتاج تطوير واقتراح خطوات التطوير. .8
 تحديد لرا التحسين الجديد الممكن استثمارها. .9
 تقويم شامل ومختصر لكل لرصة تطوعية.إعداد  .10
 تزويد جميع المعنيين بنسخة من التقويم. .11

 : إعداد التقارير الفنيةإجراء  .7
 التأكد من التوثيق الفوتوغرالي والفيديو لجميع أعمال التطوع. .1
 التأكد من إصدار التقارير الفنية لكل لرصة تطوعية قصيرة أو متوسطة األمد. .2
 ل لرصة تطوعية طويلة األمد.إعداد تقرير لني دور  لك .3
 مراجعة التقارير والتأكد من تحقق األهداف والمؤشرات المستهدلة. .4
 إعداد تقرير لني سنو  شامل ألعمال إدارة التطوع. .5
 مراجعة التقرير والتأكد من تحقق المؤشرات الموكلة إلدارة برامج التطوع. .6
 واإلجراءات والمواثيق.التأكد من التزام جميع العاملين والمتطوعين بالسياسات  .7
 تحديد النقاط التي تحتاج تصحيح واقتراح التصحيح. .8
 تحديد النقاط التي تحتاج تطوير واقتراح خطوات التطوير. .9
 تحديد لرا التحسين الجديد الممكن استثمارها. .10
 تزويد جميع المعنيين بنسخة من التقارير. .11
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 : إعداد التقارير اإلعالمية )مطبوعة ومرئية(إجراء  .8
 التأكد من التوثيق الفوتوغرالي والفيديو لجميع أعمال التطوع. .1
 توثيق وجمع جميع التقارير الفنية المعدة سلفًا. .2
 التنسيق مع اإلدارة المختصة لمعرلة متطلبات وضوابط التقارير لي الجمعية. .3
 إعداد محتوى التقارير اإلعالمية )مطبوعة ومرئية(. .4
 المختصة. رلع جميع متطلبات التقارير لإلدارة .5
 متابعة إعداد وتصميم التقارير مع اإلدارة المختصة. .6
 مراجعة التقارير لنيًا قبل اعتمادها. .7
 التأكد من اعتماد وإصدار التقارير اإلعالمية الدورية والسنوية. .8
 تزويد جميع المعنيين والشركاء بنسخة من التقارير. .9
 الجمعية.استثمار التقارير لي التسويق للجمعية وجهود التطوع لي  .10

 

 : التواصل مع أصحاب المصلحةإجراء  .9
 إعداد قائمة بأصحاب المصلحة وتصنيفهم وأهداف التواصل. .1
 تحديد مستوى وئليات وضوابط التواصل مع كل لئة.  .2
 تحديد المسئول الرئيسي للتواصل مع كل لئة. .3
 إجراء التواصل بشكل منتظم ولق اآلليات والضوابط المقرة. .4
 تحقيق التواصل لألهداف المنشودة.المتابعة والتأكد من  .5

 

 : سجالت المتطوعينلتوثيق إجراء  .10
 توثيق قائمة احتياج الجمعية من المتطوعين. .1
 توثيق نتائج وتقارير عملية استقطاب المتطوعين. .2
شمل معلوماتهم التفصيلية ووسائل  .3 سجالت المتطوعين المرشحين وغير المرشحين ت توثيق 

 االتصال بهم.
 طوعين بعد كل مهمة ينجزها المتطوع.تحديس سجالت المت .4
 التواصل مع المتطوعين لتحديس بياناتهم بشكل دور  نصف سنو . .5
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 تزويد المتطوع بنسخة إلكترونية سنوية وعند الطلب من سجل  التطوعي لدى الجمعية. .6
 إصدار تقرير سنو  بأعداد المتطوعين ولئاتهم وانجازاتهم وساعات التطوع المنجزة. .7

 

 :  ة المخاطر لبرامج التطوعإجراء إدار .11
حيس تعمل إدارة برامج التطوع على إدارة المخاطر بهدف ضــمان ســير العمل بشــكل منتظم 
ــر  من موظفين ومتطوعينج لذا  ــتوى عالي من الجودة مع اختالف الظروف وت ير الكادر البش ومس

تتعرل لها بالتعامل  يجب على الجمعية اتخاذ بعض الخطوات الالزمة لتقليل المخاطر التي يمكن أن
 :  مع المتطوعين وذلك من خالل

 حصر قائمة المخاطر المحتملة وتصنيفها. .1
 تحديد ئليات وضوابط إدارة المخاطر والتعامل معها. .2
 تحديد مسئوليات كل عامل ومتطوع لي التعامل مع المخاطر. .3
 إعداد خطة إلدارة المخاطر ولق الخطوات السابقة. .4
 الالزمة لتنفيذ إدارة المخاطر.تولير األدوات والموارد  .5
 تدريب منسقي التطوع وقادة الفرق التطوعية على خطة إدارة المخاطر. .6
 متابعة تنفيذ خطة وإجراءات إدارة المخاطر. .7
 تقويم خطة وإجراءات إدارة المخاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها. .8
 إعداد تقرير سنو  لعمليات إدارة المخاطر. .9
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 وإحالل وتوظيف المتطوعين ستقطابخطة ا - 3

عندما تحدد الجمعية احتياجاتها من المتطوعينج يبقى لها أن تجذب أكـــبر عدد ممكن من المتطوعين 
بل ماد ج وذلك  بالجمعية لبعض الوقا دون مقا لذين يملكون المهارات المطلوبة للتطوع للعمل  ا

ماسهم وتوظيفيها بشكل مناسب لخدمة لكي تختار ألضل العناصر من بينهم واستثمار خبراتهم وح
العمــل لي الجمعيــة والحرا على تنميــة مهــاراتهم وقــدراتهمج ويطلق على هــذه الوظيفــة 
االســتقطاب واالختيار وتعنـــــي وظيفة االســتقطاب بجذب أكـــــبر عدد ممكن من المرشــحين لشــ ل 

 .لى ألضلهمالوظائف الشاغرةج بينما تعنى وظيفة االختيار بتصفية المتطوعين للتوصل إ

 

  ها اإلدارة خالل الفترة ـــتقطاب المتطوعين التي يمكن تعمل علي ئل اس أهم وســــا
  : القادمة

 االعالنات المنتظمة من قبل الجمعية.  .1
 النشر االعالمي لجهود الجمعية لي مجال التطوع. .2
 تفعيل الزيارات مع المستشفيات والجامعات.  .3
 مة.الصورة الذهنية االيجابية عن الجهة أو المنظ .4
 حضور أهم الملتقيات والندوات التطوعية. .5
كل  .6 جذب المتطوعين بشـــ ماعي ل العمل توظيف الموقع االلكتروني ومواقع التواصــــل االجت

 ابداعي.

 

 عوامل نجاح عملية االستقطاب  : 
العمل التطوعي ال بد ل  من مقومات وأســباب تأخذ ب  نحو النجاحج ولذلك من األهمية معرلة أســباب 

ـــباب التي تؤد  إلى الفشـــل  النجاح ليتم الحرا عليها وتفعيلها وتثبيتهاج ولي المقابل معرلة األس
ـــباب نجاح العمل  واإلخفاق ليتم البعد عنها وعالجها لي حال الوقوع ليها أو لي بعضـــهاج ومن أس

   التطوعي ما يلي:
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 أن يكون هناك إدارة أو وحدة مختصة تشرف على إدارة المتطوعين.   -1
ـــح مســـؤولياتهم وواجباتهم إعداد   -2 الســـياســـات واإلجراءات التي تحكم عمل المتطوعينج وتوض

 وحقوقهم. 
 أعمال حيوية ذات طبيعة جذابةج وإنتاجية ملموسة.  -3
 تطبيق التقنية لي عملية االستقطاب.  -4
 دراسة أسباب التسرب التطوعي للمتطوعين داخل الجمعية لمعالجة األخطاء وتجنبها مستقباًل.  -5
 علومات عن الجمعية للمتطوعين.اعطاء م -6
 تدريب المتطوعين. -7

 
 

 إجراء استقطاب المتطوعين : 
 تحديد وحصر احتياجات الجمعية واإلدارة والفرا التطوعية من المتطوعين. .1
 تحديد المواصفات المطلوبة لي كل متطوع نحتاج استقطاب  حسب مهمت . .2
 بناء وتصميم خطة تنفيذية الستقطاب المتطوعين. .3
 طة االستقطاب والتأكد من تحقيقها ألهداف االستقطاب.مراجعة خ .4
 التأكد من إشراك العاملين والشركاء والمتطوعين لي تنفيذ عملية االستقطاب. .5
 اعتماد خطة االستقطاب من صاحب الصالحية.  .6
 تنفيذ اإلجراءات التسويقية الالزمة لعملية االستقطاب. .7
 تنفيذ خطة وإجراءات استقطاب المتطوعين. .8
 تسجيل المتطوعين وحفظ وتنظيم بياناتهم. توثيق .9
 قبول وترشيح المتطوعين المناسبين ولق المواصفات واألعداد المطلوبة. .10
 التواصل مع جميع المتطوعين وإشعارهم بنتائج الترشيح. .11
 إصدار تقرير لني لعملية االستقطاب. .12
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 إجراء إحالل وتوظيف المتطوعين : 
 طوعية حسب المهام والمواصفات المحددة سلفًا.توزيع المتطوعين على الفرا الت .1
 التأكد من ت طية حاجة كل مهمة من المتطوعين.  .2
 التأكد من وضع كل متطوع لي المهمة المناسبة ل . .3
 التأكد من تحقق أهداف الجمعية وأهداف المتطوع بهذا التكليف. .4
 إشعار المتطوع بترشيح  لمهمة معينة وتفاصيلها. .5
ـــيح للحقوق والواجبات )خاا بمجمع عيادات عناية  إبرام عقد مع المتطوع .6 على أن يشـــمل توض

 الطبي(.
 تعريف المتطوع بالجمعية ورسالتها وسياساتها. .7
 تعريف المتطوع بحقوق  وواجبات  وبميثاق التطوع. .8
 التأكد من استيعاب المتطوع للمهمة الموكلة ل . .9

 .ربط المتطوع بمنسق الفرصة التطوعية وقائد الفريق التطوعي .10
 التأكد من انسجام المتطوع ضمن الفريق. .11
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 المــــالحـــــــــق - 4

 عقد التطوع

 :  المعلومات األساسية

 الحمد لل  والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى ئلة وصحب  أجمعينج
 
 

 أن  لي يوم ...............  بتاريخ ................. تم االتفاق بين كل من: 
وعنوانها ....................... حي  364ية الخيرية الصـــحية لرعاية المرضـــى ة عناية ة ترخيو رقم الجمع .1

 )الطرف األول( ........................ ا .ب .............. الرمز البريد  .......................... هاتف ..............
 
يد: .................................... .2 ية ....................... رقم الســـ مة ......................... الجنســـ قا يةةاإل . رقم الهو

التصــنيف لدى الهيئة الســعودية للتخصــصــات الصــحية ........................... العنوان ..................... رقم 
 )الطرف الثاني( ................الجوال: ............................ البريد االلكتروني ............

 

 مجمع عيادات عناية المكــــــــــــان  أسم الفرصة التطوعية

عدد الساعات التطوعية  عيادة العظام العيادةةاالدارة
 )باألسبوع(

 ساعات 4

  الى تاريخ  من تاريخ
  التخصو الدقيق  المؤهل العملي
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 تمهيد:
الصـــحية لرعاية المرضـــى ة عناية ة لي تمكين المتطوعين لي المجال إســـهامًا من الجمعية الخيرية 

 مهاراتهم.وتنمية  والتخصصات األخرى من ممارسة العمل التطوعي الصحي
وبناء على رغبة الطرلين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شــرعًا لي التعاقد مع بعضــهما لقد والق 

لدى الطرف األول و ثاني للعمل متطوعًا  ت ج وتم االتفاق ليما الطرف ال لق انظمت  ولوائح  وتعليما
بينهما على العمل ولق الشـــروط المدرجة لي هذا العقد أو مالحق أو تعديالت أخرى ل  اعتبارًا من 

 تاريخ التوقيع.  

 : البند األول 
  ـــية أعاله يعتبر التمهيد ـــاس وأية مالحق مرلقة بهذا العقد جزءًا ال يتجزأ من  و المعلومات األس

 مكمال ل  .و
 

 : مدة العقد:  البند الثاني

ـــنة ميالدية من تاريخ  ـــنة أخرى مالم يبد أحد مدة العقد هي س توقيع  المبين أعاله ويجدد لمدة س
الطرلين رغبة لي عدم التجديد ويحق لكال الطرلين لســـخ العقد وذلك بخطاب رســـمي يســـلم للطرف 

 العقد بفترة ال تقل عن شهر. العقد وذلك قبل انتهاء مدة اآلخر المذكور لي هذا 

 : يلـــــتزم المتطوع بجمعية عناية الخيرية باآلتي:  البند الثالس

o  يد قال لدولة والت بأنظمة ا ية وااللتزام بقيمها والتقيد  لة جمعية عنا ـــتيعاب رؤية ورســــا اس
 المجتمعية.

o ـــاركة لي األنشـــطة والفعاليات التطوعية التي تقيمها الجمعية مع أخذ موال قة خطية المش
ـــتخدام هذه  مســـبقة على تصـــويره بهدف الترويج لهذه الفعاليات دون أ  مطالبات جراء اس

 الصور حيس تعتبر الجمعية خالية المسؤولية تجاه ذلك.
o   .االلتزام بالز  الرسمي والعمل بكل جدية ونشاط والتقيد بواجبات المهمة الموكلة إلي 
o  بالفرصة التطوعية ولي حالة عدم التمكن من الحضور االلتزام بالحضور لي المواعيد المحددة

 للعمل التطوعي البد هنا ان يشعر الجمعية بفترة زمنية كالية.
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o  ـرام سرية المعلومات الخاصة بالعمل وال أتحدث باسم الجمعية وال أدلي بأ  أحاديس إعالمية احت
 يةجإلى جهة خاصة أو عامة إال بةذن كتابي موقع من المدير العام للجمع

o   لك لذ حة  ها إلى القنوات الصـــحي ي  من يطلب مني أ  معلومات عن الجمعية وأعمال وتوج
 ممثلة لي إدارة الجمعية. 

o  . تنفيذ أوامر المسؤولين والتفاني لي عملي وأحرا على جودت 
o  تزويد الجمعية بوسـائل وببيانات االتصـال الخاصـة بالمتطوع خالل العمل التطوعي ولي حالة تم

 رقام االتصال يتم تزويد إدارة التطوع باألرقام الجديدة. ت يير ا
o  يقر المتطوع بعدم مسؤولية الجمعية عن تقديم أ  مساعدات مالية باستثناء شهادات ساعات

 التطوع.
o  للجمعية الحق لي إل اء عضوية المتطوع وال اء مشاركت  لي أ  وقا إذا رأت الجمعية ولق

 يستدعي ذلك أو يتعارل مع مصلحة أو سمعة الجمعية.  تقديرها الخاا أن سلوك المتطوع
 

 :  : تقوم الجمعية تجاه المتطوع باآلتي البند الرابع

o .الشعور باالحترام والثقة من قبل الجمعيةج والتهيئة للعمل لي بيئة صحية وئمنة 
o  تعمــل الجمعيــة على تعريف المتطوع بطبيعــة عملــ  والمهــام المطلوبــة منــ  والمهــام

 وليات لفرصة التطوع.والمسؤ
o  الحصــول على كل ما يلزم ألداء المهمة الموكلة إلي  من أدوات ووســائل ودعم لني وإشــراف أثناء

 تأدية مهام عمل .
o  المساعدة لي تقديم التدريب اإلضالي للمتطوع إذا استدعى األمر ذلك بهدف القيام بمهام عملة

 دائ .التطوعي بصورة جيدةج والحصول على تقييم مستمر أل
o . حسن المعاملة وسهولة اإلجراءات وحق التعبير عن الرأ 
o .أعطاء شهادة بالساعات التطوعية لي حال استكمال الشروط الالزمة 
o .أن يكون العمل التطوعي خارج أوقات الدوام الرسمي للمتطوع 
o .أن يحفظ بيانات  الشخصية بشكل ئمن 
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 :  ى الشروط واالحكاماإلقرار بالموالقة عل : البند الخامس
تم قراءة ولهم الشروط واالحكام المذكورة بهذا العقد وبهذا أوالق وانا بمحض إرادتي وكامل قدرتي 
ماتي  بالتزا جاه الولاء  حدث مني قبلي ت ية على جميع الشـــروط الواردة لي العقد وأ  إخالل ي العقل

 كمتطوع قد يؤد  إلى استبعاد  من العمل التطوعي بالجمعية. 
 

  العقد:نسخ  السادس:البند 
 حررت هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة منها وذلك للعمل بموجبها.

 

 وهللا المولق

 

 الطرف األول
الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ة عناية 

 ة

 الطرف الثاني 

 عبدهللا بن لهد بن صالح )مثال( .د  د . سلمان بن عبدهللا المطير 
..........................................................  .......................................................... 

 

 

 الختم الرسمي
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 نموذج تنفيذ برنامج تطوعي
 ................................... اسم الفعالية

 13 إلى ديسمبر 13 من تـــاريخ التنــــفيذ
 يسمبرد

يوم  المــدة
 واحد

 مساءاً  8مساءًا إلى الساعة  4من الساعة  وقا إقامة الفعالية
  - المكان

 ريال  3.000 الميزانية المتوقعة
 قصيرة المــــــــدى  لئة الفرصة التطوعية

 وصف للفعالية
 حملة تطوعية تقام 

-  

 أهداف للفعالية
o ...... الكشف على الحاالت التي 
o ض ط الدم والسكر ودرجة الحرارة وقياس الوزن. إجراء لحوصات 
o ...... تقديم النصائح واالرشادات الطبية عـبر الكادر الطبي 

 
 جميع شرائح المجتمع الفئة المستهدلة

 الموارد البشرية المطلوبة
 )عدد وتفاصيل المتطوعين(

 طبيب تخصو ة طب أسرة ة. 1عدد  -
 ممرضين . 3عدد  -
 منسق للفعالية.  1عدد  -
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 ميزانية الفعالية ) المصاريف والتجهيزات (

 المجموع الوصف العدد سعر الوحدة البنود
   4 170 رول اب

     
     

  %10نسبة االنحراف 
  االجمـــــــــــــــــــــــــالي

 
 

 مالحظات شعار الجهة نوع المشاركة الجهات المشاركة
o    ال يوجد 
o     
 

 المطلوبة   الخطابات     
o      موالقة مركز التنمية االجتماعية بالدرعية  
o  .خطاب من الجمعية بالموالقة على المشاركة بالحملة  
 

 خطــوات التنفــــيــذ الرئيسيـــة

 : قبل الحملة أوالً 

 تحديد موقع إقامة المبادرات. .1
 تحديد الجهات المشاركة. .2
 اعتماد قائمة االحتياجات. .3
 أسماء المتطوعين. اعتماد .4
 اعداد جدول الت طية اإلعالمية. .5

  
 التتاح الفعالية ....................  o : اثناء التتاح الحملة ثانياً 

  

 : بعد الحملة ثالثاً 
 توزيع شهادات الشكر والتقدير للمركز   .1
 توزيع شهادات ساعات التطوع للمتطوعين. .2
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 األثر المتوقع من الفعالية

o 25ة لي اإلسعالات االولية لعدد تقديم دور ...................... 
o .تولير بيئة محفزة للمتطوعين للقيام بالعمل التطوعي 
o  المساهمة الفاعلة لي زيادة عدد المتطوعين وساعات التطوع التي

 ينفذها ويشرف جمعية عناية الصحية. 
    إجمالي ساعات التطوع
 مرة واحـــدة  مرات تكرار الفرصة 
  المخاطر المتوقعة 

 

   : م لي جمعية عناية2018لرا التطوع المتاحة لعام 

 :  : التطوع بمجمع عيادات عناية الطبي والً أ

ـــات الصـــحية بنهاية كل  بمجمع عيادات عناية الطبي الفرا المتاحة ويتم اإلعالن عن لكالة التخصـــص
 لي مواقع التواصل االجتماعي.عبر الموقع االلكتروني للجمعية وحساباتها وذلك  ميالد شهر 

 : م 2018واأليام الصحية العالمية لعام الفعاليات  : ثانياً 

طبيعة  الفرصة التطوعية م
 الفرصة

 التاريخ الجنس

ـــريــان األبهر(  1 لعــاليــة توعويــة لمرل )تمزق الش
 لتوعية الراد المجتمع

ذكر ة  جماعية
 أنثى

11-

 م2018ة01ة12

شاك6ة6) 2 شاف م ــــدى ( لعالية الكت ـــــ ـــــ ل النظر لـ
األطفــــــــــــــــــــــــــــــــال لي مدارس الصفوف 

 بنات(.  2بنينة 2مدارس ) 4األولية لعدد 

ذكر ة  جماعية
 أنثى

 م2018ة01ة30

ضة المشي  2ة1) 3 ساعة( لعالية توعوية بأهمية ريا
 لي الحدائق واألماكن العامة. 

ذكر ة  جماعية
 أنثى

 م2018ة02ة30

ــنان )مرئة ا 4 ــاكل االس ــاف مش ــحة( لعالية الكتش لص
 4لدى األطفال لي مدارس الصـــفوف األولية لعدد 

 بنات(. 2بنينة 2مدارس )

ذكر ة  جماعية
 أنثى

 م2018ة03ة30
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ـــتهــدف موظفي  5 )ألحو لتطمئن( لعــاليــة تس
ــــة لي مقـار عملهم  الجهـات الحكوميـة والخـاص

 مرات( 3والمراجعين لتلك الجهات. )لعدد 

 ذكر ة جماعية
 أنثى

 م2018ة04ة30

لعالية )لنرسم بسمة( لزيارة المرضـــــى المنومين  6
 ( مستشفيات. 3لعدد )

ذكر ة  جماعية
 أنثى

 برنامج مستمر

)دقيقــة لصـــحتــك( لعــاليــة توعويــة لي األمــاكن  7
 العامة والمراكز التجارية.

ذكر ة  جماعية
 أنثى

 م2018ة08ة30

ذكر ة  جماعية اليوم العالمي للسرطان. 8
 ىأنث

 م2018ة02ة04

ذكر ة  جماعية اليوم العالمي للكلى. 9
 أنثى

 م2018ة03ة09

ذكر ة  جماعية اليوم العالمي للصحة. 10
 أنثى

 م2018ة04ة07

ذكر ة  جماعية اليوم العالمي الرتفاع ض ط الدم. 11
 أنثى

 م2018ة05ة17

ذكر ة  جماعية األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. 12
 أنثى

 م2018ة8ة1-7

ذكر ة  جماعية اليوم العالمي لإلسعالات األولية  13
 أنثى

 م2018ة09ة12

ذكر ة  جماعية اليوم العالمي للقلب. 14
 أنثى

 م2018ة09ة22

ذكر ة  جماعية اليوم العالمي لمكالحة السمنة. 15
 أنثى

 م2018ة10ة11

ذكر ة  جماعية شهر التوعية بسرطان الثد . 16
 أنثى

 م2018ة10ة31

ذكر ة  جماعية العالمي لمرضى السكر . اليوم 17
 أنثى

 م2018ة11ة14

ذكر ة  جماعية اليوم العالمي لذو  اإلعاقة. 18
 أنثى

 م2018ة12ة03
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 وسائل التواصل

 

 الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ة عناية ة

 

إدارة  –الدور األول  – طريق عمر بن عبدالعزيز14الدائر  الشرقي مخرج  –الريال  –اإلدارة العامة 
 : التطوع

 112 - 103تحويلة      920021228الرقم الموحد: 

 vd@enayah.org.sa:  البريد االلكتروني
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