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 املوارد البشرية 

 وحدة التطوع



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  2صفحة 

 املحتوى  

 3   خريطة العمليات

 4 السياسات  

 19 اإلجراءات  

 20 الفرصة التطوعية

 20 التوظيف  

 21 التهيئة والتوجيه والتعريف

 21 املهمة التطوعية

 22 التقييم وقياس الرضا 

 22 الشكاوى واملقترحات  

 23 إنهاء اإلجراءات واإلغالق

 24 النماذج اإلدارية 

 25 الفرصة التطوعية  ( تصميم1نموذج رقم )

 27 املشاركة التطوعية  ( طلب2نموذج رقم )

 28 ( اتفاقية تطوع3نموذج رقم )

 30 ( بطاقة املتطوع 4نموذج رقم )

 31 ( تقرير املتطوع  5نموذج رقم )

 32 الجهة املشرفة( تقرير 6نموذج رقم )

 35 ( تقييم العملية التطوعية7نموذج رقم )

 37 ( قياس الرضا 8نموذج رقم )

 38 ( املقترحات والشكاوى 9نموذج رقم )

 

 

 

 



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  3صفحة 

 التطوع  دارةخارطة العمليات إل   

  

 



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  4صفحة 

  

 التطوع إدارةالسياسات التي تحكم العمل ب

 

 

 املادة األولى ❖

 التطوع إدارةيختص ب وهو نظام الجمعية،يعتبر هذا النظام جزء ال يتجزأ من أنظمة 

 بالجمعية.

 

 املادة الثانية ❖

 التعريفات:

 الدوم.البر بأم جمعية  الجمعية: ▪

مقرها األمانة العامة   الدوم،جمعية البر بأم  تتبع    إدارةوهي    التطوع،  إدارة  :اإلدارة ▪

وتهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتفعيلها  التنفيذي،وتتبع املدير  للجمعية،

 في العمل التطوعي وتقديم نموذج مثالي يحتذى به في إدارة املتطوعين.

  ويحاول يعمل بدون مقابل مادي هو ذلك الشخص اإليجابي الذي  املتطوع: ▪

ز فيه عمل ما ويسعى إلى التعاون مع أفراد املساعدة في أي مجال يستطيع أن ينج 

 .أفضل من شأنها أن تقدمه وتسد حاجة املتطوعاملجتمع للرقي إلى حياة 

 هو املجال أو املشروع الذي تقدمه الجمعية للمتطوع.  التطوعية:الفرصة  ▪

 

 

 



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  5صفحة 

  

 املادة الثالثة  ❖

  أهداف إدارة التطوع:

 داخل الجمعية. للمتطوعينالهيكل اإلداري . إنشاء 1

 . تهيئة بيئة جذابة وداعمة ومحفزة للمتطوعين. 2

ابط قوية مع 3 ابط.والحفاظ على هذه  ،فرق التطوع. تأسيس رو  الرو

 . إحداث تأثير إيجابي على املجتمع من خالل مأسسة العمل التطوعي.4

 

ابعة  ❖  املادة الر

  استشارية:لجنة 

لتقديم املهام  دارةاألفراد الذين تستعين بهم اإل كون من مجموعة من لجنة تتهو 

 .التطوع دارةتعلق بالتشغيل الفعال إل االستشارية والتوجيهية فيما ي

 

 املادة الخامسة  ❖

  :دارةاإل مسؤولية 

التطوع بالجمعية مسئولة مسئولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفته ملا  إدارةتكون 

ائح والقرارات املكملة   لها.تنص عليه األنظمة واللو

 



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  6صفحة 

 سة املادة الساد ❖

 : دارةمهام وواجبات مدير اإل 

 الجمعية.. وضع وتنفيذ األهداف والغايات لبرنامج املتطوعين والتي تعكس رؤية 1

 الخدمات.. تقييم الحاجة إلى متطوعين لتعزيز البرامج وتقديم 2

انية ألنشطة برنامج 3  املتطوعين.. وضع ميز

. إجراء التقييم املستمر للبرامج والخدمات املقدمة من قبل املتطوعين وتنفيذ  4

 الالزمة التحسينات

 

 املادة السابعة  ❖

 التطوعية:الفرص 

 دارات واألقسام في الجمعية وفروعها الرجوع إلى مستند الفرص الوظيفيةيتعين على اإل 

التطوع بالتأكد  إدارةوتقوم  التطوعية،الخاص بالجمعية عند تقييم وتصميم الفرص 

 من مطابقة املعايير للبدء في استقطاب املتطوعين.

 

 نة املادة الثام ❖

 متطلبات التطوع:  

 يلي:يجب على كل من يرغب التطوع أن يقدم ما 

 . صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.1



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  7صفحة 

 . صورة من رخصة اإلقامة وجواز السفر للغير سعوديين.2

 . توقيع عقد املهمة التطوعية.3

 املادة التاسعة  ❖

  املتطوع:تعيين 

يتم تعيين املتطوع بموجب عقد تطوع يحرر باللغة العربية من نسختين تسلم إحداها 

 بطبيعة العمل ويجب أن  خدمته،للمتطوع وتودع األخرى في ملف 
ً
يتضمن العقد بيانا

 أخرى.وما إذا كان العقد محدد املدة أو لعمل معين أو ملدة غير محددة وأي بيانات 

 

 املادة العاشرة  ❖

 وع: التطفسخ عقد 

التطوع أو من ينيبها فسخ    دارةفيجوز إل   التطوعية؛في حال عدم صالحية املتطوع للمهمة  

 عقده دون إنذار بشرط أن تتاح له الفرصة بإبداء أسباب معارضته للفسخ. 

 

 املادة الحادية عشر ❖

 شروط اختيار املتطوع:

اختيار املتطوعين   التطوع  إدارةيتعين على    التطوعية،عند ترشيح املتطوعين ألداء املهام  

 الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

1.
ً
 طبيا

ً
 . أن يكون الئقا



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  8صفحة 

 من 2
ً
ابق،. أن يكون سجله املدني خاليا وأال يكون مفصول من الخدمة ألسباب   السو

 مخلة بالشرف أو األمانة.

راق الثبوتية واملستندات واملعلومات التي تطلب منه لتحديد مجال . أن يقدم األو 3

 تطوعه.

 . أن يجتاز االختبار أو املقابلة الشخصية املطلوبة أو كليهما.4

 

 املادة الثانية عشر ❖

 ملف املتطوع: 

ُيعد لكل متطوع ملف خدمة توضع فيه ساعات التطوع ومسوغات التعيين وصورة كل  

يتعلق باملتطوع طوال فترة التطوع وتعتبر هذه امللفات سرية وال يجوز قرار أو مستند 

 االطالع عليها لغير املختصين.

 

 املادة الثالثة عشر ❖

 املتطوع:واجبات 

 املتطوع:يجب على 

أن يكون سلوكه داخل مقر الجمعية وخارجها على املستوى الذي يتفق مع   .1

وأن يراعي آداب  يشين،األخالق اإلسالمية وأن يبتعد في تصرفاته عن كل ما 

 اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه.

 أن يترفع عن كل ما يخل بشرف وكرامة العمل التطوعي. .2



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  9صفحة 

الصادرة إليه   التطوعي ألداء الواجبات وأن ينفذ األوامر أن يخصص وقت العمل   .3

 ملا 
ً
 مصلحة الجمعية. تفتضيهبدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات وفقا

 أن يحافظ على أموال املؤسسة وممتلكاتها وثائقها واسرارها. .4

 

 

ابعة عشر ❖  املادة الر

 املتطوع: يحظر على 

 إساءة استعمال السلطة املمنوحة له. .1

 استغالل النفوذ.  .2

قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور املنصوص عليها في نظام مكافحة  .3

 الرشوة.

 التي يطلع عليها  األسرار إفشاء  .4

 

 املادة الخامسة عشر ❖

 وتوجيهه:تهيئة املتطوع 

 التالي:التطوع تهيئة املتطوع وتوجيهه قبل البدء باملهمة التطوعية وفق  إدارةيتعين على 

 واإلدارية.املهنية  مرجعتيهتحديد  .1

 إعطاءه مستند دليل املتطوع والذي يشمل األمور التالية: .2

 البر الخيرية بأم الدوم تعريف عام بجمعية  ▪

 التطوع ومهامها وأهدافها إدارةتعريف ب ▪

 وواجباتهالتزامات املتطوع  ▪



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  10صفحة 

ائق واملشكالت  ▪  التعامل مع العو

 طرق التواصل الرئيسية ▪

 

 املادة السادة عشر ❖

 املتطوع:تدريب 

يتعين على اإلدارة أو القسم أو الفرع تدريب املتطوع قبل البدء باملهمة التطوعية وفق 

 التالي:

تعريفه باملهمة أو املشروع من حيث إعطاءه وصف تفصيلي يحتوي على عنوانها  .1

خها وموقعها والهدف منها واملدة الزمنية لتنفيذها وعدد املتطوعين وتاري

 املشاركين معه.

 التدريب على املهمة التطوعية بشرح خطوات العمل كاملة. .2

 التطوعية.تزويد املتطوع باملعلومات واملهارات الالزمة ألداء املهمة  .3

 إبالغه عن طرق التواصل وكتابة التقارير الدورية. .4

 

 السابعة عشراملادة  ❖

 املشرف على العملية التطوعية:

يتعين على اإلدارة أو القسم أو الفرع تحديد املشرف على العمل التطوعي املباشر 

وتوضيح مهامه وواجباته وطرق متابعة املتطوع واستقبال التقارير منه وتوضيح مهامه 

 دارةيتعين على اإل  كما  وتقييمه،منه وواجباته وطرق متابعة املتطوع واستقبال التقارير  

رع من جهة  اإلشراف على العملية التطوعية بالتنسيق مع اإلدارة أو القسم أو الف

 والتنسيق مع املتطوع من جهة أخرى.



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  11صفحة 

 

 املادة الثامنة عشر ❖

 تقرير املتطوع: 

 عن املهمة التطوعية التي قام  قسم أو الفرعيقدم املتطوع إلى اإلدارة أو ال
ً
 متكامال

ً
تقريرا

ائق التي مر  باإلضافة إلى اقتراحاته  بها،بها متضمنة أبرز السلبيات واإليجابيات والعو

 وتوصياته ويكون وفق النموذج املعد لذلك.

 

 املادة التاسعة عشر ❖

 تقرير اإلدارة / القسم / الفرع:

 عن املهمة التطوعية وأداء املتطوع 
ً
 متكامال

ً
تقدم اإلدارة أو القسم أو الفرع تقريرا

ائق التي مرت بها  أبرز السلبيات واإليجابيات والعو متضمنة تقييم العملية التطوعية و

 لذلك.باإلضافة إلى املقترحات والتوصيات ويكون وفق النموذج املعد 

 

 املادة العشرون ❖

 وعية:تقييم الفرصة التط

التطوع إخراج تقييم أثر الفرصة التطوعية على الجمعية واملتطوع   إدارةيتعين على 

 واملجتمع.

 املادة الحادية والعشرون ❖

 التقارير الدورية:



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  12صفحة 

ألصحاب املصلحة يوضح فيه سير األداء  تقرير دوريالتطوع إخراج  إدارةيتعين على 

ائق وكيفية محاربتها. أبرز العو  واإلنجازات والتوقعات و

 

 املادة الثانية والعشرون ❖

 قياس الرضا:

التطوع قياس رضا املستفيدين وأصحاب املصلحة واملتطوع عن أداء  إدارةيتعين على 

 .دارةأهداف اإل املشاريع والفرص التطوعية لتحقيق 

 

 لثالثة والعشروناملادة ا  ❖

 تكريم املتطوع:

يمنح املتطوع شهادة خدمة تبين مستوى خدماته واألعمال التي كانت منوطة به ومدى 

ويجوز للجمعية منح املتطوع املتميز  عملها،كفاءته في أدائها وساعات التطوع التي 

 بجهوده.
ً
 مكافأة مالية عرفانا

ابعة والعشرون ❖  املادة الر

 :إنهاء العملية التطوعية

تم يتوجب على اإلدارة أو القسم أو الفرع انهاء كل ما يتعلق بالفرصة التطوعية التي 

إفادة   التطوع بذلك. إدارةإنشاءها حسب اآللية املحددة لذلك، و

 املادة الخامسة والعشرون ❖

 التأكد من اإلنهاء وحفظ البيانات:



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  13صفحة 

التطوع التأكد من إنهاء كافة اإلجراءات اإلدارية سواء كانت من جهة  إدارةيتعين على 

وحفظ كامل البيانات في امللفات  املتطوع،اإلدارة أو القسم أو الفرع أو من جهة 

 وإدخالها في البرنامج املعد لذلك. لها،املخصصة 

 

 ة والعشرونساملادة الساد ❖

 استخدام ممتلكات الجمعية: 

مصلحة العمل بالفرصة  تفتضيهام ممتلكات الجمعية إال ما ال يحق للمتطوع استخد

افقة الجهة    التطوعية، وفي حال استخدمه للممتلكات يتعين    املعنية،وذلك بعد أخذ مو

 عليه الحفاظ عليها وعدم إساءة استخدامها.

 

 املادة السابعة والعشرون ❖

 استخدام ممتلكات املتطوع:

كما يحق  التطوعي،يحق للمتطوع التطوع باستخدام ممتلكاته الخاصة إلنجاح العمل 

له املطالبة بأي خسائر مادية خسرها من جراء استخدام ممتلكاته الشخصية مع أخذ  

 اإلذن املسبق باستخدامها.

 

 

 املادة الثامنة والعشرون ❖

 الحفاظ على السرية:



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  14صفحة 

وعية الحفاظ على سرية املعلومات وعدم يتعين على جميع املشاركين بالعملية التط

وفي حالة إفشاء أي معلومات تتعلق بالجمعية أو املتطوع أو الفرص التطوعية   إفشاءها،

 فإنه يتم إحالة املوضوع للجان املختصة للبت في هذا األمر.

 

 املادة التاسعة والعشرون ❖

 تضارب املصالح:

 كانت على مصلحة 
ً
كما ال يجوز إجراء  الجمعية،ال يجوز تقديم مصلحة شخصية أيا

املعامالت التي قد تسفر عن منافع اقتصادية بسبب ملكية أو مصلحة نفعية في كيان 

 تجاري أو عقاري أو غيره.

 

 املادة الثالثون  ❖

 التكاليف:دفع 

فق تقديراتها لتكاليف تدفع الجمعية تكاليف السفر واإلقامة واإلعاشة للمتطوع و 

 .الفرص التطوعية

 

 

 

 املادة الحادية والثالثون  ❖

 املطالبة بالحقوق:



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  15صفحة 

يحق للمتطوع املطالبة بأي تكاليف إضافية تكبدها من جراء أدائه للمهمة التطوعية 

افقة من   لها،ويتم تعويضه عن أي خسائر مادية أو جسدية تعرض  وذلك بعد أخذ املو

 .دارةاإل 

 

 املادة الثانية والثالثون  ❖

 العقد: تجديد 

،كتا يخطر الطرف الذي يرغب في عدم تجديد عقد الطرف اآلخر بذلك 
ً
ويجب أن  بيا

 حتى ال يتضرر أحد الطرفين. (30بـ )يكون اإلخطار قبل انتهاء العقد الساري 
ً
 يوما

 

 املادة الثالثة والثالثون  ❖

 انتهاء الخدمة:

 التالية:تنتهي خدمة املتطوع بأحد األسباب 

 قبول اعتذاره عن مهمة التطوع  .1

 ثبوت عدم الصالحية خالل فترة التطوع .2

 مقبول غيابه دون عذر  .3

 الفصل التأديبي .4

 إلغاء الفرصة التطوعية .5

 عدم اللياقة الصحية .6

 الوفاة .7

 



 

 دليل العمليات والسياسات واإلجراءات  39من  16صفحة 

ابعة والثالثون  ❖  املادة الر

 فصل املتطوع: 

 التالية:يحق للجمعية فصل املتطوع في الحاالت 

 استغالل مهمة التطوع أو اسم الجمعية ألغراض شخصية أو محظورة  .1

 عدم أدائه للمهمة التطوعية أو غيابه عنها .2

 ُبعده عن القيم واألخالق اإلسالمية .3

 السرقة والغش .4

 

 املادة الخامسة والثالثون  ❖

 األمن والسالمة:

 لضمان سالمة املتطوعين يتعين على اإلدارة أو القسم أو الفرع مراعاة األمور التالية:

إنتاج آمنة وسليمة تضمن سالمة املتطوعين. .1  توفير أدوات ووسائل عمل و

 يصاب خالل ممارسته العمل التطوعي على حساب الجمعية.عالج املتطوع الذي   .2

أو   لالشتعالوالُبعد عن استخدام املواد القابلة  والتخزين،تأمين وسائل النقل  .3

 .االنفجار

واستعمال أدوات الوقاية  لألدوات،تدريب املتطوع على االستخدام اآلمن  .4

 الشخصية.

 بيولوجية، ميائية،كي طبيعية،توعية املتطوع بشأن مخاطر بيئة العمل ) .5

 ميكانيكي(.

باللباس املناسب للمهمة حال أدائها وأن يكون  االلتزاميتعين على املتطوع  .6

 .باملظهر الالئق الذي يناسب تمثيل الجمعية
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 املادة السابعة والثالثون  ❖

 املقترحات والتظلمات:

اقتراحاتهم  التطوع تكوين لجنة  دارةويحق إل  التطوع، دارةإل ترفع تظلمات املتطوعين و

من اإلدارة أو القسم أو الفرع باإلضافة إلى عضو محايد للتحقيق في تلك التظلمات  

اتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوئها.  ودراسة االقتراحات و

 املادة الثامنة والثالثون  ❖

 بطاقة املتطوع:

وذلك  وتاريخه،ُيعطى املتطوع بطاقة تعريفية باسمه وصورته وطبيعة عمله التطوعي 

 ويوضح بالبطاقة عدم تحمل الجمعية لسوء استخدامها. التطوعية،لتسهيل مهمته 

 املادة التاسعة والثالثون  ❖

 :اسم الجمعية

ال يجوز استخدام اسم الجمعية في أي منفعة خاصة إال في حالة أن ينصب ذلك في 

فيه هو دعم  غوبوأن يكون الهدف الرئيس ي من االستخدام املر  الجمعية،مصلحة 

أنشطتها.  الجمعية وأهدافها و

 

 املادة األربعون  ❖

 عضوية الجمعية:

ابط املنصوص عليها في نظام العضويات.  يمنح املتطوع عضوية الجمعية وفق الضو
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 املوفق،وهللا 
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 اإلجراءاتنبذة عن 
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 التطوعية:الفرص  ▪

تقوم اإلدارة أو القسم أو الفرع باختيار الفرصة التطوعية من خالصة مستند   .1

 الفرص التطوعية املعد لذلك.

بتقييم وتصميم الفرص التطوعية وفق النموذج   أو القسم أو الفرع  اإلدارة  تقوم .2

 (.1رقم )

إلى باإلضافة  ،الوحدةالنموذج من قبل مدير اإلدارة أو القسم أو  يتم اعتماد .3

 اعتماد مشرف الفرصة التطوعية

للتأكد  التطوع إدارةنموذج الفرصة التطوعية على مسئول العمليات بيعرض  .4

 من مطابقة املعايير.

في حال عدم مطابقة الفرصة التطوعية للمعايير يعاد النموذج إلى اإلدارة أو  .5

 القسم أو الفرع إلعادة تصميمها 

 

 التوظيف: ▪

يقوم مسئول العمليات التطوعية بالبحث أو اإلعالن عن الفرصة التطوعية  .1

 التطوع. إدارةوفق النموذج املعتمد من قبل اإلدارة أو القسم أو الفرع ومن قبل 

( من قبل املتطوع ويرفق معها 2يتم تعبئة نموذج طلب املشاركة التطوعية رقم ) .2

 املستندات الثبوتية والخبرات العملية.

وترشيح املناسبين للعمل في  األسماءسئول العمليات التطوعية بفرز يقوم م .3

 الفرصة التطوعية.

العمليات التطوعية ومشرف الفرصة التطوعية بمقابلة  مسئول يقوم كل من  .4

 املتطوعين.
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وم مسئول العمليات التطوعية باختيار املناسبين للفرصة التطوعية وتوقيع قي .5

 ( 3)العقد معهد وفق نموذج العقد رقم 

 

 التهيئة والتوجيه والتعريف: ▪

يقوم مسئول العالقات التطوعية بإعطاء املتطوع دليل املتطوع مع تقديم شرح   .1

 التطوع. إدارةكافي عن الجمعية وأهدافها ومجاالت عملها ودور 

يقوم مشرف اإلدارة أو القسم أو الفرع بتعريف املتطوع باملهمة أو املشروع وذلك  .2

 إعطاءه كامل   تنفيذها،بتقديم وصف كامل للمهام املوكلة إليه وطرق 
ً
أيضا و

 األدوات التي يحتاجها إلنجاز املهمة التطوعية.

املتطوع بطاقة تعريفية يوضح فيها عضويته للجمعية كمتطوع   إعطاءيتم  .3

ويوقع على استالمه  (،4ال عمله وتاريخ االنتهاء منه وفق النموذج رقم )ومج

 للبطاقة دون أن تتحمل الجمعية أي أعباء من سوء استخدام البطاقة.

 

 املهمة التطوعية: ▪

يقوم املتطوع بتنفيذ املهمة التطوعية تحت إشراف شخص مسئول من اإلدارة  .1

 أو القسم أو الفرع.

قسم أو الفرع بمتابعة املتطوع واإلشراف عليه يقوم مشرف اإلدارة أو ال .2

 والتواصل معه إلى حين انتهاءه من إنجاز املهمة التطوعية.

في الفرصة التطوعية  األداءيتم تكليف املتطوع أو شخص آخر بتوثيق مجريات  .3

 مع تزويده بكافة األدوات الالزمة لذلك.
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يقوم املتطوع بكتابة تقرير تفصيلي متكامل عن املهمة التطوعية التي قام بها  .4

 (.5ويقدمه لإلدارة أو الرعاية وفق النموذج رقم )

تقوم اإلدارة أو القسم أو الفرع بتقديم تقرير متكامل عن الفرصة التطوعية  .5

 بالصور واألوراق املطلوبة وفق النموذج  لها،املتطوع  وأداء
ً
ويكون التقرير موثقا

 (.6رقم )

 يعطى املتطوع تذاكر سفر إلى بلد املهمة التطوعية على الدرجة السياحية. .6

 ت لتنفيذ املهمة التطوعية.يعطى املتطوع تكلفة وسائل املواصال  .7

انية تقديرية للسكن  .8  لتسهيل املهمة التطوعية. واإلعاشة،يعطى املتطوع ميز

 

 التقييم وقياس الرضا: ▪

بتقييم التقارير وعملية سير الفرصة  التطوع إدارةيقوم مسئول قياس األثر ب .1

 (.7وفق نموذج تقييم العملية التطوعية رقم ) والتوظيف،

يقوم مسئول العالقات التطوعية بقياس رضا املتطوع واملستفيدين واإلدارة أو  .2

 (.8وفق النموذج رقم ) التطوع، إدارةالقسم أو الفرع و 

 

 الشكاوى واملقترحات: ▪

العمل  إدارةيحق للمتطوع تقديم املقترحات والشكاوى ملسئول العمليات ب .1

 (.9وفق النموذج رقم ) وعي،التط

يستقبل مسئول العمليات املقترحات والشكاوى وينظر فيها خالل مدة ال تزيد عن   .2

 خمسة أيام من تاريخ الرفع.

التطوع واإلدارة أو القسم أو الفرع يشارك فيها املتطوع   إدارةيتم تشكيل لجنة من   .3

 للنظر في الشكوى أو االقتراح.
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يتم الرد على املتطوع بتوصية اللجنة خالل مدة ال تزيد عن سبعة أيام من تاريخ  .4

 الرفع.

 

 إنهاء اإلجراءات واإلغالق: ▪

سواء كانت   واملتعلقات،يقوم مسئول العمليات بالتأكد من إنهاء كافة اإلجراءات   .1

 التطوع. إدارةمالية أو إدارية متعلقة باملتطوع أو باإلدارة أو القسم أو الفرع أو 

 للمهمة،يقوم مسئول العمليات بإعطاء املتطوع شهادة شكر وتقدير على إنجازه  .2

 من مكافأة تقديرية على جهوده التطوعية.وال باس  التطوعية،وشهادة الخبرة 

 األرشيفيقوم مسئول العمليات بحفظ كافة البيانات واألوراق واملعلومات في  .3

 وفي برنامج التطوع الحاسوبي.

يقوم مسئول عالقات املتطوعين بالتواصل واملتابعة مع املتطوعين وتزويدهم  .4

 بالجديد املفيد.

ألصحاب املصلحة يوضح فيه أبرز  بتقديم تقرير دوري دارةيقوم مدير اإل  .5

ائق  ،دارةاإل إنجازات  أبرز العو باإلضافة إلى متطلبات الفترة  والتحديات،و

 القادمة.
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 التطوع إدارةنماذج 
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 تفاقيه متطوع/ــــةإ
  االسم

 الجنس الجنسية تاريخ الميالد  رقم الهوية
 /       /   

 مكان العمل التخصص  الدرجة العلمية 

   
 البريد اإللكتروني  رقم الجوال

 @ 
  العنوان

 بيانات العمل التطوعي: 
 المهام الموكلة للمتطوع أو  

 انظر المهام على ظهر النموذج( المتطوعة )
 األوقات المفضلة للمتطوع الحر

 الساعات األيام

   
   
   

 التزامات الجمعية  التزامات المتطوع   

 .منح المتطوع بطاقة عمل إلبرازها أثناء النشاط • وفق شروط كل مهمة.المتفق عليها، والمهام  بالتعليماتااللتزام  •

 .منح المتطوع )شهادة تطوع حسب االتفاق( • عليها. االتفاقااللتزام بمواعيد التطوع التي يتم  •

 .منح المتطوع شهادة إثبات تطوع لجهة عمله إن لزم • .الجمعية لهارتداء بطاقة تعريف المتطوع التي تصدرها  •

( سووووووووووووووواعوة 30يلتزم عضووووووووووووووو فريق أهور التطوعي بو داء موا ال   ول ) •
 تطوعية 

 منح المتطوع شهادة شكر وت دير حسب االتفاق. •

وهي: )اسوووتمارة   فتح ملف تطوع لدى الجمعية وتوفر الوثائق التالية فيه •
التطوع، صووورة عا الهوية أو اإلقامة، صووورة شووصصووية، صووورة الم هل 

 العلمي(

  

 املتطوع/ـــــــــــــــــــة
................................................... 

وحدة التطوع                                          رئيس
 خالد نشاط الذاييب
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 جمعية البر الخيرية بأم الدوم

 والمتطوعينتعطى هذه البطاقة للمتعاونين 

 امسئولية عليه أدنىالدوم دون  بأممهام جمعية البر الخيرية  إلنجاز

 يرجى تسليمها ألقرب فرع للجمعيةفي حال تم العثور عليها 
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