
 

 
 

 

  األهلية سالسل اإلمداد والمشترياتجمعية السياسة العامة للتطوع في 
أن اإلشراك الكامل والمستدام للمتطوعين في المنظمة هو تحقيق لدور أساسي من أدوارها   الجمعيةتعتقد  .1

ترعى التطوع وتسعى إلى نشره ، ولذلك تعتبر مركز التطوع لديها جزءا أساسيا من هيكلها   أهلية  كجمعية 

 األخرى في ذلك.  الجمعية ال يختلف عن أقسام 

 في المؤسسات غير الربحية.   إلشراكهمبالمعايير المهنية   ملتزمة بإشراك المتطوعين في عملها الجمعية .2
أن المتطوع شريك أساسي وصاحب مصلحة في رسالة المنظمة وله إسهام نوعي مميز في   الجمعيةترى  .3

تحقيقها يختلف عن إسهام الموظف. وذلك لطبيعة عملها وتنوع مجاالت تخصصها واتساع نطاقها وكون  
حقيق دورها المنشود في بناء القطاع الخيري ومساندته والمتطوعون  المورد البشري جانب رئيس في ت

 والمجتمع بعامة . 
أن عملية إشراك المتطوعين هي عملية ذات اتجاهين تعود بالنفع على المتطوع كما تعود  الجمعية  تدرك .4

ل دون  ، وتدرك أن إدارة المتطوعين تختلف عن إدارة غيره من الموظفين لكونه يعمالجمعيةبالنفع على 

والذي له بالغ األثر على    مقابل مادي ووفقا لدوافع مختلفة، ولذلك ال ترى المتطوع مجرد بديل عن الموظف 

  المتطوعين في نيل األجر من هللا وتحقيق ذواتهم واكتساب مهارات ومعارف جديدة وبناء العالقات وغيرها 

 . 

أبرزها : التقديم في كافة الفرص المتاحة و  سوف ندعم المتطوعين العاملين لدينا ونحمي حقوقهم والتي من  .5
تقديم التوجيه المناسب و تعريف المتطوع بمهمته وصالحياته ومرجعيته و القيام باحتوائه  واحترامه و  
حمايته  و اإلشراف واالستفادة من تقييمه و التدريب والتطوير  والمحافظة على سرية المعلومات وقبول  

 .يم والتقديرتظلمه والقيام بحقه في التكر 
هو صاحب المسؤولية والصالحية في تنظيم وتنفيذ والحفاظ على سياسات وإجراءات    بالجمعية مدير التطوع   .6

عن إدارة برنامج التطوع ودعم المتطوعين واإلشراف عليهم    المسئول نظام إدارة التطوع الخاص بنا، وهو  
 في العمل. 

شراكهم عبر انضمامهم إلى قائمة األدوار التطوعية  المتطوعون جزء ال يُجتزأ من جمعيتنا وسوف يكون إ  .7
الخاصة بالجهة  يتلقون  التوجيه والتدريب حتى يكونوا قادرين على   ة وتجاوز مرحلة الفرز والمقابلة المعلن

 إنجاز األهداف في موقع التطوع الخاص بهم.  
 دارة العليا. إن برنامج التطوع الخاص بنا مدعوم بسياسات مناسبة تم اعتمادها من قبل اإل .8
غير  ال الجمعيةسوف نراجع ونحدث سياساتنا كل سنة لضمان توافقنا مع "معايير إشراك المتطوعين في  .9

 ربحية. 
  

   

 

  
 

 



 

 
 

 دليل المتطوع 

 سالسل اإلمداد والمشتريات  يُعدُّ هذا الدليل مرشداً لكل متطوع سينضم إلى العمل التطوعي في جمعية
شأنها أن تساعدك في فهم دورك في العمل التطوعي وللتعرف حيث يحتوي على معلومات مفيدة من 

 على حقوقك وواجباتك ومسؤولياتك.

المرجع اإلداري للمتطوعين داخل الجهة وقسم شؤون المتطوعين   بالجمعيةوحدة التطوع    وتعتبر إدارة/
 جمعيةالالجهة المختصة باإلشراف وتقديم االستشارات ومتابعة وتقييم المتطوعين كما يعد نظام 

تعديل كافة مواد الدليل تماشيا مع تعليمات وزارة العمل  للجمعيةالمصدر الرئيس لهذا الدليل و يحق 
 التنمية االجتماعية أو لما تقتضيه المصلحة العامة .

 فلسفة التطوع بالجهة:

يعتبر المتطوع شريك أساسي وصاحب مصلحة في رسالة  الجمعية و أن عملية إشراكه هي عملية 
اتجاهين تعود بالنفع على المتطوع كما تعود بالنفع على الجمعية وترى الجمعية أنه ليس فقط ذات 

 مجرد بديل عن الموظف .
سالسل اإلمداد   جمعيةونحن في  تطوع وما يقدمه من خدمات جليلة،الجهد الذي يبذله الم  تدرك الجمعية

والجهد المبذول لتحقيق رؤيتنا التطوعية ونسعد نعتز بوجودك معنا ونقدر لك هذا الوقت  والمشتريات
 . بمالحظاتك ومقترحاتك

جنًبا إلى جنب مع المتطوعين . وتعتبر  وفق منظومة إدارية سالسل اإلمداد والمشتريات  جمعيةتعمل 
 المتطوع من أهم مصادرها البشرية والتي ال تقل أهمية عن مواردها األخرى من مدراء وموظفين .

أن تكون عملية استقطاب وتقييم المتطوعين نزيهة وعادلة   سل اإلمداد والمشترياتسال  جمعيةتحرص   -
 و متوافقة مع معايير الدور التطوعي المناط بالمتطوع بعيدة عن أي مصالح أو عالقات شخصية .

كافة احتياجات المتطوع من تجهيزات ألداء الدور التطوعي   سالسل اإلمداد والمشتريات  جمعيةتوفر 
 سالسل اإلمداد والمشتريات جمعية به تحت إشراف ودعم وتوجيه من قبل وحدة التطوع بـ المناط

 . ووفق أعلى معايير السالمة واألمان
   . حال الحاجة لذلك -بعملية التدريب للمتطوعين  سالسل اإلمداد والمشتريات جمعيةتلتزم 

وفق نموذج معد مسبقًا للدور التطوعي  والمشترياتسالسل اإلمداد  جمعيةالمتطوعين في  إشراكيتم 
 .لوقتكم وجهدكم  الجمعيةالمناط بالمتطوع القيام به ووفق االحتياج تقديًرا من 

بجميع مالحظاتك وأفكارك لتطوير الممارسات التطوعية  سالسل اإلمداد والمشتريات جمعيةترحب 
 .الجمعيةبشكل دوري على المعنيين داخل    من خالل نماذج التغذية الراجعة للمتطوعين والتي تعرض

هناك دليل خاص باإلجراءات والسياسات الخاصة بإشراك المتطوعين بإمكانك االطالع عليه إن 
 . رغبت ذلك

اإلعالن عن الفرص والمبادرات التطوعية من خالل موقع الجهة أو من خالل منصة باذل أو من      
 خالل الوسائل التقليدية.

 
  



 

 
 

 الدليل التعريفي

 بكم في جمعيتكم   
ً
والتي تسعد بكم أن تكونوا شركاء لها في في محافظة الرس    األهلية  الجمعيةفمرحبا

 من رؤيتها ، وبما يحقق لكم طموحكم ورغبتكم في البذل  وفروعهاأداء رسالتها تجاه املجتمع 
ً
انطالقا

 لذلك فقد خطت الجهة خطوات نحو بناء وتنفيذ عدد من  البرامج التطوعية، سواء 
ً
والعطاء ، وامتدادا

يزيد  ما  هللا في خدمة املجتمع أو الجهات الحكومية وجهات القطاع الخيري وقد شاركها في ذلك بحمد 

 املختلفة .  وفروعهاعلى الفرد واملجتمع  بعامة  وع  ومتطوعه ، وكان لها أثر كبيًر ( متط 60على) 

 طبيعة املنظمة  ❖

تسديد إيجارات تسديد  ) عملها ومجاالت تسهم في املساعدة والتدريب والتطوير والتعليم جمعية خيرية 

 رسوم دراسية : تفريج كرب : مساعدات مالية: مساعدات عينية ( . 

 السياق التاريخي للمنظمةموجز  ❖

( ورشح أول   66وسجلت بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم )   هـ 1403في عام  الجمعيةأسست 

 إلى  25/6/1404إدارة لها بتاريخ س الجمعية مجل
ً
تنظيم وتطوير أعمال جمعية البر األهلية  سعيا

 بمنطقة القصيم.  الرس بمحافظة

بناء وانطالق عدد من املبادرات والبرامج والتي كان من   الجمعيةمن انطالق    وقد تم خالل الفترة السابقة

 :يأبرزها مايل

 1حملة الحد الجنوبي  .1

 2حملة الحد الجنوبي  .2

 تسجيل في حساب املواطن .3

 زيارات األسر  املتعففة  .4

 املهمة ❖

 تقديم خدمة اجتماعية ذات املستوى العالي لجميع شرائح املجتمع

 وذلك من خالل: 

 التدريب   -1

 التوعية  -2

 العمل -3



 

 
 

 األهداف ❖

 توفير اإلعانات املالية والغذائية.  1

 املساهمة في توفر احتياجات الفقراء واملحتاجين. 2

 مساعدة املحتاجين وتأهيلهم وتحويلهم من اسر مستهلكة إلى اسر منتجة.  3 

 القيم : •

 بناء شخصية قوية وثابتة لألسر الفقيرة      ● .1

 اكتساب القدرة على ضبط مصروفات األسر       ● .2

 التحفيز على العمل ألبناء األسر       ● .3

 االستقرار والتوازن األسري في الحياة االجتماعية      ● .4

 إحساس الفرد باملسؤولية      ● .5

 قسم التطوع ودوره وأثره في إشراك املتطوعين   •

قامت بتأسيس إدارة /وحدة مستقل  مجال رئيس يحقق رؤيتها، ولذلك فقد الجمعيةيعتبر التطوع في 

يقوم بنشر ثقافته في املجتمع والقطاع الخيري واحتواء البرامج واملبادرات التطوعية  واإلسهام في تفعيل  

التطوع لدى جميع فئات املجتمع، سواء أفراد أو مجموعات وكذلك رفع كفاءتهم عن طريق التدريب 

 والتأهيل.

ت املختلفة وتفعيلهم في برامجها ومنحهم حقوقهم من خالل اللوائح بهدف إشراك املتطوعين في القطاعا

من   الجمعيةواألنظمة والدعم املعنوي ألنشطتهم التطوعية والذي كان له الدور البارز في دعم ومؤازرة 

املتطوعين في القيام برسالتها والدور املنوط بها من خالل اللجان االستشارية وإدارة البرامج واإلشراف على 

 املشاريع والتحكيم والبناء للمبادرات والبرامج النوعية

 نبذة عن  وحدة التطوع  :  -

 الهيكل التنظيمي  •

 التعريف بأعضاء مجلس اإلدارة وأدوارهم اإلدارية. .1

 التعريف بالهيكل اإلداري واللجان، ودور كل شخص، بما فيهم قسم إدارة التطوع واملتطوع.  .2

الوظيفي بشكل واضح وبسيط لكي يتمكن أي فرد في املنظمة وبخاصة  إعطاء فكرة عن التسلسل   .3

 األعضاء الجدد )مثال املتطوع املنضم حديثا( من معرفة موضعه في املنظمة. 

 . للجمعيةتوضيح الصالحيات لكل فرد في الهيكل اإلداري  .4



 

 
 

 وضع بيانات التواصل الخاصة بالطاقم اإلداري بحسب الحاجة.  .5

مع توضيح أدوارها  بالجمعية لك على شكل رسم خريطة للهيكل الخاص ويمكن أن يتم استعراض ذ

 بإيجاز.  

   سالسل اإلمداد واملشترياتجمعية تواصل لل •

 0531353069الهاتف:  -

 البريد اإللكتروني:   -

info@saudiscp.org 

  

mailto:info@saudiscp.org


 

 
 

 تطوعاستمارة 
             

 .........................................................................................  االسم :

 .........................................................................................  :  رقم الهوية

 .........................................................................................  الجنسية

 .................................... ..................................................... رقم الجوال : 

 .........................................................................................  مكان اإلقامة

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طوعية لصالح المجتمع؟ نعم / التهل سبق وقمت بفعاليات 

 إذا كانت اإلجابة نعم اذكر/ي أمثلة
1 .                                                                                                                  
2 .                                                                                                              

 معسكرات شبابية أو ورشات عمل؟  نعم  /  الهل سبق أن شاركت بدورات أو  
 إذا كانت اإلجابة نعم اذكر/ي أمثلة مع سنوات

1 .                                                                                                                  
2 .                                                                                                                  

 ؟الثقافي/ التعليميفي مجاالت معينة و تحديدا في المجال  خبرات هل تتمتع/ين بمواهب أو
 إذا كانت اإلجابة نعم عددها:نعم / ال 

1 .                                                                                                                  
2 .                                                                                                                 

 مالحظات:
 طوعيتأي عمل  هذه استمارة تطوع اختياري والمؤسسة غير ملزمة بتقديم أي مبالغ مالية مقابل)راتب( -1
 
 مج مؤسستكم جمعية البر األهلية بمحافظة الرس براقوانين وأنا الموقع أدناه أتعهد بأن ألتزم بكافة   
 

 توقيع المتطوع                                                                                     
 

 .......................................... 
  



 

 
 

 
 هـ 14       /         /        الموافق : ............... تم االتفاق يوم  

 ) كطرف أول(   ...............................  / الجمعية.................  يمثلهاو  واملشترياتسالسل اإلمداد جمعية 

  /  .....................ويمثلها  ...........................................................ومع                  

 ....................لعام  .............................في  شراكة مجتمعية مع تقديم خدمة التطوع لصالح الجمعية ا علىاتفاق       

 بدون أي مقابل مادي.

 :  سالسل اإلمداد والمشتريات لجمعية  يقدم الطرف الثاني  •

 

 والسرية وغيرها من السياسات. واالشتراطات الصحيةوسياساتها  الجمعيةااللتزام بأهداف  .1

 االلتزام بالوقت املحدد بالحضور والتوزيع واالنصراف . .2

عند اإلخالل ببنود العمل التطوعي املتفق عليه ال يحق للفريق الحصول على الشهادات وسيتم الرفع عنه  .3

 للجهات املختصة .

 

 :    ما يلي  للطرف الثاني سالسل اإلمداد والمشتريات جمعية تقدم   أنعلى  •

 شهادة مشاركة لكل فرد بعد رفع األسماء من قائد الفريق وتقديمها من املشرف على املوقع . .1

 شهادة مشاركة وخدمة باسم الفريق . .2

 بما سبق ووافق الطرفين ووقع العقد في التاريخ املبين أعاله وهللا املوفق . أقر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

 
 رئيس فريق 

 
 رقم الهوية : 
      رقم الجوال :

 
 جمعية سالسل اإلمداد والمشتريات  ةمدير 

............................................................................................................................. ................... 

 آمال إبراهيم الفواز


