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    اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام مبنطقة الرياض (إنسان) 

ــة  اجلــمــعــي   عــنــوان 
  

  حي الروايب )  (  الطريق الدائــري الشرقي خمرج
  جبوار نادي اخلطوط السعودية مقابل العثيم مول

  رابط خريطة املوقع

املـــوحـــد    اهلـــاتـــف 
  

  
ــة  اإلدارة ــامـ ــعـ   الـ

  

  
ــس   ــاكــ   اإلدارةفــ

  

  
ــد  ربي اـل ــدوق    صــــن

  

  الرياض  
ــدوام  الــ ــات    أوقــ

  

  ) ) إىل ((  األحد إىل اخلميس من 
ات  ال التربـع   اســـتقـب

  

  )) إىل ((  مساء -دوام ــ ات الـ أوق
روين  ـت ـك االـل ــد  ربي   اـل

  خريطة موقع اجلمعية على    
ة االلكترونيـة    البواـب
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  حقوق امللكية   

ــك  ــا  ذل ــة مب ــة الفكري ــوق امللكي ــورة حلق ــوى املنش ــواد املحت ــل م ــع ك ــوصختض   ،النص
    أو التصاميم وغريها. ،الربامجأو  ،الصورأو  ،الرسومأو 

ــمح ــفحات  يس ــفح ص ــتعراض وتص ــتخدمني باس ــدليل للمس ــك ال ــة وذل ــة الورقي والطباع
  من أجل االستخدام الشخصي.

مينـــع منعـــا باتـــا أي تعـــديل ألي مـــن املحتويـــات، وال جيـــوز استنســـاخها أو اســـتغالهلا 
  .اجلمعية وحدةبأية طريقة كانت دون موافقة خطية مسبقة من 

ــة  ــة إىل مجعي ــارة املرجعي ــي اإلش ــى إينبغ ــذكور عل ــوى م ــتخدام أي حمت ــد اس ــان عن نس
 بوابتها اإللكترونية.
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  الصفحة   املحـــتوى   الرقم
  ............................................................... ............................ املحتويات    -

  

3 
  ........................................................... .......... .......... كلمة املؤسس األول    -

  

4 
  ........................................................... ............ ................... متــهــيــد   -

  

5 
  ............................................ .......... ......................... التعريف باجلمعية    -
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  .......................................... .......... ...................... املصطلحات والتعريفات  
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 9  ...................................... ............ ...........................................   املقدمـة

 9  ................................................. ........... ................................  املنهجية 

  . ............................................................. .................   السجالت والنماذج
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11 
  12  . .............................................................................   التخطيط والتعزيز

 17  . ............. .. ................................................... تصميم الفرص واالستقطاب  
 22  . .......................................... ........................ .................الفرز والتسكني  

 26  . ............................................................. ................. التوجيه والتدريب  
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 منظومة مستدامة. الريادة  متكني املستفيد مبهنية عالية عرب 

ــة ُت ــة أهلي ــة مجعي ــربامج نوعي ــة ب ــاة كرمي ــن حي ــنهم م ــام لتمكي ــاض وأمه ــة الري ــام منطق ــىن بأيت ع
 وجودة عالية وأسلوب متميز تكسبها ثقة املجتمع.

 الــــــــــوالء | العمل اجلماعي | العــدالـــة كرامة املستفيد | التميز واجلودة | الرتاهة والشفافية | 

1 .رفع معدل التحول إىل العمل اإلنتاجي 3 .تكوين مصادر دخل ذايت ثابت ومتنامي 

2 توطيد العالقة مع الشركاء االستراتيجيني.  
4 وحـــــدة حتســـــني اخلـــــدمات وتطبيـــــق ال 

 .الرشيقة

1 .نشر ثقافة االعتماد على النفس 6 .تطوير وسائل مجع التربعات 
2 متكني املستفيدين من توليد مداخيل ذاتية.  7 لوسائل اإلدارية للخدمات املقدمةحتسني ا 
3 .تأهيل وتوظيف املستفيدين  8 .خفض املصاريف التشغيلية  
4 بناء الصندوق االستثماري واستثمار أصوله.  9 الرشيقة. وحدة الوصول إىل مستوى ال  
5 توطيد العالقة مع الشركاء االستراتيجيني.    



دار ــرقــم االصـ  األول  دارـ اإلص   
ـدار ــتاريخ االص  2021.01.01 
تماد ـــ تاريخ االع  2021.01.01 

ود ــــــ م الك ـــرق  ENSAN:012 
  


  

 

  38 of 7إنسانمجيع احلقوق حمفوظة للجمعية اخلريية لرعاية األيتام  2021
 

 والتعريفات: املصطلحات 1.

 
  

 

.1 التطوعي  العمل  
 . 

  املتطوع  2.     
. 

  النظام 3. 
 702751441 

  الالئحة التنظيمية 4. 

.5 
  الوطنية اللجنة
  التطوعي  للعمل

   
   

. 

.6 
 املشرعة اجلهة
  التطوعي  للعمل


4363528081439 

.7 
 للعمل اُملفعلة اجلهات

  التطوعي

 
   

. 

  التطوعي  الفريق 8.

    
 

. 

.9 
  املعنية األطراف

  التطوعي بالعمل

  
     

. 

  التطوعية  الفرص 10.
    

 
. 
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.11 
  الوطين املعيار

  للتطوع  السعودي

 
     

19031440 
  الالئحة 12. 

.13 
  األخالقي  امليثاق
  التطوعي  للعمل

 
  

 

  التطوع اتفاقية  14.


    

  
. 

.15 
 العمل منصة

  التطوعي

  


. 
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 : املقدمة 2.

 

 


       
 

            2021       
 

2030 

 املنهجية: 3.

 

 
9001:2015  ISO
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  املعتمدة  والنماذجالسجالت   . 4
 املالكة   وحدةال  النموذج   كود  النموذج سم السجل /  ا 

1  ENSAN:12.1  

2  ENSAN:12.2  
3  ENSAN:12.3  
4  ENSAN:12.4  
5  ENSAN:12.5  
6  ENSAN:12.6  
7  ENSAN:12.7  
8  ENSAN:12.8  
9  ENSAN:12.9  

10  ENSAN:12.10  
11  ENSAN:12.11  
12  ENSAN:12.12  
13  ENSAN:12.13  
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  التطوع وحدةعمليات   . 5
 مسؤول التنفيذ العمليات 

  مسؤول التطوع  – مدير التطوع التخطيط والتعزيز   1.5
 مسؤول التطوع  –مدير التطوع  تصميم الفرص واالستقطاب  2.5

 مسؤول التطوع  –مدير التطوع  الفرز والتسكني   3.5

 مسؤول التطوع  –مدير التطوع  التوجيه والتدريب   4.5

 مسؤول التطوع  –مدير التطوع  الدعم واإلشراف   5.5

 مسؤول التطوع  –مدير التطوع  التكرمي والتقدير   6.5
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  التخطيط والتعزيز   إجراءات   1.5.
 

  مستوى  راء ـاإلج مستوى
- 

 رقم
 1.5 اإلجراء

  املسؤول
  مدير التطوع  عن اإلجراء 

 اإلجراء  وصف
   

       
 

   غرض اإلجراء 

  جمال اإلجراء  
 األهداف املوائمة مع

 االستراتيجية 
 

  األطراف املعنية 
 الداخلية الرئيسية 

 
 
 

األطراف املعنية  
 الرئيسية  اخلارجية

 

 املدخالت الرئيسية 
 
  الرئيسية  املخرجات 

 
 

  الداخلية  اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 

  اخلارجية اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 
 
 

   جناز اإلجراءإمدة 
  الصلة اإلجراءات ذات  

  التعليمات ذات الصلة  
    النماذج املستخدمة 

 األنظمة واللوائح 
 الصلة ذات

  
 10002:2018ISO 
9001:2015ISO  

األنظمة التقنية اليت  
  تدعم تنفيذ اإلجراء 
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 نشاط   رقم 
النظام التقين    الوصف  املسؤول  اإلجراء

  لنشاط ل  الداعم
 دةم

 لتنفيذا
  إعداد السياسات واإلجراءات  1.

.1.1  
 

  
   

  
 

 10 
 

.2.1  
 

 
 
 

       
         

    
 

  

.3.1  


 
 

 

      
    


      

 

 10 
 

.4.1  
 


 

 
 
 

  


  
     

 

 20 
 

.5.1 
 


 

 
 

       
   

     
   

 

 10 
 

 افع إشراك املتطوعني وبد  التعريف  2.

.1.2 


  

 
    
 

      
   
  

 

 10 
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.2.2   

          
  

     
 

 5 
 

.3.2  
    

      
 

  

 ع اختيار منسق/مدير التطو 3.

.1.3 



 

 


   

   
  

 

 10 
 

.2.3 
 
 

 
 

      
   

     
 

 5 
 

.3.3 
 

   
  10 

 
 شغيليةالتوازنة  امل  حتديد 4.

.1.4   
 

 


 
10 

 



دار ــرقــم االصـ  األول  دارـ اإلص   
ـدار ــتاريخ االص  2021.01.01 
تماد ـــ تاريخ االع  2021.01.01 

ود ــــــ م الك ـــرق  ENSAN:012 
  


  

 

  38 of 15إنسانمجيع احلقوق حمفوظة للجمعية اخلريية لرعاية األيتام  2021
 

  

  
  

  
  

  

 يعلم   يستشار املحاسب  املسؤول  راء ــاإلج  م

1  


 
  


 

 

2  


 
  


 

 

3 


 
    

4 


 
  


 

 

  

 تكرار القياس وحدة القياس الوصف مؤشرات األداء 

    
  

  

 وجدت إن  التحسني  مكامن  السبب املخاطر/التحديات  املجـــال 
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 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب الفـــرص  املجـــال 
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  تصميم الفرص واالستقطاب  2.5.
 

  مستوى  راء ـاإلج مستوى
- 

 رقم
 1.5 اإلجراء

  املسؤول
  مدير التطوع  عن اإلجراء 

 اإلجراء  وصف



 

   غرض اإلجراء 
   جمال اإلجراء 

 األهداف املوائمة مع
 االستراتيجية 

 

  األطراف املعنية 
 الداخلية الرئيسية 

 
 
 

األطراف املعنية  
 الرئيسية  اخلارجية

 

 املدخالت الرئيسية 
 
 

 الرئيسية  املخرجات 
 
 

  الداخلية  اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 

  اخلارجية اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 
 
 

   جناز اإلجراءإمدة 
  الصلة اإلجراءات ذات  

  التعليمات ذات الصلة  
    النماذج املستخدمة 

 األنظمة واللوائح 
 الصلة ذات

  
 10002:2018ISO 
9001:2015ISO  

األنظمة التقنية اليت  
  اإلجراء تدعم تنفيذ 
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 نشاط   رقم 
النظام التقين    الوصف  املسؤول  اإلجراء

  لنشاط ل  الداعم
  دةم

 لتنفيذا
  التطوعيةتصميم الفرص    1.

.1.1   
 

  
      

 
       

 


 

5 
 

.2.1 
 


 

      
 

 
 


 

.3.1  
 

 
 

 

 
 


 

.4.1  
 

       
   


 

 
 


 

.5.1 
  

     
 

 

 
 


 

.6.1 


 


 

   
  
 

 

 
 


 

.7.1  
 

  
 

  
 

 
 


 

.8.1 


 


 

 
 

 

 
 


 

.9.1 


 


 

      
           

 

 
 


 



دار ــرقــم االصـ  األول  دارـ اإلص   
ـدار ــتاريخ االص  2021.01.01 
تماد ـــ تاريخ االع  2021.01.01 

ود ــــــ م الك ـــرق  ENSAN:012 
  


  

 

  38 of 19إنسانمجيع احلقوق حمفوظة للجمعية اخلريية لرعاية األيتام  2021
 

  
   

.10.1 


  
  

  
 


 


 

 التقنية لتسويق الفرص التطوعية   2.

.1.2  

  

            
 

   
 


 


 

.2.2  



 

    
   

  
          


 


  

       حتديد اإلجراءات التأديبية  3.

.1.3 


 

 



 


 

5 
 

.2.3 

  




 


 

5 
 

.3.3 


  



 


 

3 
 

.4.3   
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 يعلم   يستشار املحاسب  املسؤول  راء ــاإلج  م

1  
 

  


 
 

2  


   


 
 

3 


    


 
 

  

 تكرار القياس وحدة القياس الوصف مؤشرات األداء 

    
  

  

 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب املخاطر/التحديات  املجـــال 
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 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب الفـــرص  املجـــال 
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  الفرز والتسكني إجراءات    3.5.
 

  مستوى  راء ـاإلج مستوى
- 

 رقم
 1.5 اإلجراء

  املسؤول
  مدير التطوع  عن اإلجراء 

 اإلجراء  وصف
  

 
 

   غرض اإلجراء 
  جمال اإلجراء  

 األهداف املوائمة مع
 االستراتيجية 

 

  األطراف املعنية 
 الداخلية الرئيسية 

 
 

األطراف املعنية  
 الرئيسية  اخلارجية

 

 املدخالت الرئيسية 
 
 

 الرئيسية  املخرجات 
 
 

  الداخلية  اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 

  اخلارجية اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 
 
 

   جناز اإلجراءإمدة 
  الصلة اإلجراءات ذات  

  التعليمات ذات الصلة  
    املستخدمة النماذج 

 األنظمة واللوائح 
 الصلة ذات

  
 10002:2018ISO 
9001:2015ISO  

األنظمة التقنية اليت  
  تنفيذ اإلجراء تدعم 
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 نشاط   رقم 
النظام التقين    الوصف  املسؤول  اإلجراء

  لنشاط ل  الداعم
  دةم

 لتنفيذا
  بياناتال علومات واملتوثيق    1.

.1.1 


 

 
       


 

ECXL  

.2.1 


  

          
  

 
 


 


 

 محاية خصوصية املتطوعني  2.

.1.2   
 ECXL  

.2.2 

  

     
   
 

ECXL  

.3.2 

  

 
     
 


 


 

 االعتذار من املتطوعني  3.

.1.3 


  


  
 


  

.2.3   
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 يعلم   يستشار املحاسب  املسؤول  راء ــاإلج  م

1     


 
 

2  


 
  


 

 

3    


 
 

  

 تكرار القياس وحدة القياس الوصف مؤشرات األداء 

    
  

  

 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب املخاطر/التحديات  املجـــال 



 

 
  



 


  




 


 


 


 


 



دار ــرقــم االصـ  األول  دارـ اإلص   
ـدار ــتاريخ االص  2021.01.01 
تماد ـــ تاريخ االع  2021.01.01 

ود ــــــ م الك ـــرق  ENSAN:012 
  


  

 

  38 of 25إنسانمجيع احلقوق حمفوظة للجمعية اخلريية لرعاية األيتام  2021
 

    

  

 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب الفـــرص  املجـــال 
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  التوجيه والتدريب   4.5.
 

  مستوى  راء ـاإلج مستوى
- 

 رقم
 1.5 اإلجراء

  املسؤول
  مدير التطوع  عن اإلجراء 

 اإلجراء  وصف


 
   غرض اإلجراء 
  جمال اإلجراء  

 األهداف املوائمة مع
 االستراتيجية 

 

  األطراف املعنية 
 الداخلية الرئيسية 

 
 

األطراف املعنية  
 الرئيسية  اخلارجية

 

 املدخالت الرئيسية 
 
 

 الرئيسية  املخرجات 
 
 

  الداخلية  اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 

  اخلارجية اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 
 

   جناز اإلجراءإمدة 
  الصلة اإلجراءات ذات  

  التعليمات ذات الصلة  
    النماذج املستخدمة 

 األنظمة واللوائح 
 الصلة ذات

  
 9001:2015ISO 
9001:2015ISO  

األنظمة التقنية اليت  
  تدعم تنفيذ اإلجراء 
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 نشاط   رقم 
النظام التقين    الوصف  املسؤول  اإلجراء

 لتنفيذادة م  لنشاط ل  الداعم

  التوجيه والتعريف   1.

.1.1   


  
 


 

10 
 

.2.1 


 
 

 

    
             

  

 


 


 

.3.1   
  

  
 

 التدريب والتطوير  2.

.1.2 


 
 

 

    
    

  
 


 





 

.2.2 
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 يعلم   يستشار املحاسب  املسؤول  راء ــاإلج  م

1     


 
 

2     


 
 

  

 تكرار القياس وحدة القياس الوصف مؤشرات األداء 

    
  

  

 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب املخاطر/التحديات  املجـــال 


 


      
 


 

          
 

   
 

   
          

 

  

 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب الفـــرص  املجـــال 
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  الدعم واإلشراف   5.5.
 

  مستوى  راء ـاإلج مستوى
- 

 رقم
 1.5 اإلجراء

  املسؤول
  مدير التطوع  عن اإلجراء 

 اإلجراء  وصف
  


 

   غرض اإلجراء 
  جمال اإلجراء  

 األهداف املوائمة مع
 االستراتيجية 

 

  األطراف املعنية 
 الداخلية الرئيسية 

 
 

األطراف املعنية  
 الرئيسية  اخلارجية

 

 املدخالت الرئيسية 
 
 

 الرئيسية  املخرجات 
 
 

  الداخلية  اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 

  اخلارجية اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 
 

   جناز اإلجراءإمدة 
  الصلة اإلجراءات ذات  

  التعليمات ذات الصلة  
    النماذج املستخدمة 

 األنظمة واللوائح 
 الصلة ذات

  
 9001:2015ISO 
9001:2015ISO  

األنظمة التقنية اليت  
  تدعم تنفيذ اإلجراء 
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 نشاط   رقم 
النظام التقين    الوصف  املسؤول  اإلجراء

 لتنفيذادة م  لنشاط ل  الداعم

  ة الشكاوى والتظلمات والتصرف مع احلاالت غري الالئق  1.

.1.1   

   
   

   
 


 


 

.2.1   
     

  
 


 


 

.3.1   
 


 


 

5 
 

.4.1   



 


 


 

 أحقية رفض املتطوع املطالب 2.

.1.2 


 
 
 

  
    
  

 


 


 

.2.2   
  

  
 


  

.3.2                   
 


 


 

 الدعم املايل واإلشراف الفين  3.

.1.3   
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.2.3   

    
 

 


 


 

 
 

.3.3 


  

           
     

  
           
 


 

10 
 

 املتطوعني تطوير مهارات املشرفني ومناقشة قضايا  4.

.1.4   

  
  

 


 


 

10 
 

.2.4 


  


         
 


 

5 
 

 التغذية الراجعة  4.

.1.4 


 
 

 

 
 

      
 

 
 



 

.2.4 

 

 
 

  
   


 

 
 



 

.3.4   

     
  

  
 


 



 

.4.4   
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 يعلم   يستشار املحاسب  املسؤول  راء ــاإلج  م

1  
 

  


 
 

2    


 
 

3       

4 
 

  


 
 

5      

  

 تكرار القياس القياسوحدة  الوصف مؤشرات األداء 

    
  

  

 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب املخاطر/التحديات  املجـــال 
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 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب الفـــرص  املجـــال 
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  التقدير والتكرمي   6.5.
 

  مستوى  راء ـاإلج مستوى
- 

 رقم
 1.5 اإلجراء

  املسؤول
  مدير التطوع  عن اإلجراء 

 اإلجراء  وصف
  

 
   غرض اإلجراء 
  جمال اإلجراء  

 األهداف املوائمة مع
 االستراتيجية 

 

  األطراف املعنية 
 الداخلية الرئيسية 

 
 

األطراف املعنية  
 الرئيسية  اخلارجية

 

 املدخالت الرئيسية 
 
 

 الرئيسية  املخرجات 
 


 

  الداخلية  اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة

 
 

  اخلارجية اجلهات
  اإلجراء ب  املرتبطة


 


 

 
   جناز اإلجراءإمدة 

  الصلة اإلجراءات ذات  
  التعليمات ذات الصلة  
    النماذج املستخدمة 

 األنظمة واللوائح 
 الصلة ذات

  
 9001:2015ISO 
9001:2015ISO  

األنظمة التقنية اليت  
  تدعم تنفيذ اإلجراء 
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 نشاط   رقم 
النظام التقين    الوصف  املسؤول  اإلجراء

  لنشاط ل  الداعم
  دةم

 لتنفيذا
  جائزة إنسان لدعم التطوع   1.

.1.1 
 
 

 
 


   

.2.1 
 
  

   

.3.1 
 

 
 
 


   

.4.1 
 

  
  10 

 

.5.1   
  5 

 

.6.1     5 
 

.7.1   
5   

 التقدير والتكرمي  .2

.1.2 
 

  
  

 
 


 

 
 

.2.2 

  

  
  

 


 

10 
 

.3.2 


 

 
 

 

  
            

 


 

10 
 

.4.2 
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 يعلم   يستشار املحاسب  املسؤول  راء ــاإلج  م
1       
2      

  

 تكرار القياس وحدة القياس الوصف مؤشرات األداء 

  

  

 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب املخاطر/التحديات  املجـــال 


   
 


 


 


 


 


 


  

 


 


 


 


 

  

 إن وجدت  التحسني  مكامن  السبب الفـــرص  املجـــال 


 


 


 


 

   

 


 
 

 


 


  
 


 



دار ــرقــم االصـ  األول  دارـ اإلص   
ـدار ــتاريخ االص  2021.01.01 
تماد ـــ تاريخ االع  2021.01.01 

ود ــــــ م الك ـــرق  ENSAN:012 
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