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 زمزم جبمعية التطوعي العمل وثيقة

التطوعية الصحية للخدمات

 

 مجعية زمزم . . انفذتمك خلدمة املرىض املعوزين
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 متهيد

 أ يخ املتطوع احلبيب . . أ خيت املتطوعة الكرمية

 ورمحة هللا وبراكته   وبعد،،،،،،، السالم عليمك

يرس مجعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية أ ن تتقدم لمك ابلشكر العميق لهامتممك بتقدمي اخلدمات 

الصحية التطوعية ملن مه يف أ مس احلاجة ذلكل، وأ ن تعرب عن تقديرها وعرفاهنا لختيارمك لها لتكون يه 

خواننا املرىض املعوزين يف هذه البقعة املباركة من النافذة اليت متدون من خاللها أ يديمك  الكرمية ملعونة اإ

 وطننا الغايل ومن العامل أ مجع.

ن العمل التطوعي هو العامد ال سايس ل عامل مجعيتمك املباركة منذ نشأ هتا ال وىل وطوال س نوات عطاهئا  اإ

ل عامل املتاحة للمتطوعني من املمتزي يف خدمة املرىض املعوزين، وهناك العديد من الفرص الساحنة وا

الفنيني والعاملني يف جمال الرعاية الصحية بدءا من التطوع عىل رأ س العمل وهناية ابلشرتاك يف قوافلنا 

 الطبية ومرورا بنشاطات تعزيز الصحة والاستشارات الطبية والتدريب الفين.

حيث لعاملني يف اجملال الصحي، لاملتاحة ميثل العمل يف العيادات املتنقةل اجلزء ال كرب من أ عامل التطوع 

املتطوعون يف هذا الربانمج ابملشاركة يف تنفيذ املهام املوزعة عىل فرق العمل لتحقيق رساةل هذا يقوم 

 وتشمل هذه املهام، للمس هتدفني يف ابقة متاكمةلالربانمج واليت تمتثل يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية 

 اس تقبال املراجعني وتصنيفه  وتسجيل بياانهت  أ خذ التار خ املر ي مه  الرتتيب والتنس يق للعيادة مث
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والقيام ابلفحص الطيب الإلكينييك وتقرير خطة العالج ورصف ال دوية ومعل الإحالت والتوعية 

 والتثقيف الصحي وأ عامل املتابعة والتقيمي.

ا بقدرات املتطوعني وكفاءاهت  وليقيهنا تدمع مجعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية العمل التطوعي لإمياهن

أ هن  املصدر ال مه يف تقدمي الرعاية الصحية اليت تعمتد يف جوهرها عىل العنرص البرشي، وامجلعية تفتح 

وتطلب يف أ داهئا لرسالهتا، أ بواهبا لس تقباكل والرتحيب بك ليس فقط مكشارك يف أ عاملها بل كرشيك 

فأ نت متثل لزمزم ال مل يف الغد والفرصة يف التطوير والقدرة عىل  منك أ ن تكون فاعال ونش يطا ومبدعا

حداث التغيري لتعظمي ال ثر والفائدة من ال عامل اليت تقدهما مجعيتك خلدمة املرىض املعوزين.  اإ

 مجعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية
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 واجبات املتطوعني للعمل يف مجعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية

الالزتام بقمي مجعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية وعدم اخلروج عىل القوانني وال نظمة لدلوةل أ و  .1

 التقاليد اجملمتعية أ و أ حاكم الرشيعة الإسالمية.

 .احلفاظ عىل املظهر اجليد كواهجة مجلعية زمزم فاملتطوع ميثل امجلعية يف أ عني أ حصاب العالقة .2

ليه كام يف عقد العمل والتوصيف الوظيفي.الالزتام ابلزي الرمسي وبأ وقا .3  ت وواجبات املهمة املولكة اإ

ذن كتايب  .1 ل ابإ عالمية ل ي هجة خاصة أ و عامة اإ عدم التحدث ابمس امجلعية أ و الإدلء بأ ي أ حاديث اإ

موقع من مدير عام امجلعية؛ وتوجيه من يطلب منه أ ي معلومات عن امجلعية وأ عاملها اإىل القنوات 

دارة الإعالم.الصحيحة ذلكل  دارة امجلعية واإ  ممثةل يف اإ

 التفاين يف العمل مع احلرص عىل جودته واكتساب رضا العميل. .5

الاطالع عىل وثيقة رشوط وأ حاكم العمل التطوعي اخلاصة جبمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية  .6

 وتوقيع عقد التطوع واجتياز التدريب التأ هييل.
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 مجعية زمزم للخدمات الصحية التطوعيةحقوق املتطوعني للعمل يف 

احلصول عىل نسخة من وثيقة رشوط وأ حاكم العمل التطوعي اخلاصة جبمعية زمزم للخدمات الصحية  .1

 التطوعية.

 توقيع عقد تطوع مع امجلعية واحلصول عىل نسخة منه. .2

ليه من أ دوات ووسائل ودمع ويشمل ذكل .3 بصورة  احلصول عىل لك ما يلزم ل داء املهمة املولكة اإ

 أ ساس ية بطاقة العمل والزي اخلاص به.

 التدريب التأ هييل والتطويري حسب الرشوط وال حاكم. .1

 حسن املعامةل وسهوةل الإجراءات وحق التعبري عن الرأ ي. .5

 احلصول عىل شهادة تطوع س نوية حال اس تكامل الرشوط الالزمة. .6
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 التطوعيةفرص التطوع املتاحة يف مجعية زمزم للخدمات الصحية 

 هـ 1131للعام 

 المهمة الموكلة للمتطوع النشاط نوع النشاط م
عدد الساعات المعتمدة 

 للنشاط

 1 

البرامج  
 الميدانية

 القوافل الطبية
الفحص الطبي اإلكلينيكي وتحرير التوصيات 

 الطبية وخطة العالج.
 .)*(القافلة = خمس ساعات 

 الجوالت الطبية
وتحرير التوصيات  الفحص الطبي اإلكلينيكي

 الطبية وخطة العالج.
 الجولة = ساعتين.

 المتابعة الميدانية
زيارة المرضى المنومين ومتابعة حالتهم 

 وتقييم الخدمات المقدمة إليهم فنيا.
 خمس حاالت = ساعة واحدة.

2 

الخدمات 
 االستشارية

 تقييم التقارير الطبية
االطالع على التقارير الطبية وإصدار 

 التوصيات بشأنها.
 تقرير = ساعة واحدة.  51

وضع ومراجعة وتطوير 
 آليات العمل.

تطوير آليات العمل فيما يتعلق بالخدمات 
 الطبية المقدمة للمستهدفين في ذات التخصص.

 اجتماع = ساعة واحدة. 2

مراجعة واعتماد مواد 
 توعوية

االطالع على المواد التوعوية المحررة 
 علميا.وتقييمها 

 مادة علمية واحدة = ساعة واحدة.

التوعية  3
الصحية  

واالستشارات 
الطبية 
والتدريب 
 الفني

 مادة علمية واحدة = ساعتين. تحرير مواد توعوية. كتابة مواد توعوية

 تقديم التوعية الصحية
تقديم التوعية الصحية المباشرة في لقاءات 

 ميدانية أو بوسائل إليكترونية.
 دقيقة = ساعة واحدة. 22الجلسة 

 دقيقة = ساعتين. 51الجلسة  للمتطوعين الفنيين. تدريب فني

 تقديم استشارات عن بعد
سواء للعاملين بزمزم أو للمستهدفين من خالل 

 الوسائل التقنية المختلفة
 استشارة = ساعة واحدة.  51

التطوع على  1
 رأس العمل

تقديم خدمات مخفضة أو 
 مجانية

لمراجعي زمزم وفي مقر العمل الخاص وذلك 
 بالمتطوع.

ستة  فحوص طبية = عملية 
 = ساعتين. صغرى

 ساعات. 5عملية كبرى = 

 رشوط عامة

يمت اإصدار شهادة التطوع عند استيفاء املتطوع لساعات التطوع املطلوبة ويه ثالثون ساعة معمتدة وتكون الشهادة  .1

 صاحلة ملدة عام واحد فقط.

 .مشاركة املتطوع جمالني عىل ال قل من اجملالت ال ربعة الرئيس ية للتطوعجيب أ ن تتضمن  .2
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 دارة التطوعلإ مؤرشات ال داء الرئيسة 

 مؤشرات األداء البند  م

1 
 التواصل

(Communications) 

 

 عدد الرسائل المنشورة على المواقع االجتماعية. .5
 عدد اإلعالنات المنشورة على المواقع االجتماعية. .2
 عدد المواقع التي تم النشر فيها. .3

 (.Audience Charactersالمسجلين والزائرين للمواقع المستهدفة )طبيعة  .5

 متوسط عدد الرسائل/ اإلعالنات في الموقع الواحد في الشهر الواحد. .1
 عدد الرسائل على الجوال في الشهر الواحد. .6
 عدد الزيارات الميدانية / الشهر. .7
 عدد المقابالت/ الشهر/ المندوب. .8
 استهدافها.عدد المستشفيات التي تم  .9

 عدد الزيارات/ مستشفى/ سنة. .52
 نسبة الذين تم مقابلتهم في المستشفى / عدد العاملين. .55
 عدد المحاضرات التعريفية. .52

2 
 االستقطاب

(Attraction) 

 

 عدد حاالت التسجيل في كل قناة تواصل / فئة / شهر. .5
 عدد حاالت التسجيل / تخصص. .2
 . . . (. -الحرس  –عدد حاالت التسجيل من كل جهة )الصحة  .3

3 
 التفعيل

(Activation) 

 عدد مرات التطوع/ متطوع من كل فئة. .5
 عدد ساعات التطوع/ متطوع من كل فئة. .1
 نسبة عدد المتطوعين المشاركين من عدد المتطوعين المسجلين. .6
 نسبة فرص التطوع المغطاة من فرص التطوع المتاحة. .7

4 
 األثر على عمل الجمعية

(Impact) 

 

 المادية ألعمال التطوع / شهر.القيمة  .5
 القيمة المادية لما تم توفيره/ متطوع. .2
 القيمة المادية لما تم توفيره / برنامج. .3
 القيمة المادية لما تم توفيره / ساعة تطوع. .5
 عدد أعمال التطوير التي تم إجراءها. .1

5 
 التحفيز

(Motivation) 

 

 استراتيجية وضع واختيار طرق وبرامج التحفيز .5
(VOMP: Volunteer Oriented Motivation Programs) 

 ارتباط التحفيز باألداء .2
(PRMP: Performance Related Motivation Programs) 
 القيمة المادية لبرامج التحفيز/ متطوع .3
 قيمة التحفيز/ قيمة العمل / متطوع .5

6 
 الرضا

(Satisfaction) 

 

 نسبة الرضا عن جو العمل. .5
 وأثره.نسبة الرضا عن قيمة العمل  .2
 نسبة الرضا عن جودة العمل وحرفيته. .3
 نسبة الرغبة في إعادة التطوع. .5
 نسبة إعادة التطوع. .1
 نسبة من قاموا بدعوة اآلخرين للتطوع. .6
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دارة التطوع  مراحل العمل يف اإ

 التسجيل .1
دارة .1  التطوع. تبدأ  مرحةل التسجيل ابلتواصل بني املتطوع وفريق العمل ابإ

رسال اس امترة التسجيل اخملترصة عىل الربيد الإليكرتوين للمتطوع مللهئا  .2 دارة التطوع ابإ يقوم سكرتري اإ

فراغ بياانهتا عىل قاعدة بياانت "املتطوعني املسجلني".مث يقوم ابس تقبال   ها وختزيهنا واإ

 

 املقابلة الشخصية .2

دارة التطوع يقوم .1 بالغ  مع جلنة املقابالتابلتواصل  سكرتري اإ لتحديد موعد املقابةل الشخصية ويقوم ابإ

 املتطوع مبوعد املقابةل والهدف مهنا.

وأ حد أ عضاء اللجنة العليا للمشاريع واملدير العام  العمل التطوعي منسقجلنة املقابالت تتكون من  .2

دارة التطوع.  أ و أ حد مساعديه أ و مدير اإ

املتطوع  جديةة زمزم وقياس مدى ترس يخ قمي العمل التطوعي يف مجعيالغرض من املقابةل  .3

مع امجلعية ودراسة الصفات الشخصية للمتطوع  رتباطوالا الانامتءوبناء  واس تعداده للعمل التطوعي

 (السعودية للتخصصات الطبية اكرت الهيئةالشخصية و الاطالع عىل ال وراق الثبوتية )الهوية و

 .مهنااحلصول عىل صور و 

 ازوا املقابةل الشخصية يف قاعدة بياانت "املتطوعني املقبولني"يمت تسجيل املتطوعني اذلين اجت .1

 

 التعريفي اللقاء .3

الهدف من هذا اللقاء تعرف املتطوع عىل بيئة العمل جبمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية 

 ويمت خالل هذا اللقاء:واس تعراض براجمها ومناشطها ومرشوعاهتا 
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ها ومنو مواردها البرشية واملادية واجلوائز تطورو واترخيها  هاقي هتا و رؤية امجلعية ورسال التعرف عىل .1

 اليت حصلت علهيا.

داراهتا و  للجمعية واس تعراض الهيلك الإداري .2  ومرشوعاهتا. هابراجم اإ

وأ مه ما مت حتقيقه من خطهتا الاسرتاتيجية  التشغيلية الاسرتاتيجية وترمجهتا يف اخلطة ال هداف .3

 .احلالية

وعرض  التقرير الصحفيتسلمي املتطوع ملفا تعريفيا متاكمال وبعض مطبوعات امجلعية ونسخة من  .1

 وةل يف امجلعية.القيام جبو  الفيمل التعريفي

اس تعراض ال س ئةل بني املتطوع و نقاط التصال والتواصل و فرص التطوع وحساب الساعات عرض ل .5

جاابهتا  (FAQsال كرث ش يوعا ) الرد و  واس تكامل بياانهتاالتسجيل التفصيلية اس امترة  اس تعراضو واإ

 .عىل التساؤلت

 

 التعاقد .4

يقوم املتطوع مبساعدة املنسق بتحديد ال عامل التطوعية اليت سيشارك فهيا املتطوع حتت اإرشاف  .1

 مدير الإدارة وابلتنس يق مع الإدارات املعنية.

بالغ املتطوع ابملوعد.وحتديد موعد لتوقيع العقد و ( 1)ملحق يمت حترير عقد معل تطوعي  .2  اإ

دارة التطوع بتوقيع عقد العمل التطوعي  .3 يقوم املتطوع واملدير العام أ و أ حد مساعديه أ و مدير اإ

 وحيصل املتطوع عىل نسخة منه.

 يقوم املتطوع بتسجيل لكمة يف جسل املتطوعني كام يمت التقاط الصور التذاكرية. .1
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 الدورة التقدميية .5

املتطوع عىل فريق العمل اذلي سيشارك فيه وعىل اسرتاتيجياته وأ لياته ويمت  الهدف من هذه ادلورة تعرف

 خالل هذه ادلورة:

 .اخلاصة ابمجلعية الرؤية والرساةل والقميوكيف أ نه يربز الهدف من الربانمج/ املرشوع توضيح  .1

وكيفية التحدايت والصعوابت و  املس تخدمة امنذجاخلاصة به وال اللوجستياتو طريقة وأ ليات العمل   .2

 .ال عامل سابقمنوذج من عرض مع  مواهجهتا

نقاط والتفاق عىل أ حد املامرسني لنفس العمل و  واملس ئول املبارش فريق العملالتعرف عىل  .3

 .وأ ليته التصال

 .والتعرف عىل ال ليات والامنذج املس تخدمة لهذا الغرض التقيمي املزدوجاس تعراض أ مهية  .1

 )حسب الإماكن(. عميلالتدريب يام ابل الق و  وموقعه معاينة أ ليات العمل .5

 تسلمي أ دوات ممارسة العمل وبطاقة التعريف اخلاصة ابملتطوع. .6

دارة التطوع ابمجلعية حىت .7 ل من خالل اإ دلورة حضوره ل ل يمت التواصل بني املتطوع وامجلعية اإ

وبعد ذكل يمت التواصل  من الإدارات املعنيةالقامئون عىل العمل و  التقدميية اليت يشارك فهيا املتطوع

 مبارشة بني املتطوع والقامئني ابل عامل

 

 التفعيل .6

ليه يف املس ندة  يقصد به قيام املتطوع بتنفيذ املهام  .1  .التطوعية حسب التعاقد املربم معه ال عاملاإ

دارة التطوع أ ثناء التفعيل تقوم .2 التأ كد من الالزتام من ابلإرشاف واملشاركة يف ال عامل هبدف  اإ

لتقيمي ل ابلإضافة  تيسري العمل والتواصل وتذليل العقبات)املتطوع والإدارة املعنية( و  الطرفني

 .واملتابعة
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 التقييم والتطوير .7

 .املعمتدة التقيمي ذجالتقيمي املزدوج طبقا لامنيمت  .1

بداعتلزتم امجلعية بتوفري  .2 وذكل بتنفيذ مجيع مقرتحات املتطوع لتطوير العمل أ و  البيئة ادلافعة لالإ

عالء القمي من خالل توضيح أ س باب عدم تنفيذها كام  املشاركة والشفافية تدمع العمل املبين عىل اإ

 .للحقائق واملرونة واملس ئولية والنقل الصادق

قا .3 أ فضل  ولتجارب ا وال فاكر  والانطباعات  مته بصورة شهرية ويمت فيه تقدمياندي التطوع يمت اإ

 \تطوعي ابلإضافة للنشاطات ال خرى.فضل أ داء ل  جائزة و املامرسات 
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 (1ملحق )

 تطوعيعقد عمل 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه   أمجعني ، ،،،

 التمهيد :

 م22.... /.../...  هـ الموافق14... /.../... بتاريخ ........  بعون هللا وتوفيقه تم إبرام هذا العقد في يوم   

 بين كل من :

( 292رقم ) ( جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية ، والمسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية1

 .  ....................، ووظيفته :  /.................األستاذ لعقد اويمثلهافي التوقيع على هذا 

 – 2622222هاتف : – 21519الرمز البريدي :  – 12321، ص.ب :  3حي الفيحاء  –وعنوانها : جــدة 

 .بالطرف األول والمشار إليها فيما بعد    . 2622424فاكس : 

 
 

 (  )                                 / اإلقامة ( رقم  هوية وطنيةبموجب )                                                /الدكتور( 2

 وعنوانه م22    /    /    الموافق    هـ14  /     /   بتاريخ..................   والصادرة من منطقة / مدينة 
 ...................................................................................................................................الحالي : 

 بالطرف الثاني ويشار إليه فيما بعد  .........................هاتف جوال :   .............................. ثابت :هاتف 

 

 مقدمة :  

في التعاقد مع بعضهما ، فقد وافق الطرف  هليتهما المعتبرة شرعا  اء على رغبة الطرفين وهما بكامل أبن  
تم االتفاق فيما بينهما  ووفق أنظمته ولوائحه وتعليماته ،  عمال تطوعيا الثاني للعمل لدى الطرف األول

، أو أي مالحق أو تعديالت أخرى له اعتبارأ من تاريخ على العمل وفق الشروط المدرجة في هذا العقد 
 سريانه .

 هذا العقد يقرأ ويفسر معه و به. أعاله جزءا  ال يتجزأ من يعتبر كل من التمهيد والمقدمة:  املادة األوىل
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 و فرتة التجربة املادة الثانية : مدة العقد

يعين الطرف الثاني بقرار تعيين تحت التجربة لمدة ثالثة أشهر اعتبارا  من تاريخ مباشرة العمل   2-1

 .فعليا  

 

، الهجرية التي تم فيهايبدأ العمل بهذا العقد منذ تاريخ توقيعه المبين أعاله وينتهي بنهاية السنة   2-2

، ويحق لكال الطرفين فسخ العقد في عدم التجديد  أحد الطرفين رغبته ما لم يبد سنة هجريةويجدد لمدة 

فيه صراحة  بعدم رغبته في التجديد ،  ر في هذا العقد يبلغهرسمي يسلم للطرف اآلخر المذكووذلك بخطاب 

 ا .( يوم32بفترة ال تقل عن )قبل انتهاء مدته وذلك 

 املادة الثالثة : الوظيفة واملسؤوليات والواجبات

( لدى الطرف األول والذي يحدد واجبات ومهام   ..............  أن يعمل الطرف الثاني بوظيفة ) 3-1
هذه الوظيفة  ) وفق وصف وظيفي معتمد من الطرف األول ( ، ويتعهد الطرف الثاني بأن 

وخبرته في خدمة الوظيفة والقيام بمهامها على الوجه يكرس كافة طاقاته وجهوده ومؤهالته 
 األكمل .

يلتزم الطرف الثاني بأداء ما يعهد إليه من واجبات ومسؤوليات بدقة وإتقان وأمانة وإخالص  3-2
 حسب أنظمة الطرف األول .

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على أوقات العمل، ويلتزم بعدم التغيب عن العمل بدون عذر  3-3
 والسير وفق لوائح وأنظمة الطرف األول . مقبول ،

 ميم الداخلية التي تصدرها الطرف األوليلتزم الطرف الثاني باتباع جميع التعليمات والتعا 3-4
 .مله الجوهرية لدى الطرف األول باعتبارها جزءا  ال يتجزأ من التزمات ع

ده له الطرف األول يباشر الطرف الثاني مهام وواجبات وظيفته المذكورة في المقر الذي يحد 3-5
 . 

 استمارة التسجيل للعمل التطوعييتعهد الطرف الثاني بأن جميع ما أورده من معلومات في  3-6
ومؤهالت صحيحة ، وإذا ظهر خالف ذلك ، فإن من حق الطرف وكل ما أرفقه من مستندات 

 األول فسخ العقد دون سابق إنذار أو تعويض .
لعمل حسب ما يتطلبه العمل وحسب المدون في قائمة ايلتزم الطرف الثاني بالتواجد في مقر  3-7

 .(1األعمال المتفق عليها والمرفقة في الملحق رقم )
في حالة االتفاق بين الطرفين على حذف أو تعديل أيا من األعمال المتفق عليها والمرفق  3-1

ة ( أو إضافة أعمال أخرى إلى هذه القائمة فإنه يتم تحرير قائم1بيانها في الملحق رقم )
 باألعمال التي تم حذفها أو إضافتها أو تعديلها وتلحق بهذا العقد في حينه.

على الطرف الثاني إخطار الطرف األول وبأسرع وقت ممكن عن أي عارض يتسبب في تغيبه  3-9
 . (1المتفق عليه في الملحق رقم ) عن العمل

ابة نتيجة صللخطر أو اإليجب على الطرف الثاني أن يحذر من استعمال ما قد يعرضه  3-12
 التهاون بتعليمات األمن والسالمة فيما يتعلق به أو ما يتعلق باآلخرين .

يخضع الطرف الثاني لقواعد وإجراءات العمل الخاصة بالطرف األول ، وعليه االطالع عليها  3-11
 والتمشي بموجبها ، وهي جزء ال يتجزء من هذا العقد ومكملة له .

 املادة الرابعة : الراتب والبدالت
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( 1بالرغم من أن الطرف الثاني يقوم بالعمل المتفق عليه والمنصوص عليه في الملحق رقم ) 4-1
لطرف يلتزم بأن لالطرف األول بصورة تطوعية أي أنه ال يستحق عليه أي أجر مادي إال أن 

 تطوعيةلقاء ما يقوم به من مهام المزايا التالية الثاني 
عمل الطرف الثاني حسب أنظمة وقوانين الطرف األول  سند تبرع بالقيمة التقديرية لساعات 4-1-1

 .ويتمى تقديم هذا السند في نهاية كل ربع عام هجري منذ بداية العمل

وذلك عن كل عمل يشترك فيه الطرف الثاني وفي حال  شهادة مشاركة في عمل تطوعي 4-1-2
 .تقديمه لطلب بتحرير هذه الشهادة

ساعة تطوع وذلك حسب أنظمة  32لعدد  شهادة تطوع وذلك حين استكمال الطرف الثاني 4-1-3
 وقوانين الطرف األول.

 بطاقة متطوع والزي الخاص بالعمل عليه شعار الجمعية. 4-1-4
وسيلة االنتقال من وإلى الجمعية وكذلك الضيافة والوجبات في أوقات العمل حسب توفير  4-1-5

 أنظمة وقوانين الطرف األول.

 املادة اخلامسة : بنود خاصة 

األول نيابة عن الطرف الثاني أو بسببه أي تعويضات أو مصاريف أو ديات ال يتحمل الطرف  5-1
 .سواء تسبب بها على الطرف األول أو على الغير بطريق مباشر أو غير مباشر

بخصوص تفسير أو تنفيذ شروط هذا العقد يحل  – هللا ال سمح –أي خالف ينشأ بين الطرفين  5-2
 لى الجهات الحكومية المختصة .ودّيا بين الطرفين ، فإن تعذر ذلك فتحال إ

 .إن جميع التواريخ والمدد المشار إليها في هذا العقد هي بالتقويم الهجري  5-3
( ثالثون يوما  براتب أساسي وال 32يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدفوعة األجر مقدراها )  5-4

دارها أحد عشر شهرا مقيتقاضى الطرف الثاني راتبه عن اإلجازة إال بعد إنهائه فترة عمل فعلية 
، وال يستحق التعويض عنها في حالة عدم تمتعه بها ، ويمكن تقسيم اإلجازة السنوية بشرط  هجريا

 أال تزيد على فترتين خالل العام.
للطرف األول حق تحديد موعد اإلجازة السنوية المستحقة للطرف الثاني أو تأجيل بدايتها وذلك حسب  5-5

 حاجة العمل.
( يوما من تاريخ اإلجازة المطلوبة على 15ي التقدم بطلب إجازته السنوية قبل )على الطرف الثان 5-6

األقل ، وفق النموذج المعد لذلك . وال يجوز له التمتع بإيجازته إال بعد الموافقة الخطية من قبل 
 الطرف األول .

 املادة السادسة : تضارب املصاحل 

خدام اسمه أو شعاره باسم الطرف األول أو نيابة عنه أو استال يحق للطرف الثاني التحدث        6-1     
  مطبوعاته أو 

 الرسمية أو جمع تبرعات له أو باسمه بدون تكليف رسمي بذلك أو  إذن كتابي منه.                  

 تقاضي أي أموال أو تحقيق أي مصالح مادية مباشرة أو غير مباشرةال يحق للطرف الثاني         6-2
 ة عمله لدى الطرف األول.نتيج

 املادة السابعة: اإلخالل بالعقد

الطرف الثاني بالقيام بمهام وظيفته على أكمل وجه ، ويتعهد بأن يبذل قصارى جهده يلتزم   7-1
من أجل مصلحة الطرف األول ، ويجب عليه المحافظة على أسرار العمل وعدم اطالع الغير 
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على أية معلومات تتعلق بسير العمل أو تضر بمصلحته أو تسيء إلى الطرف األول أو أحد 
 مدة العقد أو بعد انتهائه بأي صورة من الصور، وإذا خالف الطرفمنسوبيه ، سواء أثناء 

الثاني ذلك فللطرف األول الحق في فسخ العقد بدون سابق إنذار أو تعويض ، ومقاضاته أمام 
 ة.الجهات الرسمي

وزته للطرف األول عند انتهاء الطرف الثاني بإعادة جميع الممتلكات والوثائق التي بحيلتزم  7-2
 . عقده

 للطرف األول الحق في فسخ العقد في الحاالت التالية : 7-3
 تجاوز الطرف الثاني الحدود في الصالحيات المعطاه له . 7-3-1

 الطرف الثاني لألنظمة والتعليمات الصادرة من الطرف األول . مخالفة 7-3-2

 (.1بأداء األعمال المنصوص عليها في الملحق رقم )الطرف الثاني  عدم التزام 7-3-3

صدور سلوك مخالف للشريعة واآلداب اإلسالمية ، أو الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف  7-3-4
 واألمانة .

 : مستندات العقد الثامنةاملادة 

طرفا  الطرفين للعمل بموجبها ، وقد قامحرر هذا العقد من نسختين أصليتين سلمت لكل من             
كافة شروطه ، تفهمهما لكافة نصوصه والتزامهما بالعقد بالتوقيع عليه في التاريخ المذكور ، بما يفيد 

ما سبقه من عقود واتفاقيات ، ومن ثم ال يعتد وهذا العقد يلغي نافيا  للجهالة والغبن والغرر،  فهما
 بسواه .

 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،
 

 الطرف األول :            

 جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية

 ................................االسـم: 

 .............................. الوظيفة:

 ………………………………………التوقيع: 

 هـ 55     / التاريخ:     /     

 

 الطرف الثاني :                    

 …………………………………………االسـم:   

 ………………………………………التوقيع:   

 

 هـ55التاريخ:     /     /            

 . م22   الموافق:      /      /       

 الختم الرسمي                                                                          
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 (2ملحق )

 اس امترة تسجيل متطوع

› لطفا أ مكل البياانت التالية ومق ابلتوقيع عىل الإقرار املوجود أ دانها وأ عد اإرسال الاس امترة  

  اإىل مجعية زمزم بأ حد الوسائل املبينة يف هنايهتا. 

 البياانت الشخصية .1

 ..........الامس / .................................................................................    اجلنس ية / .................

 ....نوع الهوية / ..................................                   رمق الهوية /...............................................

 ................................................اتر خ امليالد / ......... / ......... / ...........        احلاةل الاجامتعية / 

 العنوان/  املدينة/ ........................              احلي / ..........................    الشارع / ....................

 ...............................................الوصف / .................................................................          

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

 الرمس الكرويك للمزنل /
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›  بياانت التواصل .2   

 ................../ .......................... 2/ ........................................    رمق اجلوال  1رمق اجلوال 

 رمق هاتف املزنل / ......................................................                

 الربيد الإليكرتوين / ....................................................

 صفحات التواصل الاجامتعي/ 

Facebook / 

Twitter / 

  G+/ 

Flicker / 

Skype / 

 بياانت التواصل يف حالت الطوارئ

 الامس / ....................................................................................................................

 ....................................................العالقة ابملتطوع / .....................            رمق اجلوال / 

 العنوان/  املدينة/ ....................              احلي / ......................    الشارع / ....................

 .................................الوصف / .....................................................................          

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

........................................................................... 
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›  لعلميةالبياانت ا .3   

 

 

 

 

 

 )مرتبة من ال حدث لل قدم( املؤهالت ادلراس ية

 اتر خ احلصول عليه هجة احلصول عليه املؤهل م

    

    

    

    

    

 )مرتبة من ال حدث لل قدم( ادلورات التدريبية

 اتر خ ادلورة اجلهة املنظمة ادلورة م

    

    

    

    

    

 

 املتطوعني من الطالب فقطهذا اجلزء ميل  بواسطة 

 اجلامعة / .............................    اللكية / .......................    الس نة ادلراس ية / .........

 هذا اجلزء ميل  بواسطة املتطوعني من املوظفني فقط

 ..............................................املسمى الوظيفي / ................................    هجة العمل / 

 )حلساب قية ساعة التطوع عند حترير س ند التطوع(اإجاميل الراتب الشهري / ........................................ 
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›  املهارات والقدرات واخلربات .1   

1. .....................................................................................................

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

2. .....................................................................................................

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

3. .....................................................................................................

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

1. .....................................................................................................

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

5. .....................................................................................................

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

6. .....................................................................................................

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

7. .....................................................................................................

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

8. .....................................................................................................

..................................................................................................... 
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›  ال عامل التطوعية اليت أ رغب يف القيام هبا .5    

 ل أ رغب أ رغب طبيعة النشاط النشاط م
   عيادات طبية تقام يف ال حياء داخل املدينة.  اجلولت الطبية 1

   طبية تقدم لساكن القرىخدمات  القوافل الطبية 2

زايرة املرىض املنومني يف املستشفيات وتقيمي اخلدمات املقدمة  املتابعة امليدانية الفنية 3

لهي .  اإ

  

الاطالع عىل التقارير الطبية املقدمة لربانمج العالج اخلريي  تدقيق التقارير الطبية 1

صدار التوصيات بشأ هنا.  واإ

  

وتطوير اسرتاتيجيات وأ ليات العمل فامي يتعلق  مراجعة التخطيط والتطوير 5

 ابخلدمات الطبية املقدمة للمس هتدفني.

  

   وضع مواد توعوية لس تخداهما يف التثقيف الصحي حترير مواد توعوية 6

   الاطالع عىل املواد التوعوية وتقييها علميا مراجعة مواد توعوية 7

املس هتدفني حصيا يف لقاءات مبارشة أ و عرب التواصل توعية  تقدمي التوعية املبارشة 8

ليكرتوين.  الإ

  

   تقدمي التدريب الفين ملنسويب زمزم من الفنيني. التدريب الفين 9

تقدمي الاستشارات الفنية للعاملني بربامج زمزم عن طريق  الاستشارات الفنية  11

ليكرتوين.  التصال الهاتفي أ و الإ

  

تقدمي املشورة والرد عىل التساؤلت اليت تتعلق ابلصحة  املشورة الصحية 11

 واملرض لعمالء زمزم من خالل الوسائل التقنية اخملتلفة.

  

تقدمي خدمات طبية  12

 جمانية

ىل املتطوع يف مقر معهل. حالهت  اإ    وذكل ملراجعي زمزم اذلين تمت اإ

   ملراجعي برانمج العالج اخلريي مبقار امجلعية  اس تقبال املراجعني 13

الاشرتاك يف امحلالت  11

 التوعوية امليدانية

واليت تكون ابملدارس أ و ال سواق أ و ماكتب زمزم أ و غريها من 

 املواقع.

  

بداع الفكري 15 املشاركة يف جلسات الإبداع الفكري للوصول خملرجات جديدة  الإ

ومرشوعات وبرامج ختدم ووسائل وطرق مس تحدثة 

 املس هتدفني ولتطوير طريقة العمل احلالية.
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 املفضالت للعمل التطوعي .6

 ال ماكن املفضةل للعمل 

 غري مفضل مفضل املاكن غري مفضل مفضل املاكن

   مكة املكرمة   مدينة جدة

   الطائف   القنفذة

   ماكتب زمزم   القرى

   املدارس   ال سواق

   ..............   املستشفيات

 )الشهور املفضةل من الس نة )برجاء وضع عالمة ) ( عىل الشهر املفضل 

 جامد الثاين جامد ال ول ربيع الثاين ربيع ال ول صفر حمرم

 ذو احلجة ذو القعدة شوال رمضان شعبان رجب

 )ال ايم املفضةل من ال س بوع )برجاء وضع عالمة ) ( عىل اليوم املفضل 

 ال ثنني ال حد السبت

 امخليس ال ربعاء الثالاثء

 امجلعة

 )ال وقات املفضةل من اليوم )برجاء وضع عالمة ) ( عىل الوقت املفضل 

 م 12 –م  9 م 9 –م  5 م 5 –ظ  12 ظ 12 –ص  8

 :)نوع التطوع املراد )اتم / جزيئ 

أ جرا للقامئني علهيا من خارهجا فهل ترغب يف التطوع التام )بدون أ جر أ م يف حال وجود بعض املهام وال عامل اليت رصدت امجلعية ماكفأ ة أ و 

 ماكفأ ة( أ م ترغب ابلتطوع اجلزيئ ابلنس بة التالية من ماكفأ تك:

 %25 %51 %75 تطوع اتم

 :مالحظات 

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

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

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

.................................. .............................................. ................................................................................ 
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 بياانت الاس تبياانت .7

 ملاذا تريد القيام بعمل تطوعي؟ 

 للحصول عىل شهادة دوافع دينية خلدمة اجملمتع واحملتاجني

 أ خرى: ................................................. لتمنية قدرايت

  اختيارك مجلعية زمزم للتطوع من خاللها؟ما هو سبب 

 مناس بة لتخصيص نبل أ هدافها وأ مهيهتا جودة أ عاملها واحرتافيهتا 

 أ خرى: ................................................. معارف خشصية

 كيف عرفت جبمعية زمزم؟ 

عالانت الشوارع   الش بكة العنكبوتية جوال زمزم اإ

 .................................................أ خرى:  معارف خشصية

 كيف عرفت بربامج التطوع يف مجعية زمزم؟ 

 الصحف والقنوات رساةل جوال زايرة مندوب 

 أ خرى: ................................................. زمالء العمل

 كيف تواصلت ابمجلعية أ ول مرة؟ 

 بريد عىل املوقع أ حد املقار زايرة اتصال ابلهاتف أ و اجلوال

 أ خرى: ................................................. مقابةل أ حد منسوبهيا

 ما هو انطباعك عن التواصل ال ول؟ 

 س ئي جدا س ئي متوسط جيد جيد جدا ممتاز

 ما اذلي تتوقع أ ن حتصل عليه دلى اشرتاكك ابلتطوع مع مجعية زمزم؟ 

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

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

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

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

.................................. .............................................. ......................................................... 
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›  ترش يحات .8   

 رعاية الصحية(  للعمل التطوعي مع مجعية زمزم؟هل ترحش أ حد معارفك )من العاملني يف جمال ال 

 وس يةل التصال الوظيفة الامس م

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الامس: .............................  التوقيع: ...................... التار خ: .../.../......

رسال هذه الاس امترة بعد ملهئا اإىل أ حد قنوات التواصل املبينة ابلصفحة ال خرية مع  برجاء اإ

 الشكر،،،،،،،،،

 

 

 

 

 اقرتاحات .9

 ]مالحظة:  هذا اجلزء ميل  بواسطة املتطوعني من املبدعني فقط[

 هذه املساحة مرتوكة كل لوضع ما تشاء من أ راء أ و اقرتاحات واو توصيات أ و أ فاكر 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................ 
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›   

   

 

 قنوات التواصل لتسليم االستمارة

مبنى إدارة البرامج والخدمات الطبية  –جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية  -حي الفيحاء  -جدة  التسليم باليد: 

 إدارة التطوع 

 عناية/ إدارة التطوع 2522622252 رقم  فاكس اإلرسال على: 

   .(متطوع)مع كتابة موضوع الرسالة  zmzm.orgdr.elgabry@البريد االلكتروني   اإلرسال على:

 

mailto:dr.elgabry@zmzm.org

