
 شروط القبول المطلوب توفرها في المتطوع 

بول غير السعودي وفق موافقة أن يكون سعودي الجنسية )ويجوز ق -1
 (.رئيس مجلس االدارة

 (.نموذج الكشف الطبي) الجمعية أن يكون الئقا طبيا للقيام بأعمال  -2
 ( عاما .60( عاما و ال يزيد عن )18أن ال يقل عمره عن ) -3

أن ال يتعارض عمله األساسي مع عمله التطوعي واحتساب االجر  -4
 عند هللا تعالى.

 الية قبول المتطوع  •

 تطوع .تقديم طلب بال .1

 تعبئة استمارة االلتحاق بالعمل التطوعي . .2

موافقة المدير التنفيذي على المتطوع السعودي وغير  .3

 السعودي يعرض لرئيس مجلس االدارة .

 توقيع عقد اتفاقية متطوع يمثل الجمعية المدير التنفيذي . .4

الرسمي للتطوع  يستلم المتطوع بطاقة تعريفية و الزي .5

 الخاص به . 

 

 

 

امات المتطوع واجبات  • ز  الت 

http://998.gov.sa/Ar/eforms/volun_med_form.pdf


 الحضور و االنتظام أثناء عقد الدورات التدريبية .  -1
 تلبية النداء في أسرع وقت . -2
باألوامر و التعليمات الصادرة إليه و عدم االمتناع عن أداء العمل   التقيد -3

 المكلف به أو رفض االستمرار فيه بغير عذر .
 االلتزام بالصدق و األمانة و عدم إفشاء األسرار العمل المكلف به . -4
 االلتزام بالسلوك و اآلداب العامة و احترام رؤساؤه و زمالئه . -5
 .ات تطرأ على عنوان عمله أو سكنهصة عن أي تغييرإشعار الجهة المخت -6
 التطوع لمدة ال تقل عن سنه تجدد حسب رغبة المتطوع . -7
المحافظة على العهد المسلمة له من مالبس و معدات و أدوات و استخدامها  -8

في الغرض المحدد لها مع ضمان إعادتها عند ترك عمله التطوعي أو عدم 
 االنتظام فيه و إال تلحقه المسئولية .

عدم اإلدالء أو التصريح بأي معلومات صحفيه أو إعالميه تتعلق بالعمل  -9
 التطوعي 

 عاب الواضح ألهداف المؤسسة وتطلُّعاتها واإللتزام بالوقت االستي -10
ع ألهداف أخرى  -11  عدم محاولة استغالل التطوُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حقوق المتطوع : •
 



 .لحق في العمل في بيئة امنة وصحيةا .1

 .لعدالة في اإلختيار ضمن فرص متساوية غير متحيزةا .2

حق في الحصول على معلومات حقيقية ودقيقة عن مؤسسات المجتمع ال .3

 .المدني او قوانين العمل التطوعي واإللتزام بالميثاق الوطني للتطوع 

 دم القيام بوظيفة موظف مدفوع األجر مرتبط بالوقت ع .4

حق في الحصول على وصف لوظيفة المتطوع وساعات عمل متفق  ال .5

 .عليها لتحديد نوعها وتخصصها

في المحافظة على سرية معلومات المتطوع الشخصية ضمن   حقال .6

 .قانون حفظ الخصوصية

لى المهام الموكلة للمتطوع ان تكون متوافقة مع عمر و قدرات  ع .7

 المتطوع وتخصصه

لى طلب القبول ان يكون موقعا من قبل أولياء أمور المتطوعين الذين  ع .8

 .عاما   18تقل أعمارهم عن  

 .تطوع حق في الحصول على شهادةال .9

 .نح األولوية في التوظيف للمتطوع في نفس المؤسسةم .10

 وحدة التطوع  •

 . تعيين مديرا لوحدة التطوع 

   االشراف المباشر من المديري التنفيذي او نائبه 

 م 31/10/2019بتاريخ  11تم اعتماد الالئحة بمحضر مجلس االدارة رقم 


