استمارة تطوع
أرجو قبولي ( متطوعاً  /متطوعة ) بهيئة اهلالل األمحر السعودي وفق الشروط الواردة يف النظام األساسي للهيئة بناء على املبادئ األساسية هليئة اهلالل األمحر السعودي
 ,وأتعهد باحرتام هذا النظام والقرارات واللوائح الصادرة وااللتزام بتنفيذها وتلبية نداء التطوع بدون مقابل مادي وأتعهد بصحة املعلومات الواردة يف استمارة التطوع
وكافة الوثائق املطلوبة املرفقة .

ما هو التطوع :
كل عمل فردي او مجاعي او مؤسسي بصفه طوعية يبذل فيه اجلهد والوقت واملال ويهدف الي حتقيق النفع العام دون مقابل او اجر .

من هو املتطوع :
كل شخص طبيعي او اعتباري يتقدم طواعية للمساهمة يف االعمال التطوعية يف خمتلف الظروف .
أهداف التطوع

واجبات التطوع

شروط التطوع

 )1رفع مستوى الوعي واملهارات اإلسعافية واإلغاثية التطوعية
لدى املواطنني واملقيمني.

 )1أن يكـ ـون سع ـ ـودي اجلنسي ـة او مقيم ممن هل ـم اق ـامة سـ ـارية
املفعول .

 )2غرس مفهوم التطوع لدى األسرة .
 )3االستفادة من اإلمكانيات وأوقات الفراغ لدى أفراد اجملتمع مبا
يعود بالفائدة .
 )4استقطاب املتطوعني املتخصصني من مجيع افراد اجملتمع.
 )5تنمية روح التطوع لدى الشباب .
 )6تهيئة املتطوع بالتأهيل والتطوير الذاتي.
 )7تطوير وتنمية اعضاء التطوع بكفاءة وفعالية .
 )8مواك ـبة املست ـجدات ألعم ـ ـال التـ ـ ـطوع احملليـ ـة واخلليجيـ ـ ـ ـة
والعربية والدولية .
 )9تبادل اخلربات مع اجلهات ذات العالقة احمللية والدولية يف
جمال التطوع .

جماالت التطوع :
• التطوع اإلسعايف ( احلج والعمرة  ،املهرجانات والفعاليات ،
املناسبات الرياضية ) .
• التطوع اإلغاثي.
• التطوع اجملتمعي.

 .1تكون مشاركة املتطوع يف اوقات السلم واحلرب حبيث تشمل:
 :1/1املشاركة يف عمليات اإلسعافات األولية ونقل املصابني
ملراكز العالج اذا كان مدربا على ذلك.

 )2ان يكون حسن السرية والسلوك .
 )3تناسب املؤهالت العلمية ،واخلربات (إن وجدت) مع متطلبات
طبيعة العمل الذي سيؤديه املتطوع أو املتطوعة.

 :1/2املساعدة يف عمليات االخالء وااليواء و تقديم اخلدمات
االجتماعية.
 :1/3ميكن للهيئة االعتماد على املتطوع املتخصص و املصنف

 )4أن اال يتعارض عمله األساسي مع عمله التطوعي.

من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية يف تقديم اخلدم ـة

 )5أن ال يقل عمره عن  18عام وال يزيد عن  66عاما.

اإلسعافية بعد موافقة صاحب الصالحية املبنيـ ـة على تقيي ـم

 )6أن يكون الئقاً طبياً للقيام بأعمال اهليئة.

أداءه وذلك بع ـد أن ميـ ـضي ستة أشهـ ـ ـر على األقـ ـل يف العم ـ ـل

 )7ان يكون متطوعا باهليئة وليس بعدة جهات ومستعد لتلبية
ندائها يف أي وقت .

اإلسعايف كمتطوع.
:1/4املشاركة يف تنفيذ خمتلف عمليات اإلغاثة الداخلية
والدولية.

 )8إرفاق املستندات التالية :

:1/5املشاركة يف أعمال احلج و العمرة.



صورة من اهلوية الوطنية أو كرت العائلة .



:1/6التبليغ عن احلوادث واإلصابات واختاذ االحتياطات

صورة عن جواز السفر أو اإلقامة لغري السعوديني

الضرورية حلني وصول الفرق االسعافية املتخصصة.

سارية املفعول .

:1/7املساهمة يف تدريب وتوعية املواطنني على اإلسعافات



السرية الذاتية سارية املفعول .

األولية.
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• التعليم والتدريب التطوعي

.2االلتزام باحلضور واالنتظام يف التدريبات األساسية
والتنشيطية احملددة .
.3تلبية النداء يف اسرع وقت والتقيد بالتعليمات الصادرة إليه

• التوعية .

وعدم االمتناع عن أداء العمل املكلف به أو رفض االستمرار فيه

• اإلعالم ( االلكرتوني  ،املقروء  ،املرئي  ،وسائل التواصل

بغري عذر شرعي .

االجتماعي )

.4اإللتزام بالسلوك واآلداب العامة واحرتام مبادئ العمل

• التصميم واملونتاج واجلرافيكس .

التطوعي.

• التصوير (التلفزيوني والفوتوغرايف ).

.5إالتزام املتطوع يف اجملال اإلسعايف امليداني بالزي الرمسي

• الربجمة وتطبيقات احلاسب اآللي .

خالل ساعات العمل

• اإلدارة .

. 6إشعار اهليئة عن تغريات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه أو
وسيلة االتصال به.
. 7احملافظة على العهد املسلمة له من مالبس ومعدات وأدوات

اسم املتطوع  /املتطوعة

واستخدامها يف الغرض احملدد هلا واعتبارها عهده مسلمة له
يعيده عند ترك العمل التطوعي او عدم االنتظام فيه يكون
مسئول عن فقدانها.

التوقيـ ـ ــع
التاري ـ ـ ــخ

/

/

صورة شخصية
4x6

 .8عدم اإلدالء او التصري بأي معلومات صحفية أو إعالمية
تتعلق بأعمال اهليئة أو العمل التطوعي دون احلصول على إذن
من منسوبي اهليئة.
.9إبالغ املسئول بالصعوبات اليت يتعرض هلا املتطوع أو املتطوعة.
.16احلصول على التدريب املناسب وتنمية القدرات الشخصية
لتمكينه من اداء املهام املتفق عليها .
 .11اختيار اجملال التطوعي املناسب بناء على الرغبة وما يتناسب
مع قدرات و مهارات املتطوع وفق احتياجات اجلهة املعينة.

البيانات الشخصية :
الاسم ألاول  ................................................. :اسم ألاب  ................................................ :اسم الجد  ................................................. :العائلة ................................................ :
الجنس :

ذكر .

اعزب .

أنثى  .الجنسية  ....................................... :الحالة الاجتماعية :

متزوج عدد ألابناء ................................... :
تاريخ امليالد ..................................... :

رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر :

املؤهل العلمي  .................................................................................................. :التخصص ............................................................................ ................................................... :
املهنة  ................................. .................................................... :جهة العمل  .................................................................................................. :سنوات الخبرة ............................ :
عنوان السكن  ............................................................................................................................ :رقم الجوال .................................................................................................... :
البريد إلالكترون ي ................................................................................................................................................................................................................................................... :
اله ـ ـ ــوايات................................................................................................................................................................................................................................................................. :
املهارات إن وجدت ............................................................................................................................................................................................................................................... : :


هل تستطيع التفرغ للمهام التي تكلف بها من قبل الهيئة ؟

نعم

ال .



هل تمانع من استدعائك في إلاجازات الرسمية عند الضرورة ؟

نعم

ال .



هل ترغب باملشاركة في املناسبات الخاصة بالتطوع ؟

نعم

ال .



هل سبق لك التطوع في إحدى املنظمات الخيرية إلانسانية

نعم

ال .

إذا كانت إلاجابة ( نعم ) أذكر اسم الجهة ........................................................................................................................................................................................ :

اللغات اليت جتيدها :
ممتاز
ممتاز

.............................................................................................. )1
.............................................................................................. )2

متوسط
متوسط

مقبول .
مقبول .

كيف ميكنك املشاركة يف تقديم خدمات والتعاون يف حاالت الطوارئ داخل وخارج الدولة ؟
دفع مساعدة نقدية .
خدمات صحية وعالجية .

تقديم مساعدة عينية .
خدمات فنية وهندسية .

خدمات ثقافية .
املناوبة في مراكز إلاسعاف .
الحضور شخصيا في املناطق املتضررة .

الربامج التطوعية النسائية :
برنامج متطوعة في التوعية والتثقيف .

برنامج ( تعاون) التطوعي .

برنامج فريق املتطوعات إلاسعافي

برنامج مسعفة الحي .

كم هي املدة اليت تستطيع فيها البقاء خارج الدولة لتقديم خدمات التطوعية ؟
................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .........
............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................

يف الظروف العادية  ،حدد الوقت املخصص لتقديم خدماتك ؟
الفرتة

الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
السبت

األحد

األثنني

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

صباحاً
مسـ ــاءً

يف أي املواقع ميكنك تقديم خدمات التطوعية ؟
 )1في إدارة منطقة  )2 ............................................................ :في مركز  )3 ............................................................ :في برنامج ............................................................... :

يف حالة التفرغ من العمل يتم خماطبة :
اسم املسؤول  .......................................................................................... :مسماه الوظيفي  ............................................................ :فاكس ................................................. :

موافقة مرجع مقدم الطلب  ( :إذا كان املتطوع موظفًا أو غري سعودي ) :
نوافق على التحاق  ........................................ .................................................. :الذي يعمل لدينا في قسم ...................................................................................................... :
للمشاركة في ألاعمال التطوعية لدى هيئة الهالل ألاحمر السعودي خالل املدة والفترة املحدةة باالستمارة .

اسم املسؤول  ................................................................. :الوظيفة  ............................................. :التوقيع  ...................................................... :اخلتم
موافقة ولي أمر املتطوعة غري املوظفة :
أوافق على التحاق  ................................................. .......................................................................................................... :للمشاركة في ألاعمال التطوعية لدى هيئة الهالل
ألاحمر السعودي خالل املدة والفترة املحددة باالستمارة .
اسم ولي ألامر  ................... ........................................................................ :صلة القرابة  ............................................. :التوقيع ................................................................. :

املؤهالت واخلربات العلمية والدورات :
م

املؤهالت  /الدورة  /اخلربة

اجلهة

تاريخ احلصول عليها

البلد

1
2
3
4
5
مالحظات املتطوع  /املتطوعة ............................................................................................................................................... ................................................................... :
.................................................................................................................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................
لقد تم الاطالع على لوائح العمل التطوعي وأتعهد بالعمل بموجبها :
توقيع املتطوع  .......................................................................................................................... :تاريخ تعبئة الطلب ......................................................................................... :

لالستعمال الرمسي
اللياقة الصحية ملقدم الطلب حسب التقرير الطبي املرفق :
استكمال متطلبات التطوع :

الئق .

ألاوراق الثبوتية .

غير الئق .

معرفة مهام ومسؤوليات التطوع .

اختيار البرنامج املناسب للتطوع .

رأي مدير التطوع مبنطقة ............................................... :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................
موافقة مدير عام اإلدارة العامة مبنطقة ............................................... :

يقبل املتطوع .

ال يقبل املتطوع .

سبب عدم القبول :
......................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
اسم املدير  .............................................................................................. :التوقيع  ............................................................... :التاريخ :
مين بطاقة تطوع :

مؤقتة

متطوع

/

/

فخرية

اعتماد مدير اإلدارة العامة للتطوع :
اسم املدير  .............................................................................................. :التوقيع  ............................................................... :التاريخ :

اخلتم الرمسي

/

/

