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املادة األوىل
يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة -أينــا وردت يف هــذا النظــام- املعــاين املبينــة أمــام كل منهــا، 

مــا مل يقتــض ســياق النــص غــر ذلــك:

1. العمــل التطوعــي: كل جهــد أو عمــل يقدمــه شــخص ذو صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة، بطوعــه 

واختيــاره؛ رغبــة يف خدمــة املجتمــع وتنميته.

2. النظام: نظام العمل التطوعي.

3. اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.

4. املتطوع: كّل من يقدم عمالً تطوعيًّا، دون اشرتاط مقابل مادي أو معنوي.

ــح تســتفيد مــن العمــل التطوعــي، ســواء  ــة غــر هادفــة إىل الرب ــة املســتفيدة: أي جه 5. الجه

كانــت عامــة أو أهليــة.

ــا، تحــت قيــادة موحــدة؛  6. الفريــق التطوعــي: مجموعــة مــن األفــراد ميارســون عمــاًل تطوعيًّ

لتحقيــق أهــداف مشــرتكة ومحــددة، وبنــاًء عــى أطــر نظاميــة تتكــون مــن سياســات وإجــراءات 

موصوفــة بــإرشاف الجهــة املســتفيدة.

القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة

يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة -أينــا وردت يف هــذا النظــام- املعــاين املبينــة أمــام كل منهــا، 

مــا مل يقتــض ســياق النــص غــر ذلــك:

1. العمــل التطوعــي: كل جهــد أو عمــل يقدمــه شــخص ذو صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة، بطوعــه 

واختيــاره؛ رغبــة يف خدمــة املجتمــع وتنميتــه.

2. النظام: نظام العمل التطوعي.

3. اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.

4. املتطوع: كّل من يقدم عمالً تطوعيًّا، دون اشرتاط مقابل مادي أو معنوي.

ــواء  ــي، س ــل التطوع ــن العم ــتفيد م ــح تس ــة إىل الرب ــر هادف ــة غ ــتفيدة: أي جه ــة املس 5. الجه

ــة. ــة أو أهلي ــت عام كان

ــا كل  ــة املســتفيدة يف العمــل التطوعــي بأنه ــة الجه ــة املجمع ــة املســتفيدة: تعــرف جامع 6. الجه

ــادي. جهــة تنفــذ العمــل التطوعــي بــرط أال يرتتــب عــى تنفيذهــا أي هــدف للربــح امل

ــرح  ــى ط ــة ع ــي يف الجامع ــل التطوع ــر العم ــة أن يقت ــرى الجامع ــي: ت ــق التطوع 7. الفري

وتنظيــم وإدارة الفــرص التطوعيــة مــن خــالل الجهــات املختلفــة بالجامعــة دون تشــكيل فــرق 

ــتدمية. ــة مس تطوعي

8. القواعــد التنفيذيــة: يقصــد بهــا القواعــد التنفيذيــة لجامعــة املجمعــة يف نظــام العمــل 

التطوعــي.
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املادة الثانية
يهدف النظام إىل اآليت:

1. تنظيم العمل التطوعي، وتطويره.

2.  نر ثقافة العمل التطوعي بني أفراد املجتمع ومؤسساته.

3. تنظيم العالقة بني أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.

4. تعزيــز قيــم االنتــاء الوطنــي والعمــل اإلنســاين واملســؤولية االجتاعيــة لــدى أفــراد املجتمــع 

ومؤسساته.

5. تنمية قدرات املتطوعني وتوجيهها نحو األولويات الوطنية.

القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة

يهدف النظام إىل اآليت:

1. تنظيم العمل التطوعي، وتطويره.

2.  نر ثقافة العمل التطوعي بني أفراد املجتمع ومؤسساته.

3. تنظيم العالقة بني أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.

4. تعزيــز قيــم االنتــاء الوطنــي والعمــل اإلنســاين واملســؤولية االجتاعيــة لــدى أفــراد 

املجتمــع ومؤسســاته.

5. تنمية قدرات املتطوعني وتوجيهها نحو األولويات الوطنية.

6. اإلسهام يف دعم الناتج الوطني. 

7. اكتساب املهارات وتنمية القدرات من خالل صقل الفكر للفرد والجاعة

املادة الثالثة
ــي(،  ــل التطوع ــة للعم ــة الوطني ــمى )اللجن ــة تس ــة وطني ــام لجن ــكام النظ ــب أح ــأ مبوج تنش

ــن: ــة كل م ــة، وعضوي ــة االجتاعي ــل والتنمي ــر العم ــة وزي برئاس

1. ممثل من وزارة العمل والتنمية االجتاعية.

2. ممثل من وزارة التعليم.

3. ممثل من وزارة الصحة.

4. ممثل من وزارة الحج والعمرة.
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5. ممثل من وزارة اإلعالم.

6. ممثل من هيئة الهالل األحمر السعودي.

7. ممثل من املديرية العامة للدفاع املدين.

8. ممثل من وحدة املخاطر الوطنية.

9. ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية. 

10. أحد مسؤويل الجمعيات التطوعية األهلية، يختاره وزير العمل والتنمية االجتاعية.

11. أحد املهتمني بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية االجتاعية.

ــرراً  ــر مق ــار الوزي ــة، ويخت ــة االجتاعي ــل والتنمي ــكرتارية يف وزارة العم ــة س ــون للجن ويك

ــوزارة. ــي ال ــن موظف ــة م ــاً للجن وأمين

املادة الرابعة
تكــون مــدة العضويــة يف اللجنــة أربع ســنوات قابلــة للتجديد ملرة واحــدة، ويختــار الرئيس نائباً 

لــه مــن ممثــي األجهــزة الحكوميــة يف اللجنــة عــدا ممثــل وزارة العمــل والتنميــة االجتاعيــة، 

ويحــق للجنــة دعــوة مــن تــراه لحضــور اجتاعاتهــا دون أن يكــون لــه حــق التصويت.

املادة الخامسة
تجتمــع اللجنــة مرتــني عــى األقــل يف الســنة بنــاًء عــى دعــوة مــن رئيســها. وال يكــون اجتــاع 

اللجنــة صحيحــاً إال إذا حــره أكــر مــن نصــف أعضائهــا عــى األقــل, عــى أن يكــون مــن بينهــم 

ــاوي  ــد تس ــن، وعن ــاء الحارضي ــوات األعض ــة أص ــا بأغلبي ــدر قراراته ــه. وتص ــس أو نائب الرئي

األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتــاع. وللجنــة عقــد اجتاعــات طارئــة 

إذا طلــب ذلــك رئيســها أو ثالثــة مــن أعضائهــا عــى األقــل.

املادة السادسة
ــا  ــتفيدة في ــات املس ــني الجه ــيق ب ــؤولية التنس ــام- مس ــكام النظ ــدود أح ــة -يف ح ــى اللجن ع

ــأيت: ــا ي ــاص م ــو خ ــى نح ــا ع ــي، وعليه ــل التطوع ــص العم يخ

1. وضع اسرتاتيجيات العمل التطوعي.

2. وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.

3. اإلرشاف عى قواعد البيانات الخاصة باملتطوعني.
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4. دعــم تنظيــم املؤمتــرات والنــدوات وتشــجيع البحــوث والدراســات املتعلقــة بالعمــل التطوعــي 

والعمــل عــى تفعيلهــا، بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة.

5. إبراز الجهود التطوعية يف اململكة عى املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.

6. إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي يف اململكة.

7. وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها.

املادة السابعة
تلتــزم الجهــة املســتفيدة -وفقــاً ألحــكام النظــام- بــكل مــا مــن شــأنه تفعيــل العمــل التطوعــي، 

وباألخــص القيــام باملهــات اآلتيــة:

1. استقبال طلبات الراغبني يف العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار يف شأنها.

ــج  ــاركة يف الربام ــم، للمش ــوبيها وغره ــن منس ــي، م ــل التطوع ــني يف العم ــتقطاب الراغب 2. اس

التطوعيــة الداخليــة التــي تنظمهــا الجهــات املســتفيدة، وكذلــك الربامــج التطوعيــة الخارجيــة، 

وفــق التعليــات املنظمــة لذلــك.

3. تصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية.

4. تدريب املتطوعني ورفع مستوى قدراتهم يف مجال التخصص.

5. متابعة أداء املتطوعني وتقوميهم وتحفيزهم.

القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة

تؤكد الجامعة عى ما يي:

1. سواسية املتطوعني من داخل الجامعة ومن خارجها والتعامل بدون متييز.

2. طرح الفرص التطوعية باإلعالن عنها والتسويق لها.

3. اعتاد برنامج العمل التطوعي يف كليات الجامعة.

4.  إعداد التقرير السنوي املتعلق بالعمل التطوعي.

املادة الثامنة
يجــوز للمتطوعــني مارســة العمــل التطوعــي عــن طريــق تشــكيل فريــق تطوعــي، بعد تســجيله 

واعتــاده لــدى الجهة املســتفيدة.
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القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة 

يقتــر قبــول املتطوعــني عــى االفــراد دون الفــرق ويرتبــط العمــل التطوعــي بالفرصــة 

التطوعيــة التــي تطرحهــا جهــات الجامعــة وتنتهــي بانتهــاء الفرصــة. 

املادة التاسعة
ــه  ــد في ــة(، تقي ــة املســتفيدة ســجل يســمى )ســجل املتطوعــني والفــرق التطوعي يُنشــأ يف الجه

أســاء املتطوعــني وعــدد ســاعات التطــوع واألعــال التطوعيــة التــي قامــوا بهــا لــدى الجهــة.

القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة 

ــاء  ــه أس ــد في ــث يقي ــراد بحي ــجل األف ــى س ــة ع ــني يف الجامع ــجل املتطوع ــر س يقت

املتطوعــني وعــدد ســاعات التطــوع واألعــال التطوعيــة التــي قامــوا بهــا لــدى الجامعــة، 

ــة اقرتحوهــا. والفــرص التطوعي

املادة العارشة
للمتطــوع -وفــق أحــكام النظــام ويف حــدود الصالحيــات واإلمكانــات املتاحــة للجهــة املســتفيدة، 

ومبــا يخــدم تنفيــذ العمــل التطوعــي- الحــق يف الحصــول مــن الجهــة املســتفيدة عــى مــا يــأيت:

1. التدريب الالزم يف مجاله التطوعي. 

2. األجهزة، واألدوات، واملالبس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي.

3. اإلعاشة، واملواصالت، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته.

4. العــالج إذا أصيــب أثنــاء التدريــب أو مارســة العمــل التطوعــي، أو خــالل ذهابــه إىل عملــه 

التطوعــي وعودتــه منــه.

5. بطاقة تعريفية من الجهة املستفيدة.

6. شــهادة تطــوع وخــربة، تصــدر باســم الجهــة املســتفيدة، تتضمــن نــوع العمــل التطوعــي الــذي 

أنجــز ومدتــه وســاعات العمــل التطوعيــة ووصــف الخــربة التــي اكتســبها منــه.
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القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة

 يكــون للمتطــوع وفــق مــا تقــره اللوائــح واألنظمــة والصالحيــات ذات العالقــة ويف حــدود 

اإلمكانــات املتاحــة للجامعــة الحصــول عــى مــا يــي:

ــا  ــة ومب ــرره الجامع ــا تق ــق م ــه وف ــوع في ــم التط ــذي ت ــال ال ــالزم يف املج ــب ال 1. التدري

يتناســب مــع ظروفهــا وإمكاناتهــا مــن حيــث وســيلة التدريــب ووقــت التدريــب ومــكان 

ــة. ــة املقدمــة للفرصــة التطوعي التدريــب عــى أن يكــون التدريــب بقــرار مكتــوب مــن الجه

ــره  ــا تق ــق م ــة وف ــذ الفرصــة التطوعي ــا املتطــوع لتنفي ــاج إليه ــي يحت ــزات الت 2. التجهي

ــة. ــح ذات العالق ــة واللوائ األنظم

3. اإلعاشــة التــي  يحتــاج إليهــا املتطــوع لتنفيــذ الفــرص التطوعيــة، بحيــث تقــوم جهــة 

ــة املبــارشة  ــة للفرصــة بتوفــر اإلعاشــة للمتطــوع يف الفــرص التطوعي ــة املقدم الجامع

وليســت الفــرص التطوعيــة عــن بعــد, بحســب فــرتة تنفيــذ الفرصة عــى أن تتــوىل الجهة 

املقدمــة للفرصــة تحديــد نــوع وكميــة اإلعاشــة، ووفــق مــا تقــره األنظمــة واللوائــح.

4. املواصــالت التــي  يحتــاج إليهــا املتطــوع لتنفيــذ الفــرص التطوعية،بحيــث تقــوم جهــة 

الجامعــة املقدمــة للفرصــة التطوعيــة بتوفــر املواصــالت للمتطــوع يف الفــرص التطوعية 

املبــارشة وليســت الفــرص التطوعيــة عــن بعــد، عــى أن تتــوىل الجهــة املقدمــة للفرصــة 

ــره  ــا تق ــق م ــبة وف ــالت املناس ــوع املواص ــالت ون ــر املواص ــة لتوف ــدى الحاج ــد م تحدي

األنظمــة واللوائــح. 

5. الســكن الــذي  يحتــاج إليــه املتطــوع لتنفيــذ الفــرص التطوعيــة، بحيــث تقــوم جهــة 

الجامعــة املقدمــة للفرصــة التطوعيــة بتوفــر الســكن للمتطــوع يف الفــرص التطوعيــة 

املبــارشة )وليســت الفــرص التطوعيــة عــن بعد(،عــى أن تتــوىل الجهــة املقدمــة للفرصــة 

تحديــد مــدى الحاجــة لتوفــر الســكن ونــوع الســكن املناســب. وفــق مــا تقــره األنظمــة 

واللوائــح.

ــه إىل  ــاء التدريــب أو مارســة العمــل التطوعــي أو خــالل ذهاب 6. العــالج إذا أصيــب أثن

عملــه التطوعــي وعودتــه منه،بحيــث تقــوم جهــة الجامعــة املقدمــة للفرصــة التطوعيــة 

بتوفــر العــالج للمتطــوع اذا أصيــب أثنــاء التدريــب عــى الفرصــة التطوعيــة أو مارســة 

ــه  ــودة من ــوع أوالع ــر التط ــه ملق ــالل ذهاب ــة أوخ ــرص التطوعي ــي يف الف ــل التطوع العم

وفــق مــا تقــره األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.

ــر  ــة بتوف ــة للفرص ــة املقدم ــة الجامع ــوم جه ــث تق ــة للمتطوع،بحي ــة تعريفي 7. بطاق
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ــول  ــى حص ــب ع ــى أن ال يرتت ــة، ع ــرص التطوعي ــوع يف الف ــة للمتط ــة تعريفي بطاق

ــة.  ــزات املادي ــن املي ــزة م ــذه أي مي ــى ه ــوع ع املتط

ــوع  ــهادة تط ــم ش ــة بتقدي ــرة للفرص ــة املوف ــة الجامع ــوم جه ــث تق ــهادة تطوع،بحي 8. ش

وخــربة للمتطــوع وتصــدر باســم مركــز العمــل التطوعــي بالجامعــة متضمنــة نــوع العمــل 

ــا  ــل عليه ــي حص ــة الت ــل التطوعي ــاعات العم ــدد س ــه وع ــز ومدت ــذي أنج ــي ال التطوع

ــه. ــي أكتســبها من ووصــف الخــربة الت

املادة الحادية عرشة
يلتزم املتطوع مبا يأيت:

1. التحي باألخالق واآلداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.

2. إنجــاز العمــل التطوعــي بأمانــة ونزاهــة وفــق مقتضيــات العمــل التطوعــي ومبادئــه وأهدافــه، 

واألنظمــة واللوائــح والتعليــات ذات الصلــة مبجــال تطوعــه.

3. اتباع األنظمة والتعليات والضوابط الخاصة بالجهة املستفيدة من عمله التطوعي.

4. املحافظة عى العهد املسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إىل الجهة املستفيدة.

ــة  ــل ذا طبيع ــي، إذا كان العم ــل التطوع ــني يف العم ــة العامل ــالمة وحاي ــائل الس ــاة وس 5. مراع

ــة املســتفيدة. ــع الجه ــك بالتنســيق م ــة، وذل ميداني

6. عدم إفشاء أي رس يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله، أو بعد تركه.

ــن  ــى إذن م ــول ع ــة دون الحص ــيلة إعالمي ــة ألي وس ــأي معلوم ــح ب ــدم اإلدالء أو التري 7. ع

رئيــس الجهــة املســتفيدة، وللجهــة املســتفيدة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضــان التــزام املتطــوع 

مبقتضيــات العمــل التطوعــي ومبادئــه.

القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة

يلتزم املتطوع مبا يأيت:

1.  أن يكون  هدف املتطوع اإلسهام يف تحقيق متطلبات التنمية الوطنية.

2. ن يلتــزم بالصــدق واألمانــة فيــا يتعلــق بامتالكــه مهــارات العمــل الــذي تقــدم للتطــوع 

مــن أجلــه.

3. التحي باألخالق واآلداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي اختاره.

4. إنجــاز العمــل التطوعــي بأمانــة ونزاهــة وفــق مقتضياتــه ومبادئــه وأهدافــه، واألنظمــة 
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واللوائــح والتعليــات ذات الصلــة مبجــال تطوعــه.

5. اتباع األنظمة والتعليات والضوابط الخاصة بالجهة املستفيدة من عمله التطوعي.

6. املحافظة عى العهد املسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إىل الجهة املستفيدة.

7. مراعاة وسائل السالمة وحاية العاملني يف العمل التطوعي.

8. عدم إفشاء أي رس يتعلق بعمله التطوعي أثناء عمله، أو بعد تركه.

9. عــدم اإلدالء أو التريــح بــأي معلومــة ألي وســيلة إعالميــة دون الحصــول عــى إذن 

مــن رئيــس الجهــة املســتفيدة. 

10. عدم القيام بتكوين أي نوع من أنواع الفرق أو املجموعات أو الشليات.

11. االلتزام بتنفيذ كل ما توجه إليه الجهة املستفيدة ما يتعلق مبجال تطوعه.

املادة الثانية عرشة
ــة، أو  ــورة قطعي ــل بص ــن العم ــه م ــة متنع ــز أو عاه ــة بعج ــة اإلصاب ــوع -يف حال ــح املتط 1. مين

ــه التطوعــي- تعويضــاً؛  ــة الوفــاة، إذا كان العجــز أو الوفــاة ناشــئني بســبب عمل ورثتــه يف حال

ــدى الجهــة املســتفيدة. وفقــاً لنظــام العمــل ل

2. يــرف ملــن يصــاب -بســبب عملــه التطوعــي- بعجــز جــزيئ أو عاهــة مســتدمية ال متنعــه مــن 

أداء عملــه؛ تعويــض يقــدر عــى أســاس نســبة العجــز الــذي أصابــه مقــدراً عــى أســاس التعويــض 

املشــار إليــه يف الفقــرة )1( مــن هــذه املــادة، ويكــون تقريــر نســبة العجــز مــن الهيئــة الطبيــة 

املختصــة.

القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة

تؤكــد الجامعــة عــى إلتزامهــا فيــا يتعلــق بحالــة العجــز الــكي أو الجــزيئ الــذي يحــدث 

ــه التطوعــي يف الجامعــة باللوائــح والتنظيــات املتبعــة يف هــذه  للمتطــوع بســبب عمل

الحالــة.

املادة الثالثة عرشة
للجهــة املســتفيدة تكريــم املتطوعــني ســنويًّا يف املناســبات الوطنيــة أو الدوليــة، ولرئيــس الجهة 

املســتفيدة منــح املتطــوع مــا يــراه مناســباً مــن حوافــز معنوية. 
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القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة

تخصص الجامعة جوائز سنوية للمتطوعني وفق قواعد منظمة تعد لهذ الغرض

املادة الرابعة عرشة
1. للجهــة املســتفيدة إنهــاء عمــل املتطــوع وفــق رشوط وضوابــط تحددهــا، ولجهــة عمــل املتطوع 

إنهــاء تفرغــه مــن عملــه التطوعــي، إذا كان تطوعــه أثنــاء الــدوام الرســمي, بعــد التنســيق كتابيًّا 

مــع الجهة املســتفيدة. 

2. للمتطــوع إنهــاء عملــه التطوعــي لــدى الجهــة املســتفيدة، بــرط إشــعارها قبــل اإلنهــاء بوقــت 

كاف، وأن يحــرص عــى أال يخــل ذلــك بالعمــل التطوعــي.

القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة

1. لجهة الجامعة املستفيدة من املتطوع إنهاء عمله املتطوعي معها وفقاً ملا يي:

أ- اذا خالف أي من أنظمة ولوائح العمل التطوعي.

ب- اذا أخل بأي من التزاماته تجاه جهة الجامعة التي تطوع من أجلها.

ج ـ اذا مل يستطع آداء املهام التى يتطلبها عمله التطوعي.

د- اذا رأت الجهة التي تطوع من أجلها أن تطوعه ال يحقق أهداف الجهة.

2- ميكن لجهة عمل املتطوع طلب إنهاء تفرغه من عمله التطوعي وفقاً ملا يي:

أ- اذا تعارض عمله التطوعي مع متطلبات مهام عمله الرسمي.

ب- اذا كان تطوعه يؤثر عى حسن أداء عمله الرسمي.

ج - بناًء عى املفاهمة بني املتطوع وجهة العمل التطوعي وجهة العمل الرسمي.

3- ميكن للمتطوع إنهاء عمله التطوعي لدى الجهة املستفيدة وفقاً ملا يي:

أ- اذا طرأ له ظرف ال ميكن تأجليه.

ب- اذا حصــل عــى فرصــة عمــل ال ميكــن تأجيــل االلتحــاق بهــا إىل حــني إنتهــاء تطوعــه 

مــع الجهــة.

ج- اذا حصــل عــى فرصــة تطويــر مثــل: الحصــول عــى فرصــة تدريبيــة أو بعثــة دراســية 

أو دراســة جامعيــة، ال ميكــن تأجيــل االلتحــاق بهــا إىل حــني إنتهــاء تطوعــه مــع الجهــة.

4- أن يتــم جميــع مــا ســبق يف الفقــرات ) 3،2،1 (  مــن خــالل مكاتبــات رســمية و أال يرتتــب 

عــى ذلــك إخــالل بجــودة العمــل التطوعي.
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املادة  الخامسة عرشة
ال يجــوز ملنشــآت القطــاع الخــاص االســتفادة مــن جهــود املتطوعــني يف حــال وجــود عائــد ربحــي 

مبــارش أو غــر مبــارش لتلــك املنشــآت.

القاعدة التنفيذية لجامعة املجمعة 

ميكــن لجهــات الجامعــة ويف ســبيل تنفيــذ الفــرص التطوعيــة الخاصــة بهــا أن تتعــاون مــع 

القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص والقطــاع الغــر ربحــي رشط أن ال يرتتــب عــى هــذا 

التعــاون توظيــف جهــود املتطوعــني يف العائــد الربحــي املبــارش أو الغــر مبــارش ووفــق 

مــا تقــره األنظمــة واللوائــح.

املادة السادسة عرشة
عى الجهة املستفيدة النظر يف تظلات املتطوعني، والتحقق منها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

املادة السابعة عرشة
تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة اآلليات الخاصة بها لتطبيق النظام.

املادة الثامنة عرشة
يُعمل بالنظام بعد )تسعني( يوماً من تاريخ نره يف الجريدة الرسمية.

القواعد التنفيذية لجامعة املجمعة 

يعمــل بالقواعــد التنفيذيــة لجامعــة املجمعــة للعمــل التطوعــي بعــد إقرارهــا مــن صاحــب 

الصالحيــة.


