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ميثاق

العمل التطوعي
أهداف الميثاق

 �� حياتھ.
ً
توجيھ وتحف�� املتطوع�ن ع�� أهمية االل��ام بقيم التطوع وأخالقياتھ وأن ي�ون سلو�ا

�عظيم أثر شركة سليمان بن عبدالعز�ز الراج�� الوقفية ا��تم�� من خالل العمل التطو�� وز�ادة �سبة املتطوع�ن.

حقوق المتطوع

اس�شعار   �� أثر  من  لذلك  ملا  التطو��  بالعمل  ا��اصة  واألهداف  باالس��اتيجيات  املتطوع  بتعر�ف  الشركة   �� التطوع  إدارة  تل��م 

املسؤولية وتقديرها وا��هد املقدم من قبل املتطوع�ن. 

تحديد املرجعية املباشرة للمتطوع �� تلقي التوج��ات وتقديم االس�شارات للمهام امل�لف ��ا �� الفرص التطوعية.

توف�� الب�ئة املناسبة للعمل التطو��، بما يكفل التقدير واالح��ام للمتطوع وملا يقدمھ من عمل، مع تقبل اآلراء واملق��حات واملالحظات 

املقدمة من املتطوع، ومعاملتھ كشر�ك نجاح �� أداء العمل التطو��.

يحق للمتطوع أن يتقدم ع�� الفرص التطوعية املتاحة وال�� تحقق رغباتھ واحتياجاتھ وتن�� مهاراتھ و�حق لھ تو�� الفرصة مادامت 

تتوفر فيھ املتطلبات واملهارات ا��اصة بالفرصة التطوعية، كما ي�ون لھ ا��ق �� اختيار الوقت املناسب وم�انھ وطر�قتھ بما ال يتعارض 

مع سياسة الشركة. 

تل��م الشركة بإعالم �افة املتقدم�ن ع�� الفرص التطوعية بوصول طلبا��م لاللتحاق بالفرصة التطوعية وتل��م بإعالن ن�يجة التقدم 

بالقبول أو الرفض و�يان أسباب الرفض إن أمكن أو اق��اح فرص تطوعية مناسبة.

يحق ل�ل متطوع أن يحصل ع�� توضيح مناسب يتعلق بالتعر�ف بالشركة والعامل�ن ��ا واألدوار واملهام ال�� س�تو�� املتطوع تنفيذها. 

يتم توصيف دور املتطوع قبل البدء �� العمل التطو�� املناط بھ بحسب املؤشرات واملعاي�� املو��ة �� قسم السياسات واإلجراءات من 

هذا الدليل. وعند التغي�� أو التعديل �� املهام امل�لف ��ا يتم اشعار املتطوع بالدور ا��ديد املطلوب منھ وأخذ موافقتھ عليھ، فال يحق 

بحال فرض فرص تطوعية ع�� املتطوع اال �عد موافقتھ عل��ا. 

يجب أن يمارس املتطوع دوره التطو�� �� ب�ئة آمنة من ا��اطر وال��ديدات ال�� قد تالمس سالمتھ البدنية أو النفسية، وع�� الشركة 

أن توفر لھ الدعم املعر�� واملادي إلجراءات األمن والسالمة وتوف�� أدوا��ا وطر�قة استخدامها وال�� تب�� ع�� تقييم ا��اطر املتوقعة. 

تقوم الشركة باطالع املتطوع ع�� نموذج تقييم العمل ا��اص بھ قبل البدء �� تنفيذ املهمة التطوعية و�طالعھ ع�� س�� املهمة ونتائجها 

من خالل عرض ما تم تحقيقھ ومدى مطابقة عملھ لألهداف املرسومة وتوضيح األخطاء وكيفية عالجها، ع�� أن ي�ون التقييم والتأكد 

من تحقيق األهداف املرجوة بصورة دور�ة. 

يخضع املتطوع الذي ال يمتلك املعلومات واملهارات الالزمة لالنطالق �� العمل التطو�� لف��ة تدر�ب تحت إشراف الشركة ل��ي�تھ للقيام 

باملهام التطوعية املتقدم لها، وال�� يتم من خاللها اك�شاف القدرات وتنمية املهارات و�عز�ز القناعات اإليجابية تجاه العمل التطو��، 

و�جب ع�� املتطوع االل��ام بجميع ال��امج التدر��ية ال�� تقدم لھ لتطو�ر مهاراتھ وتحقيق الوصول للكفاءة واإلنتاجية.



يل��م املتطوع بأداء عملھ الذي تم االتفاق عليھ مع الشركة بإتقان واح��افية دون تقص�� أو خلل. 

يوقع املتطوع والشركة ميثاق التطوع الذي يو�� ا��قوق والواجبات وتطلعات الطرف�ن. 

يل��م املتطوع بالعمل خالل الساعات ا��ددة �� الفرصة التطوعية و�تقيد ب�نفيذ العمل �� امل�ان الذي تم االتفاق عليھ سواء �ان 

مكت�� أو �� امليدان أو عن �عد. 

 �� �س���ن  وال  منھ،  واملستفيدين  التطو��  ال��نامج  بطبيعة  أو  بالشركة  املتعلقة  املعلومات  جميع  سر�ة  ع��  با��فاظ  املتطوع  يل��م 

ا��فاظ ع�� سر���ا بالطرق املعتمدة، وال يقوم بإفشا��ا لطرف ثالث أو استخدامها خارج إطارها الطبي��. 

 وعند وقوع ذلك يبادر بإعالم 
ً
 �� املصا�� مع دوره بوصفھ متطوعا

ً
يل��م املتطوع �عدم املشاركة �� أي �شاط من شأنھ أن �عد تضار�ا

الشركة بصورة مباشر. 

يتح�� املتطوع خالل أداءه للعمل التطو�� با��دية واالج��اد وال�شاط وأن �عمل ع�� �شر روح اإليجابية ب�ن املتطوع�ن ولدى اآلخر�ن 

من خالل تصرفاتھ وما يقدمھ من خدمة مجتمعية. 

القيم املتعارف عل��ا؛ إذ يجب عليھ  باللباس املناسب لطبيعة عملھ �� الشركة، فال يرتدي لباس يتعارض مع  بالتقييد  يل��م املتطوع 

مراعاة الشعور العام واآلداب والتعاليم اإلسالمية �� مظهره وتصرفاتھ و�عاملھ مع اآلخر�ن.

من نجاح العمل التطو�� أن يتصف العمل بروح الفر�ق الواحد ب�ن املتطوع�ن واالستجابة لتوج��ات الشركة واالستفادة من خ��ات 

فر�ق العمل. 

املشاركة �� إعداد ال��امج والفعاليات وتقديم املق��حات املطورة للعمل التطو��. 

تنفيذ توج��ات وارشادات مشرف التطوع وفر�ق العمل بالشركة وا��امع.

تل��م الشركة با��افظة ع�� خصوصية املعلومات املتعلقة باملتطوع و��ياناتھ ال��صية وعدم �سر�ب ���ء م��ا دون علم املتطوع، أو 

استخدامها �� أغراض أخرى غ�� الس�ب ا��اص بجمعها. وتتحمل الشركة املسؤولية القانونية حيال إفشاء أو استخدام بيانات املتطوع�ن. 

يحق للمتطوع عدم ا��ضور مل�ان العمل التطو�� ألسباب مرضية أو أي عارض يحول ب�نھ و��ن أداء دوره التطو�� شر�طة إبالغ الشركة 

�عدم قدرتھ ع�� ا��ضور، وكذا �� حال حدوث أمر طارئ يتم اإلبالغ �� أقرب فرصة ممكنة. 

يحق للمتطوع أن يرفع تظلمھ أو ش�واه حول أي سلوك أو أسلوب أو قرار أو �عامل يتعارض مع دوره التطو�� واس��اتيجيات وأهداف 

الشركة، وذلك بتقديم الش�وى ملدير الفرع �ش�ل مباشر. 

يحق ل�ل متطوع مل��م بالعمل التطو�� أن يحصل ع�� التكر�م والتقدير ضمن اإلم�انيات املتاحة. 

يمكن للمتطوع أن ين�� عقده أو خدمتھ التطوعية أو �غي�� الفرصة التطوعية ال�� يقوم ب�نفيذها �شرط أال يؤثر ذلك ع�� س�� العمل 

التطو��، كما يمكن ل��امع أو الشركة إ��اء خدمة املتطوع عند وقوع أي مخالفة لبنود ميثاق التطوع. 

واجبات المتطوع


