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 سياسة تنظيم العالقات مع المستفيدين
 لجمعية األمير محمد بن فهد بن جلوي
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 : مقدمةال
تتمثل هذه السياسة تعريف المستفيدين من الخدمات العامة للجمعية ومعرفة جميع اإلجراءات 
ي يتم تحديثها بشكل مستمر حسب الحاجة أو ما تقتضيه المصلحة العامة، باإلضافة 

الت 
ي تسىع الجمعية لتحقيقها تجاه خدمة المستفيدين والعمل عىل توفير السبل 

للمستجدات الت 
ي تساعدهم لالنتقال من الرعوية إىل التنمية، مع تعزيز ثقة المستفيدين واألدوات المعين

ة الت 
ي تقدمها الجمعية. 

 بالخدمات الت 
 النطاق: 

ي 
 
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة عىل كافة المستفيدين من خدمات الجمعية، عىل الرق

ي منها المجتمع وت
ي يعان 

قدم، منعه من التطور والتبالمجتمع والحد من المشاكل االجتماعية الت 
ي تقدمها الجمعية، باإلضافة إىل 

ي المجاالت الت 
وتوفير ما يلزم من الخدمات االجتماعية الخاصة ق 

 ، بما يؤدي إىل تحقيق أكير قدر ممكن من النتائج اإليجابية. عمليات التطوير والتنمية المختلفة
 البيان: 

 األنظمة واللوائح  -أ 
ي 
ي تضمن تحديد الفئات الت 

وط الحصول عليها وآلية البحث والتحقق واتخاذ  الت  تقدم لها وشر
ام باللوائح  اهة وااللي   القرار وفق المنهج العمىلي المتبع وبما تقتضيه طبيعة هذا العمل من الي  

 واألنظمة من جهة، وشية بيانات المستفيدين من جهة أخرى. 
 المستفيدون من خدمات الجمعية.  -ب
 النساء.  -1
 الرجال.  -2
 الشباب -3
 طفال. األ  -4
ي تقدمها الجمعية.  -ج

 الخدمات الت 
ي مجال القرآن الكريم والسنة النبوية وتعليم فنون الخطابة. 

امج النوعية ق   الير
 د. البيانات الخاصة المطلوب توافرها. 

يتم تحديد البيانات المطلوب وفق كل برنامج ونشر هذه البيانات عىل موقع الجمعية ومىلئ 
 برنامج. االستمارة الخاصة بكل 

 جودة الخدمات المقدمة
امج واألنشطة المقدمة لهم.   تحقيق رضا وتوقعات المستفيدين والتحسير  المستمر لكافة الير
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 واجبات المستفيد
ام بتقديم كافة البيانات صحيحة.  -1  االلي  
2-  . ام بتحديث البيانات لدى الجمعية كل ما طرأ تحديث أو تغيير  االلي  
وط والتعهد  -3  بصحة البيانات. الموافقة عىل الشر

 العدل
 تحقيق المساواة بير  المستفيدين من خدمات الجمعية. 

 المسؤوليات
امجتطبق هذه السياسة ضمن خدمات الجمعية المقدمة للمستفيدين المسجلير    بالير

ي تقدمها 
امج واألنشطة الت  واألنشطة لدى الجمعية، واالطالع عىل األنظمة المتعلقة بالير

ام بما ورد فيها من أحكام. الجمعية وعىل السياسات   واإللمام بها وااللي  
 المراجع

ي اجتماعه 
ي اعتمد مجلس إدارة الجمعية ق 

ـه الموافق 1444/ 3/ 20هذه السياسة بتاري    خ  الثان 
م وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات تنظيم العالقات مع المستفيدين 2022/ 10/ 16

ا. 
ً
 سابق

 


