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 ين سياسة تنظيم العالقة مع المستفيد

 

 المقدمة

تمثل هذه السييياسيية تعريم المسييتفيدين من الادمام العامة للجمعية ومعرعة جميع اتجراتام التت يتم تحديث ا  

المصيلحة العامة  بات ياعة للمسيتجدام التت تسيعج الجمعية لتح ي  ا    هبشيلل مسيتمر حسيل الحاجة مو ما ت  يي

تجاه ادمة المسييييتفيدين والعمل علج توعير السييييبل وامدوام المعينة التت تسيييياعدهم لالنت ال من الرعوية  لج 

 مع تعزيز ث ة المستفيدين بالادمام التت ت دم ا الجمعية. والنطاق التنمية

  )سيي ام وال ر  المجاورة ل ا تحدد هذه السيياسية المسييوليام العامة علج لاعة المسيتفيدين من ادمام الجمعية  

علج الرقت بالمجتمع والحد من المشيييالل االجتماعية التت تعانت من ا اةسيييرة المسيييتفيدة  وتمنع م من التطور  

الت دم  وتوعير ما يلزم م من الادمام االجتماعية الااصيييية عت مجاالم التت ت دم ا لجمعية  بات يييياعة  لج و

عمليام التطوير والتنمية الماتلفة التت ي وم علي ا دور اماصيييياالت االجتماعت  بما ييدى  لج تح يب ملبر قدر 

 مملن من النتاالج اتيجابية. 

 البيان 

 األنظمة واللوائح  -أ 

وشيييروط الحصيييول علي ا وللية البحح والتح ب واتااذ  الادمة االجتماعية  ت يييمن تحديد الفالام التت ت دم ل ا  ت

ال رار بمنح المسياعدام ومنوا  هذه المسياعدام وم دار لل من ا وعب المن ج العملت المتبع وبما تفت ييه طبيعة  

 والمحاعظة علج مشاعر المحتاجين وحفظ لرامت م.  والسرية  اهة وااللتزام باللواالح وامنظمةهذا العمل من النز

 المستفيدون من خدمات الجمعية -ب

 المطل ام  -1
 الم جورام  -2

 امرامل واميتام -3
 العاجز عن العمل -4

 لبار السن  -5
 ذو الدال المحدود  -6
 عابر السبيل  -7

 الخدمات التي تقدمها الجمعية  -ج

 ) المالت / الغذاالت الدعم الش رى  -1
 الدعم التنموى -2

 دعم  يجار المسلن  -3
 دعم ترميم وتحسين المسلن  -4

 دعم تسديد عواتير الل ربات -5
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 دعم الطوارئ واللوارح  -6
 دعم مج زة ل رباالية  -7

 دعم اللسوة  -8

 المستندات الخاصة المطلوب توفرها -د

 ال وية الوطنية  دعتر العااللة  هوية م يم  اتثباتام الرسمية ) بطاقة -1

 صور ش ادام الميالد لألبنات غير الم اعين عت سجل امسرة. -2
 تعريم من المدرسة لألبنات )ذلوراً و ناثاً  مو ش ادة مدرسية حديثة. -3

 صورة من نظام )مبشر  بالمعلومام الشاصية لرل امسرة.  -4
 صورة من  ثبام العنوان الوطنت للمسلن. -5
 صك مللية المنزل مو ع د  يجار  للترونت معتمد من ملتل ع ارى. صورة  -6

 صورة من لار عاتورة الل ربات. -7
  عادة دال الزوج والزوجة وامبنات العاملين.  -8

 من رقم الحسال البنلت واةيبان  ويلون باسم صاحل الطلل. صورة -9
 ة مش ر.لشم بنلت لجميع الحسابام البنلية معراد امسرة العاملين ةار ثالث -10

 تع د بمسيوليته الشاصية علج صحة جميع البيانام. -11
 لما يراعج المستندام ات اعية للل عالة من الفالام المستفيدة من ادمام الجمعية. -12

 جودة الخدمات المقدمة 

 تح يب ر ا وتوقعام المستفيدين والتحسين المستمر للاعة المنتجام والادمام الم دمة ل م. 

 واجبات المستفيد 

االلتزام بت ديم لاعة البيانام والمسيتندام والوثاالب التت معصيح عن ا وتحمل المسييولية ال انونية ولثارها   -1

 عت حال ثبوم العلس.

تحديح مو تغيير علج حالتت االجتماعية مو االقتصيادية    مل ما طرل  ةااللتزام بتحديح بياناتت لد  الجمعي -2

 التابعين لت. الحد مو الصحية سوات لت مو 

 بتحمل المسيولية. واتقرارالمواع ة علج الشروط والتع د بصحه البيانام  -3

 العدل 

 بين المستفيدين من ادمام الجمعية  حسل للية الصرم المتبعة. عدم التفرقة

 المسؤوليات 

مسيتفيدين المسيجلين تحم ادمام الجمعية و يمن النطاق  بب هذه السيياسية  يمن ادمام الجمعية الم دمة للتط

الجغراعت ل يا  واالطال  علج امنظمية المتعل ية بالادمام التت ت دم ا الجمعية وعلج السيييييياسيييييام واتلمام ب ا  

ج  دارة تنميية المسيييييتفييدين توعييه  وااللتزام بميا ورد عي يا من محليام عن الت يديم لطيل مى من الايدميام. وعل

 قبل الت ديم مى من الادمام.  بالغ مالمستفيدين بما ل م وعلي م من مسيوليام من االل 
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