
 
 

  
  

  

 

 

 

 سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم الخدمات  

 وآلية التأكد من استحقاق املستفيد للخدمة 

 

 املقدمة 

تتمثل هذه السياسة تعريف املستفيدين من الخدمات العامة للجمعية ومعرفة جميع اإلجراءات التي يتم  

ماتفتضية املصلحة العامة، باإلضافة للمستجدات التي تسعى  تحديثها بشكل مستمر حسب الحاجة أو 

الجمعية لتحقيقها تجاه خدمة املستفيدين والعمل على توفير السبل واألدوات املعينة التي تساعدهم  

 .الرعوية إلى التنمية ، مع تعزيز ثقة املستفيدين بالخدمات التي تقدمها الجمعية لالنتقال من

 النطاق 

املسؤوليات العامة على كافة املستفيدين من خدمات الجمعية ،على الرقي باملجتمع  تحدد هذه السياسة

سرة املستفيدة، وتمنعهم من التطور والتقدم، وتوفير ما  أ والحَد من املشاكل االجتماعية التي تعاني منها 

مليات التطور  يلزمهم من الخدمات االجتماعية الخاصة في مجاالت التي تقدمها الجمعية ، باإلضافة إلى ع

املختلفة التي يقوم عليها دور األخصائي االجتماعي ، بما يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من   والتنمية 

 . النتائج اإليجابية

 

 األنظمة واللوائح -أ

تضمن تحديد الفئات التي تقدم لها وشروط الحصول عليها وآلية البحث والتحقق واتخاذ القرار بمنح  

املساعدات وأنواع هذه املساعدات ومقدار كل منها وفق املنهج العلمي املتبع وبما تقتضيه طبيعة هذا  

ائح واألنظمة من جهة ، والسرية واملحافظة ع لى مشاعر املحتاجين  العمل من النزاهة وااللتزام باللو

 وحفظ كرامتهم 

 

 



 
 

  
  

  

 

 

 

 املستفيدون من خدمات الجمعية -ب

 وابنائهن  املطلقات  •

 األيتام أبنائهن األرامل و   •

 الخدمات التي تقدمها الجمعية -ج  •

 التسكين   دعم  •

 الدعم التنموي   •

 دعم إيجار املسكن   •

 دعم ترميم وتحسين املسكن   •

اتير الكهرباء  •  دعم تسديد فو

 كرب/ صدقات تفريج  •

 دعم أجهزة كهربائية •

 دعم الكسوة   •

 : ويتم مطابقتها مع األصل  املستندات الخاصة املطلوب توفرها -د

 ( أم مواطن، هوية بطاقة العائلة اإلثباتات الرسمية ) بطاقة الهوية الوطنية،  •

 صور شهادات امليالد لألبناء غير املضافين في سجل األسرة  •

 للمطلقة او الوفاة لألرملة  صك الطالق •

 اثبات عدم النفقة  •

   صك حصر االرث •



 
 

  
  

  

 

 

 

 .الواليةصك صورة  •

 . إثبات العنوان الوطني للمسكن  •

 .عقد إيجار إلكتروني معتمد من مكتب عقاري   •

 .صورة من آخر فاتورة كهرباء  •

 مشهد الضمان االجتماعي   •

 .الطلب  ةويكون باسم صاحب صورة من رقم الحساب البنكي واآليبان ،  •

 .الشخصية على صحة جميع البيانات ابمسؤوليتهتعهد  •

 .كما يراعى املستندات اإلضافية لكل فئة من الفئات املستفيدة من خدمات الجمعية •

 وسائل استقبال املستفيدات :   

 الحضور ملقر الجمعية  •

 التسجيل في موقع الجمعية االلكتروني   •

اقع التواصل  •  االتصال املباشر بأرقام التواصل الهاتفية املتاحة في مو

 :  جودة الخدمات املقدمة

 . تحقيق رضا وتوقعات املستفيدين والتحسين املستمر لكافة املنتجات والخدمات املقدمة لهم 

 : واجبات املستفيد 

بتقديم كافة البيانات واملستندات والوثائق التي أفصح عنها وتحمل املسؤولية القانونية  االلتزام  •

 .وآثارها في حال ثبوت العكس

االجتماعية أو   هاة كل ما طرأ تحديث أو تغيير على حالتلدى الجمعي هابتحديث بيانات االلتزام  •

 .نأو ألحد التابعي هااالقتصادية أو الصحية سواء ل 

افقة على الشروط والتعهد بصحة البيانات واإلقرار بتحمل املسؤولية  •  .املو



 
 

  
  

  

 

 

 

 العدل

 .حسب آلية الصرف املتبعة  تحقيق املساواة بين املستفيدين من خدمات الجمعية ،

 املسؤوليات 

تطبق هذه السياسة ضمن خدمات الجمعية املقدمة للمستفيدين املسجلين تحت خدمات   •

 . الجمعية وضمن النطاق الجغرافي لها، واالطالع على األنظمة املتعلقة بالخدمات

خالل إبالغهم قبل  على إدارة تنمية املستفيدين توعية املستفيدين بما لهم من مسؤوليات من   •

 .التقديم ألي من الخدمات

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 


