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 :جمهيد

ف بمعاًير واشتراػاث وإسشاداث خاصت بخلذًم املساعذاث التي جمىحها الجمعيت  ػشض َزٍ السياست الخعٍش

 للمسخـيذًً مً خذماتها.
 

 النطاق

 والحلىق والىارجباث والظىابؽ في صشؾ املساعذاث. رجشاااثالسياست الششوغ ولا جحذد َزٍ 
 

 حعزيف املصطلخاث: 

 الجمعيت: ًلصذ بها 

 .الجمعيت املسخـيذون: َى كل مسخـيذ مً خذماث

 الحلىق: الخذماث التي جلتزم الجمعيت بخلذًمها وؿم ما لذيها مً إمكاهياث وطىابؽ وأهظمت. 

 جمعيت السخـيذ بنهظمت ولىاب  الىارجباث: التزام امل

 الخذماث: هي مجمىعت ألاعمال التي جؤديها الجمعيت للمسخـيذًً. 

 املخالـاث: هي الاخالل بالىارجباث أو مخالـت أهظمت الجمعيت املىصىص عليها في اللىاهين أو لىاب  الجمعيت. 
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 حسجيل املسخفيدين إجزاءاثشزوط و 

 ًخم حسجيل املسخـيذًً مً خذماث الجمعيت وؿم الششوغ الخاليت: 

 أن ًكىن املسخـيذ طمً هؼاق عمل الجمعيت.  .1

 دساست الحالت مً كبل اللجىت املكلـت بالجمعيت. .2

 حلوق املسخفيدين

 للمسخـيذ الحم في: 

م املخخصص. الحصىل على الخذماث املىاسبت مً كبل الجمعيت بعذ ارجشاا الدسجيل مً كبل  .1  الـٍش

الحصىل على الخذماث كسابش املسخـيذًً مً خذماث الجمعيت بذون جمييز وأن جلذم الخذماث بكل احترام  .2

 وجلذًش. 

 معشؿت أساب سؿع جلذًم أي خذمت للمسخـيذ حال جم سؿع جلذًم الخذمت مً الجمعيت.  .3

ت جامت. أن ًخم الخعامل مع معلىماث املسخـيذ ورجميع املشاسالث الخ .4  اصت بالحالت بسٍش

 الحصىل على خذماث الجمعيت بكل احترام ومشاعاة. .5

 سماا ووظابف ملذمي الخذمت ووسابل الاجصال بهم. أشؿت مع .6

 واجباث املسخفيدين: 

 ًخىرجب عليك كمسخـيذ ما ًلي: 

 جلذًم كاؿت املسدىذاث املؼلىبت لالسخـادة مً الخذمت. .1

 إرجشاااثخذمت في الىكذ املىاسب السخكمال ماث والبياهاث التي جم ػلبها مىكم مللذمي العً كاؿت املعلى  ؿصا لا  .2

 جلذًم الخذمت لكم.

 في حال ورجىد  .3
ً
ا أو الاعخزاس ملذما املشاسكت في بشامج وأوشؼت الجمعيت التي ًخم كبىلكم ؿيها والالتزام بحظىَس

 ظشؾ ػاسا. 

 الجمعيت بني حؼييراث في ملش السكً أو وسيلت الخىاصل ورلك ؿىس حذور رلك الخؼيير.  إبالغ .4

 املحاؿظت على ما ًخم حسليمه لكم مً كبل الجمعيت.  .5

 الالتزام بالضي املحدشم عىذ مشاؿلت الجمعيت أو املشاسكت في البرامج وألاوشؼت التي جليمها الجمعيت. .6

 الاحترام املخبادل ملىظـي ومىظـاث الجمعيت وعذم الخؼاول عليهم.  .7

عً رلك مً  ؿصا في حالت عذم سطا املسخـيذ عً خذماث الجمعيت وبشامجها وملذمي الخذمت ؿئهه ًجب لا  .8

كتراحكم أو إلًصال ورجهه هظشكم أو ا لكتروويملذمي الخذمت مباششة أو الخىاصل الهاجـي أو مىكع الجمعيت لا إبالغخالل 

 الشكىي ليخم اجخار الالصم بشننها. 

ًمكىكم الاسخـساس بسؤال ملذمي الخذمت بالجمعيت في حالت عذم ؿهمكم ألي معلىمت مً معلىماث جلذًم  .9

 الخذمت أو في حال ورجىد أسئلت لذي املسخـيذ عً الجمعيت. 
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 الخلوق والخظلم وجلديم الشكوى 

: للمسخـيذ الحم في جلذًم 
ً
 لحلىكه أو جلصير في أوال

ً
الخظلم أو الشكىي إلداسة الجمعيت مً أي أمش ًشاٍ مىخلصا

 حعامل ملذمي الخذمت أو الجهاث التي جخعامل معها الجمعيت وجلذم خذماتها مً خاللها.  أسلىبجلذًم الخذمت أو 

 مً جاٍس30زاهيا: على املسخـيذ جلذًم الخظلم أو الشكىي خالل مذة ال جخجاوص )
ً
خ حذور الحم املؼالب به وال ( ًىما

 ًلبل أي جظلم أو شكىي بعذ مض ي َزٍ املذة الا بعزس مششوع جلبله اداسة الجمعيت. 

 على الاحي: 
ً
: على املسخـيذ جلذًم ػلب الخظلم أو الشكىي مشخمال

ً
 زالثا

ذ لا .1  (.روويلكتاملعلىماث الشخصيت )الاسم /سكم السجل املذوي( ووسابل الاجصال )الهاجف / البًر

 جحذًذ مىطىع الخظلم أو الشكىي وبيان الىكاةع بشكل مدسلسل.  .2

 جحذًذ الشخص أو الجهت املخظلم منها.  .3

 جحذًذ الظشس.  .4

 أسباب الخظلم.  .5

 الخؼىاث السابلت التي كام بها املسخـيذ ملحاولت حل املىطىع.  .6

 ا عالكت بالشكىي أو الخظلم.اًظا  أو اطاؿت أي معلىماث ًشاَا املسخـيذ مؤزشة وله .7

 إسؿاق أي وزابم جثبذ صحت الخظلم أو الشكىي أن ورجذث.  .8

 

 

 الخظلم أو الشكوى:  إجزاءاث

ًلذم املسخـيذ الخظلم أو الشكىي الى املذًش الخىـيزي للجمعيت أو الجهت التي ًحذدَا املذًش السخلبال ػلباث  .1

 الخظلم )اللجىت(. 

 ال ًىظش في الؼلباث الؼير مكخملت البياهاث أو الاسم ػير الصٍش  وبذون وسيلت جىاصل.  .2

التي جكـل الىظش في مىطىع الخظلم وؿم ما ًىص عليه البحت  رجشاااثعلى املذًش الخىـيزي للجمعيت اجخار لا  .3

 حلىق املسخـيذًً. 

خ جلذًم الؼلب أو الشكىي.  30ًخم البذ في مىطىع الخظلم أو الشكىي في مذة ال جخجاوص  .4  ًىم عمل مً جاٍس

ت الكاملت وال ًؼلع عليها الا ألا .5  روي العالكت.  خشخاصجحاغ ػلباث الخظلم أو الشكىي بالسٍش

لت مً ػشق لا  .6 ذ لا بالغًبلؽ املسخـيذ بىديجت الخظلم أو الشكىي بني ػٍش / الجىال /  لكترووي)الهاجف /البًر

 /... إلخ( لكتروويكع لاالخىاصل الشخص ي / املى 
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 ضوابط جلديم خدماث املسخفيدين:  

 ضوابط دعم حج الفزيضت: 

 في هؼاق الجمعيت. .1
ً
 أن ًكىن مخىارجذا

2.  
ً
 مليما

ً
 ألكثر مً سىت. ...بمحاؿظت هظاميا

 مً املسخـيذًً مً خذماث أو بشامج أو أوشؼت الجمعيت. .3

 مً أَل السىت والجماعت. .4

 .سىت ؿما ؿىق  30السً  .5

 ٌسبم له الحج.لم  .6

 

 ضوابط دعم العمزة الدعويت: 

 في هؼاق الجمعيت. .1
ً
 أن ًكىن مخىارجذا

2.   
ً
 مليما

ً
 ألكثر مً سىت. ...بمحاؿظت هظاميا

 مً املسخـيذًً مً خذماث أو بشامج أو أوشؼت الجمعيت.  .3

 مً أَل السىت والجماعت.  .4

 سىت ؿما ؿىق.  18السً   .5

 

 

 : جفطير الصائمينضوابط 

 في هؼاق الجمعيت.أن ًكىن  .1
ً
 مخىارجذا

2.   
ً
 مليما

ً
 .أو املشاكض الخابعت لها ...بمحاؿظت هظاميا

 مً املسخـيذًً مً خذماث أو بشامج أو أوشؼت الجمعيت.  .3

 مً أَل السىت والجماعت.  .4
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 : السالل الغذائيتضوابط دعم 

 في هؼاق الجمعيت. .1
ً
 أن ًكىن مخىارجذا

2.   
ً
  مليما

ً
 ألكثر مً سىت. أو املشاكض الخابعت لها ...بمحاؿظت  هظاميا

 مً املسخـيذًً مً خذماث أو بشامج أو أوشؼت الجمعيت.  .3

 مً أَل السىت والجماعت.  .4

 أن ًكىن مً ؿئت الـلشاا واملساكين. .5

 

 : كسوة الشخاءضوابط دعم 

 في هؼاق الجمعيت. .6
ً
 أن ًكىن مخىارجذا

7.   
ً
 مليما

ً
 ألكثر مً سىت. ...بمحاؿظت هظاميا

 خـيذًً مً خذماث أو بشامج أو أوشؼت الجمعيت.مً املس  .8

 مً أَل السىت والجماعت.  .9

 . أن ًكىن مً ؿئت الـلشاا واملساكين  .10

 

 ضوابط دعم املؤلفت كلوبهم:

 أن ًكىن مً املسلمين الجذد أو ممً ًشجى اسالمه. .1

 بمحاؿظت  .2
ً
 ....أن ًكىن مخىارجذا

 مً املسخـيذًً مً خذماث أو بشامج أو أوشؼت الجمعيت. .3

 سىت ؿما ؿىق  18السً  .4

 لم ٌسبم له الحصىل على الذعم مً رجهت أخشي. .5
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 ضوابط الدعم النلدي: 

 أن ًكىن مً الذعاة أو املتررجمين امليشؼلين بالذعىة إلى هللا. .1

 أن ًكىن مً الـلشاا واملساكين الزًً ال ًحلم لهم دخلهم الكـاًت وملً ٌعىلىن. .2

 بمحاؿظت  .3
ً
 ....أن ًكىن مخىارجذا

  مً املشاسكين في خذماث أو بشامج أو أوشؼت الجمعيت.أن ًكىن  .4

 
 

 اعخماد مجلس إلادارة

ٌ املىاؿم:  10/4/1443في  السياست( َزٍ الشابعت( في دوسجه )الخامساعخمذ مجلس إداسة الجمعيت في الارجخماع )

  املىطىعت سابلا. صشؾ املساعذاثسياساث محل رجميع  السياستوجحل َزٍ  م15/11/2021
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 صرف املساعداتسياسة 
 

 أعضــــــــــــــــــــــــــاء اجملــلـــــــس 
 

 التوقيع العمل االسم م

  رئيس املجلس سعد بن مشعان بن موكد 1

  هائب الزئيس أحمد سعد مشعان موكد  2

  املسؤول املالي حماد فزحان صالح العوفي  3

  الامين العام  خالد خليف راشد العوفي  4

  عضو عبدهللا سزيحي دويالن العوفي  5

  عضو بندر سليمان  صويلح  العوفي  6

  عضو عبدالسالم رشيد جويعد العوفي  7
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