
 

 

 



 

 مقدمة
 للمستفيدين اجلمعيػة دتنحها اليت واخلدمات ادلساعدات تقدمي وإرشادات واشرتاطات مبعايري التعريف اىل السياسة ىذه هتدؼ

 . منها
 النطاق

 .للمستفيدين ادلساعدات صرؼ يف والضوابط والواجبات واحلقوؽ واالجراءات الشروط السياسة ىذا حتدد
 : المصطلحات تعرف

 اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي بالدرب. معيةاجل هبا يقصد:  الجمعية
 -النساء– الرجال)  ويشمل اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي بالدرب معيةاجل خدمات من مستفيد كل ىو:  المستفيدون

 .واللوائح االنظمة وفق وغريىم( الزوار – نادلقيمو  – ادلواطنون – الفتيات- الشباب - األطفال
 .نظمةأو  وضوابط امكانيات من لديها ما وفق بتقدميها اجلمعية تلتزم اليت اخلدمات :الحقوق
  .اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي بالدرب معيةاجل ولوائح بأنظمة ادلستفيد التزام: الواجبات
 .للمستفيدين اجلمعية ديهاتؤ  اليت االعمال رلموعة ىي: الخدمات

 
 المستفيدين تسجيل واجراءات شروط

 : التالية الشروط وفق اجلمعية خدمات من ادلستفيدين تسجيل يتم
 اجلمعية عمل نطاؽ ضمن ادلستفيد يكون أن / 1
 .اجلمعية من ادلكلفة اللجنة قبل من احلالة دراسة / ٢
 

 المستفيدين حقوق
 : يف احلق للمستفيد

 .ادلتخصص الفريق قبل من التسجيل اجراء بعد اجلمعية قبل من ادلناسبة اخلدمات على احلصول .۱
 .وتقدير احرتام بكل اخلدمات تقدم وان دتييز بدون اجلمعية خدمات من ادلستفيدين كسائر اخلدمات على احلصول .٢
 اجلمعية. من اخلدمة تقدمي رفض مت حال للمستفيد خدمة أي تقدمي رفض اسباب معرفة .3
 .تامة بسرية باحلالة اخلاصة ادلراسالت ومجع ادلستفيد ادلعلومات مع التعامل يتم ان .4
 .ومراعاة احرتام بكل اجلمعية خدمات على احلصول. 5



 

  .هبم االتصال ووسائل اخلدمة مقدمي ووظائف مساءأ معرفة .6
 

 المستفيدين واجبات
 :يلي ما كمستفيد عليك يتوجب

 .اخلدمة من لالستفادة ادلطلوبة ادلستندات كافة تقدمي .۱
 تقدمي اجراءات الستكمال ادلناسب الوقت يف اخلدمة دلقدمي منكم طلها مت اليت والبيانات ادلعلومات كافة عن االفصاح .۲

 . لكم اخلدمة
 . طارئ ضرؼ وجػود حال يف مقدماً  االعتذار او حبضورىا وااللتزام فيها قبولكم يتم اليت اجلمعية نشطةأو  برامج يف ادلشاركة .3
 .التغيري ذلك حدوث فور وذلك التواصل وسيلة وأ السكن مقر يف تغريات يأب اجلمعية إبالغ .4
 .اجلمعية قبل من لكم وتسليم يتم ما على احملافظة. 5
 . اجلمعية تقيمها اليت نشطةواأل الربامج أو اجلمعية ةزيار  دعن احملتشم زيالب االلتزام . 6
 .عليهم التطاول وعدم اجلمعية موظفات وأ دلوظفي ادلتبادل االحرتام . 7
 خالل من ذلك عن االفصاح عليكم جيب فانو اخلدمة ومقدمي وبرارلها اجلمعية خدمات من ادلستفيد رضا عدم حالة يف .8

 لشكوى اقرتاحكم وأ نظركم ةوجه إليصال اإللكرتوين اجلمعية موقععرب  وأ اذلاتفي التواصل وأ مباشرة اخلدمة مقدمي ابالغ
 .بشأهنا الالزم اختاذ ليتم
 اخلدمة تقدمي معلومات من معلومة ألي فهمكم عدم حالة يف باجلمعية اخلدمة مقدمي بسؤال االستفسار ميكنكم .9
 .اجلمعية عن ادلستفيد ىلد لةأسئ وجود حال يف وأ
 

 الشكوى وتقديم والتظلم الحقوق
 تقدمي يف تقصري وأ حلقوؽ منتقص يراه مرأ أي مػن اجلمعيػة إلدارة الشكوى او التظلم تقدمي يف احلق للمستفيد: والً أ

 .خالذلا من خدماهتا وتقدم اجلمعية معها تعمل اليت اجلهات وأ اخلدمة مقدمي تعامل سلوبأ وأ اخلدمة
 أي يقبل وال بو ادلطالب احلق حدوث تاريخ من يوم ثالثني تتجاوز ال مدة خالل الشكوى او التظلم تقدمي ادلستفيد على: ثانياً 

 .اجلمعية دارةإ تقبلو مشروع بعذر إال ادلدة ىذا مضي بعد شكوى وأ تظلم
 :يتاآل على مشتمالً  الشكوى وأ التظلم طلب تقدمي ادلستفيد على:  ثالثاً 
 .االتصال ووسائل ادلدين السجل رقم االسم الشخصية ادلعلومات . 1



 

 .متسلسل لبشك وقائعال وبيان الشكوى وأ التظلم موضوع حتديد  .۲
 .منها ادلتظلم اجلهة أو الشخص حتديد . 3
 .الضرر حتديد  .4
 .التظلم سبابأ. 5
 .ادلوضوع حل مبحاولة ادلستفيد هبا قام اليت السابقة اخلطوات . 6

 .التظلم وأ شكوىالب عالقة وذلا ثرةمؤ  ادلستفيد يراىا معلومات أي اضافة وأ ضاحاي7. 
 .وجدت نإ الشكوى وأ التظلم صحة تثبت وثائق أي فاؽر إ . 8
 

 :الشكوى وأ التظلم اجراءات: رابعاً 
 (جلنة)  التظلم طلبات الستقبل ادلدير حيددىا اليت اجلهة وأ للجمعية التنفيذي ادلدير ىلإ الشكوى وأ التظلم ادلستفيد يقدم  .1
 .تواصل وسيلة وبدون الصريح الغري االسم وأ البيانات مكتملة الغري الطلبات يف ينظر ال . ٢
 حقوؽ الئحة عليو نصت ما وفق التظلم موضوع يف رالنظ تكفل اليت االجراءات اختاذ للجمعية التنفيذي ادلدير على  .3

 .ادلستفيدين
 .الشكوى وأ الطلب تقدمي تاريخ من عمل يوم ثالثني تتجاوز ال مدة يف الشكوى وأ التظلم موضوع يف البت يتم . 4
 .العالقة ذوي شخاصاأل إال عليها يطلع وال الكاملة سريةالب الشكوى وأ التظلم طلبات حتاط  .5
 الشخصي التواصػلأو  اإللكرتوين الربيدأو  اذلاتف بالغاإل طػرؽ مػن طريقػة يبأ الشكوى وأ التظلم بنتيجة ادلستفيد يبلغ. 6

 اخل.....
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 التوقي  الصفة اال م

 الرئيل حسين بن أحمد بن مو ى مرياحي
 

  نائب الرئيل حسن بن ثاب  بن يحيى عداوي

 المسؤول المالي محمد األصممحمد بن فتح الدين بن 
 

 عضو بندر بن أحمد بن مبراىيم عنبري
 

 عضو عبدالرحمن بن ناصر بن محمد شبلي
 

 عضو يحيى بن حسين مردي شبلي
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