أمانة املجلس

قرارات مجلس اإلدارة

مذكرة رقم2020/4/2( :م)
التاريخ2020/12/16:م

املوضوع:
ُ
قرار اعتماد "املجموعة الثالثة من أدلة ولوائح الجمعية" املعدة من ِقبل اللجنة املالية للجمعية والتي
تم عرضها من ضمن بنود اجتماع مجلس اإلدارة للربع الرابع من عام 2020م.
 .1سياسة إدارة املتطوعين "النسخة األولى".
 .2سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها.
 .3سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة
 .4سياسة آليات الرقابة واإلشراف على الجمعية.
 .5سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين.
ً
وحيث أنه قد تم إرسالها للسادة أعضاء املجلس لالطالع عليها وإبداء املرئيات قبل االجتماع تمهيدا
العتمادها ،وبقرار رقم ( )2020/3/9وتاريخ 1442/05/01ه املوافق 2020/12/15م تم اعتماد
السياسات من مجلس إدارة الجمعية بالتصويت؛ وعليه يتم بدء العمل بها وتطبيقها من تاريخه.
.

ذ

أمين سرمجلس إدارة الجمعية

فاطمة بنت أحمد الدريهم
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سياسة
إدارة املتطوعين

اإلصدار 1.0
جمادى األول 1442ه – ديسمبر 2020م

قرارات مجلس اإلدارة

اسم الوثيقة:
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدار الحالي:
تاريخ اإلصدار:

اإلصدار
1.0
1.0

أمانة املجلس

معلومات الوثيقة
سياسة إدارة املتطوعين
معتمدة
1.0
2020/12/16م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
اعداد  /تحديث  /مراجعة بواسطة
ربيع االول 1442ه
أ .حصة الفهيد
أكتوبر 2020
ربيع الثاني 1442هـ
د .فواز الحربي
نوفمبر 2020

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
وتنسيقها
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الفهرس
 .1مقدمة 7.................................................................................................................................:
 .2إجراء تحديد االحتياجات من املتطوعين7 .......................................................................... :
 .3إجراء تدريب املتطوعين وتأهيلهم7 ...................................................................................... :
 .4إجراء تنفيذ أعمال التطوع8 ................................................................................................ :
 .5استقطاب املتطوعين9 ......................................................................................................... :
 .6إجراء تحفيز املتطوعين10................................................................................................... :
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مقدمة
جمعية الحوسبة السحابية هي جمعية تطوعية تقوم على الجهود التطوعية ،لذلك قررت الجمعية تنسيق
جهود التطوع واجراءاته في هذه الوثيقة التي تحمل عنوان " سياسات التطوع" .والتي نوضح فيها جملة من
اإلجراءات التي نهدف من خاللها لحماية املتطوعين وتحفيزهم لضمان استمرارية العمل التطوعي بكل كفاءة.

إجراء تحديد االحتياجات من املتطوعين:
➢ تقوم إدارة التطوع وباقي اللجان باملش ــاركة بتحديد أنواع التطوع املطلوبة وكيفية اندماجها
باستراتيجية عمل الجمعية.
➢ يقوم مدير إدارة التطوع بالتواصل مع مدراء ورؤساء اللجان بالجمعية في بشكل شهري بتحديد
احتياجاتهم من املتطوعين وإضافة الفرص في منصة العمل التطوعي
➢ وبعد ذلك يتم مراجعة جميع طلبات التطوع املوجودة في املنصة والتأكد من واملواص ــفات املطلوبة
للمتطوعين وعدد املتطوعين .ويتم عرض ــها على ملدير التنفيذي لالعتماد.
إجراء تدريب املتطوعين وتأهيلهم:
➢ تحليل االحتياج التدريبي للمتطوعين َ
بناء على مهامهم.
َ
➢ ترشيح الحاجات التدريبية والتطويرية األكثر حاجة واألكبر أثرا.
➢ بناء وتصميم خطة تنفيذية لتدريب وتطوير املتطوعين.
➢ اعتماد الخطة من اللجنة التنفيذية.
➢ إعالن وتسويق الفرصة التطوعية.
➢ تنفيذ إجراءات منصة العمل التطوعي.
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➢ فرز املرشحين وتواصل معهم.
➢ تنفيذ البرنامج التطوعي.
➢ تقييم البرنامج التطوعي (املشرف/املتطوعين)
➢ إصدار تقرير سنوي للفرص التطوعية.
إجراء تنفيذ أعمال التطوع:
هناك عدد من اإلجراءات التي تمر بها االعمال التطوعية في الجمعية .حيث نسعى إلى أن تسير اإلجراءات
بشكل منتظم وبمستوى عالي من الجودة .وذلك من خالل عدد من الخطوات:
 .1بناء فرصة تطوعية على منصة العمل التطوعي.
 .2الرفع للمدير التنفيذي للجمعية للموافقة.
 .3موافقة اللجنة التنفيذية للجمعية.
أما فيما يتعلق بتنفيذ الفرصة التطوعية بعد أخذ املوافقات الرسمية لهي كاالتي:

 .1عرض الفرصة التطوعية على منصة العمل التطوعي.
 .2إعالن الفرصة من لجان االعالم والعالقات العامة.
 .3تكليف قائد الفريق التطوعي.
 .4توفير جميع االحتياجات الالزمة لتنفيذ املبادرة.
 .5االشراف على التنفيذ حسب مستويات اإلشراف واالصالحيات.
 .6تقديم الدعم واملساندة للمتطوعين والفرق التطوعية.
 .7املتابعة املستمرة لسير العمل وضمان االلتزام بالخطط واملواثيق.
 .8متابعة احتياجات وشكاوى املتطوعين واتخاذ اإلجراءات حيالها.
 .9إعداد وتقديم تقرير أولي إلدارة برامج التطوع فور انجاز املهم.
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 .10توثيق جهود املتطوعين.

 .4إجراءات استقطاب املتطوعين
تهدف إجراءات التخطيط لالستقطاب لتطوير الفرص التطوعية والفرز واالختيار من املتقدمين وإجراء
املقابالت الشخصية وتسجيل املتطوعين واالتفاق معهم كالتالي:
➢ تقوم إدارة التطوع وباقي اللجان باملش ــاركة بتحديد أنواع التطوع املطلوبة وكيفية اندماجها
باستراتيجية عمل الجمعية.
➢ بناء على الخطة السنوية للجمعية يقوم مدير إدارة التطوع بالتواصل مع مدراء ورؤساء اللجان
بالجمعية في بداية شــهر ديســمبر من كل عام بتحديد احتياجاتهم من املتطوعين وإضافة الفرص في
منصة العمل التطوعي
➢ وبعد ذلك يتم مراجعة جميع طلبات التطوع املوجودة في املنصة والتأكد من واملواص ــفات املطلوبة
للمتطوعين وعدد املتطوعين وفي حال احتياج الفرصة التطوعية للمقابلة الشخصية يتم عمله .ويتم
عرض ــها على املدير العام لالعتماد.

الحاالت االستثنائية:
الحالة األولى :عند تقدم شخصين متوافقين في الشروط يتم الفاضلة بينهما باملقابلة الشخصية.

 .5التنسيق مع اللجان
➢ تقوم إدارة التطوع بتنسيق مع لجنة البرامج والفعاليات .وتنسيق املواصفات واالحتياجات .وتحديد
التكاليف إن وجدت.
➢ تقوم إدارة التطوع بتنسيق مع اللجنة املالية.
➢ تقوم إدارة التطوع بعمل اعالن عن الفرص التطوعية.
➢ تقوم إدارة التطوع بمشاركة جميع الوثائق والتقارير مع اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق واملراجعة
الداخلية.
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➢ وفي حال كانت الفرصة التطوعية هي دورة أو مادة علمية أو مسابقة يتم التواصل مع اللجنة العلمية
لتنسيق الفعالية.
➢ قياس مدى إتمام املتطوع للمهمة.
 .6إجراء تحفيزاملتطوعين:
مشاركة املتطوع مشاركة فعلية في العمل الذي تقوم به الجمعية ،بحيث يشعراملتطوع أنه جزء من
الجمعية:
➢ ان تكون أهداف الجمعية معروفة وواضحة للمتطوع.
➢ االعتراف بإنجازات املتطوع وعطاءاته والعمل على شكره وتقديره.
➢ إتاحة الفرصة أمام املتطوع االندماج في الجمعية إن أمكن.
➢ يجب إتاحة الفرصة حوارات ومناقشات وأخذ آراء املتطوعين بعني االعتبار وخاصة في مجال عملهم.
➢ تقديم الدعم للمتطوعين وحل املشاكل التي تواجههم
➢ خالل عملية التطوع يقوم املرشد بتنشيط وتحفيز املتطوع من خالل ما يلي:
➢ التعامل مع املتطوع باحترام؛
➢ مشاركته في اتخاذ القرارات التي تتعلق بعمله؛
➢ تشجيع املتطوعين على تقدمي االقتراحات لتحسني العمل؛
➢ ترشيح املتطوع لدورات تدريبية داخل وخارج الجمعية؛
➢ ترشيح املتميزين منهم للمشاركة في فعاليات دولية تتعلق بعملهم ،إذا توفرت الفرص لذلك.
➢ مشاركة املتطوع في تقييمه.

عند التقييم:
➢ مدى كفاءة املتطوع في أداء املهام املطلوبة
➢ مدى االلتزام باألنظمة والتعليمات.
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➢ االلتزام بالوقت املحدد للتطوع.
➢ العمل ضمن فريق.
➢ سلوك املتطوع.
➢ التعامل مع الرؤساء والزمالء واملتعاملين مع الجمعية.
➢ جودة التقارير املقدمة.
➢ املشاركة في الفعاليات واألنشطة.
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سياسة
االحتفاظ بالوثائق و إتالفها
اإلصدار 1.0
جمادى األول 1442ه – ديسمبر 2020م

قرارات مجلس اإلدارة

اسم الوثيقة:
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدارالحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
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معلومات الوثيقة
سياسة االحتفاظ بالوثائق واتالفها
معتمدة
1.0
2020/12/16م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
اعداد  /تحديث  /مراجعة
التاريخ
بواسطة
ربيع األول 1442ه
م .فهد الحامد
أكتوبر 2020

التعديالت
إعداد السياسة
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 .1مقدمة
هذا الدليل يقدم اإلرشادات التي على الجمعية اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق
الخاصة بالجمعية.

 .2النطاق
يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات
الجمعية واملسؤولين التنفيذين وأمين مجلس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما
يرد في هذه السياسة.

 .3إدارة الوثائق
يجب على الجمعية االحتفاظ بجميع الوثائق في مركز إداري بمقر الجمعية ،وتشمل اآلتي:
 .1سياسة إدارة وحفظ وإتالف الوثائق
 .2الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى

ً
 .3سجل العضوية واالشتراكات في الجمعية العمومية موضحا به بيانات كل من األعضاء
املؤسسين أو غيرهم من األعضاء وتاريخ انضمامه
ً
 .4سجل العضوية في مجلس االدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ
وطريقة اكتسابها (باالنتخاب  /التزكية) ويبين فيه بتاريخ االنتهاء والسبب
 .5سجل اجتماعات الجمعية العمومية
 .6سجل اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة
 .7السجالت املالية والبنكية ُ
والعهد
 .8سجل املمتلكات واألصول
 .9ملفات لحفظ كافة الفواتير واإليصاالت
 .10سجل املكاتبات والرسائل
 .11سجل الزيارات
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 .12سجل التبرعات
تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية
االجتماعية .ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ ويتولى مجلس اإلدارة تحديد املسؤول عن ذلك.

 .4االحتفاظ بالوثائق
• يجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها .وقد تقسمها إلى التقسيمات
التالية:
 .1حفظ دائم
 .2حفظ ملدة  4سنوات
 .3حفظ ملدة  10سنوات
• يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت في كل قسم.
• يجب االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند
املصائب الخارجة عن اإلرادة مثل النيران أو األعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير
املساحات ولسرعة استعادة البيانات.
• يجب أن تحفظ النسخ اإللكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما
شابهها.
• يجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب املوظف ألي ملف
من األرشيف وإعادتها وغير ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه.

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

• يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة جمعية حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان
عدم الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف.

 .5إتالف الوثائق
• يجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت املدة املحددة لالحتفاظ بها
وتحديد املسؤول عن ذلك.
• يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها
ويوقع عليها املسؤول التنفيذي ومجلس اإلدارة.
• بعد املراجعة واعتماد اإلتالف ،تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير
مضرة بالبيئة وتضمن إتالف كامل للوثائق.
• تكتب اللجنة املشرفة على اإلتالف محضرا رسميا ويتم االحتفاظ به في االرشيف مع عمل نسخ
للمسؤولين املعنيين.
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سياسة
التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة
اإلصدار 1.0
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معلومات الوثيقة
اسم الوثيقة:

سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة

حالة اعتمادية الوثيقة:

معتمدة

معلومات اإلصدارالحالي:

1.0

تاريخ اإلصدار:

2020/12/16م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
االصدار

1.0

اعداد  /تحديث  /مراجعة
بواسطة
م .فهد الحامد

التاريخ
ربيع األول 1442ه
أكتوبر 2020

التعديالت

إعداد السياسة
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مقدمة
تتمثل هذه السياسة التعريف باملبادئ واآلداب واألخالق اإلسالمية املنبع األساس لسلوك الفرد،
ونشر القيم ،مع تعزيز القيم املهنية واألخالقية في عالقة املوظف مع زمالئه ورؤسائه ،والتي تندرج
تحت إطار تنمية روح املسئولية ،وااللتزام بها مع تعزيز ثقة العمالء بالخدمات التي تقدمها
الجمعية ،والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة.

النطاق
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية
ً
في الجمعية ،ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقا لألنظمة.

البيان
أ-

اختياراملورد واملر اقبة:
• يجب أن تطبق الجمعية املبادئ املنصوص عليها في هذه السياسة عند اختيار شركائهم
ومورديهم.
• يجب أن يكون لدى الشركاء نظم ملراقبة مدى امتثال املوردين واملقاولين.

ب-

نزاهة األعمال:
• يحظر على الشركاء املنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي ش يء -أو صنع االنطباع
بذلك -للتأثير بشكل غير الئق على القرارات أو اإلجراءات املتعلقة بأي من أعمال وأنشطة
الجمعية.
• يجب أن يداوم الشركاء على العمليات واإلجراءات ملنع األنشطة الفاسدة واكتشافها.

ت -املنافسة الشريفة:
• يجب أن تجري الجمعية والشركاء املنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد املنافسة
الشريفة والقوية وبما يتوافق مع نظام املنافسة السعودي ،سعيا ملكافحة االحتكار.
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• يجب أن تستخدم والجمعية الشركاء املنفذين ممارسات األعمال العادلة بما في ذلك
االعالنات الدقيقة والحقيقية.
ث -دقة سجالت األعمال:
• يجب أن تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجالت املالية وفق معايير ومبادئ املحاسبة العام.
• يجب أن تكون السجالت كاملة ودقيقة من جميع الجوانب املادية.
• يجب أن تكون السجالت مقروءة وواضحة وتعكس املعامالت واملدفوعات الفعلية.
• يجب أال تستخدم الجمعية والشركاء املنفذين أي أموال غير مسجلة ومقيدة في الدفاتر.
ج-

حماية املعلومات:
• يجب أن تحمي الجمعية والشركاء املنفذين حقوق امللكية الفكرية واملعلومات السرية،
والتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
• يجب أن يعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول غير املناسب
للملكية الفكرية واملعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها.
• يجب توفير سبل الحماية من االتصال غير املرخص به و/أو نشر املعلومات التي تم
الحصول عليها.

ح-

جودة املنتج:
• يجب أن يضمن الشركاء املنفذين املشاركين في عملية اإلمداد باملواد/املنتجات واختبارها
وتغليفها واالمتثال للمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع واملختبرية
املناسبة املسجل بها املنتجات.
• يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة باملواد/املنتجات التي يتم القيام بها ،أصلية
ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة لالستعادة وآمنة بحيث ال يمكن التالعب بها بشكل
مقصود أو غير مقصود وال يمكن فقدها.
• يجب امتثال الشركاء املنفذين لكل متطلبات االحتفاظ بالسجالت التي تضعها الجهات
ذات العالقة وكذلك تلك املنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع الجمعية.
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االمتثال للضوابط التجارية:
• يجب أن يمتثل الشركاء املنفذين لجميع ضوابط االستيراد والتصدير والعقوبات املعمول
بها وغيرها من األنظمة ذات العالقة االمتثال األمثل.

د-

إبداء املخاوف:

ً
• يجب على الشركاء املنفذين إن تبين لهم بأن موظفا لدى الجمعية أو أي شخص يعمل
ً
نيابة عنها قد اشترك في سلوك غير نظامي أو غير الئق ،إبالغ إدارة الجمعية فورا.
• أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشترك
في أعمال أو أنشطة تنتهك قواعد السلوك املهنية ،يجب أن يفصح عما لديه عبر البريد
االلكتروني  info@cloud.org.saومن ثم اإلبالغ عن املخاوف إلدارة الجمعية.
• استقبال الشكاوى واإلفصاح عن املخاوف يديرها فريق متخصص ،حيث يمكن الحفاظ
على سرية الهوية (بقدر ما يسمح به النظام).

املسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة
واشراف الجمعية االطالع على األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإلملام بها والتوقيع
عليها ،وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .وعلى إدارة املوارد
التنفيذية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة وتزويد جميع اإلدارات
واألقسام بنسخة منها.
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سياسة
آليات الرقابة واإلشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
اإلصدار 1.0
جمادى األول 1442ه – ديسمبر 2020م
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اسم الوثيقة:
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدارالحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
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معلومات الوثيقة
سياسة آليات الرقابة واإلشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها
وتقييمها
معتمدة
1.0
2020/12/16م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
اعداد  /تحديث  /مراجعة
التاريخ
بواسطة
ربيع األول 1442ه
م .فهد الحامد
أكتوبر 2020

التعديالت
إعداد السياسة
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مقدمة

ً
ً
إن سياسة آليات الرقابة واالشراف تعد مطلبا أساسيا من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية
في الجمعية حيث أنها تعمل على تحديد املسئوليات والصالحيات اإلدارية والتي من شأنها تعزز من

ضبط مسارات تدفق املعامالت واالجراءات لتمنع مخاطر الفساد واالحتيال ،وتعمل على تطوير
العملية االدارية.
النطاق
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية
ً
وتطوعية في الجمعية ،ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقا لألنظمة.
البيان
ً
أوال :الرقابة:
بالتقاريراإلدارية:

أ-

أن التقارير اإلدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم األداء للجمعية ،وتوجه هذه التقارير
بالدرجة األولى إلى مجلس اإلدارة ألنه الجهة املسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح االنحراف واتخاذ
اإلجراءات الالزمة ،وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام ،ويجب اعداداها بطريقة جيدة وواضحة
ومنها:
•
•
•
•

التقارير الدورية :وتكون هذه من العاملين ملدراءهم بصفة :يومية ،أسبوعية ،أو شهرية أو
فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع ،أو بعد انتهاء مشروع.
تقارير سير األعمال اإلدارية :وتكون هذه التقارير من املدراء إلى اإلدارة العليا وتتضمن
أنشطة اإلدارات واإلنجازات املتعددة.
تقارير الفحص :وتكون لتحليل ظروف مشروع سابقة والحقة لتساعد اإلدارة العليا على
التصرف السليم في توجيه القرارات.
تقارير قياس كفاءة العاملين :وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء املباشرون
ملرؤوسيهم ،وتشمل على قياس القدرات والتوصية لتطوير تلك القدرات ،ومدى تعاونهم
مع فريق العمل ...وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية.
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• املذكرات والرسائل املتبادلة :وتكون بين اإلدارات واألقسام وتستخدم هذه لحفظ امللفات
واملعلومات والبيانات لسهولة الرجوع لها للمتابعة والتقييم.
التقاريرالخاصة:

ب-
•
•
•
•
•
•
•

تقارير املالحظة الشخصية.
تقارير االحصائيات والرسوم البيانية.
مراجعة املوازنات التقديرية.
متابعة ملف الشكاوى والتنظيمات.
مراقبة السجالت واملراقبة الداخلية.
مراقبة السير وفق معايير نظام الجودة.
تقييم ومراجعة املشاريع.

ً
ثانيا :املبادئ:
أ-

مبدأ التكاملية:

تكامل الرقابة وأساليبها من األنظمة واللوائح التنظيمية والخطط االستراتيجية والتنفيذية في
الجمعية.

ب-

مبدأ الوضوح والبساطة:

سهولة نظام الرقابة وبساطته ليكون سهل الفهم للعاملين واملنفذين ليسهم في التطبيق الناجح
والحصول على النتائج املناسبة.
ت-

مبدأ سرعة كشف االنحر افات واالبالغ عن األخطاء:

أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف االنحرافات والتبليغ عنها بسرعة وتحديد أسبابها
ملعالجة وتصحيح تلك االنحرافات واألخطاء.
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مبدأ الدقة:

إن دقة املعلومة ومصدرها هام بالنسبة لإلدارة العليا ألنها هي التي تساعد على صنع القرار
والتوجيه السليم واتخاذ اإلجراءات املناسبة ،وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية ملشاكل وكوارث
ال قدر هللا.

املسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين واملنتسبين الذين يعملون
تحت إدارة واشراف الجمعية االطالع على األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإلملام بها
والتوقيع عليها ،وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية .وعلى
اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها.
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معلومات الوثيقة
سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين وتقديم الخدمات
معتمدة
1.0
2020/12/16م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
اعداد  /تحديث  /مراجعة
التاريخ
بواسطة
ربيع األول 1442ه
م .فهد الحامد
أكتوبر 2020

التعديالت
إعداد السياسة
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مقدمة
تتمثل هذه السياسة بتنظيم العالقة بين الجمعية واملستفيدين من خدماتها ،وذلك بما يكفل
الحقوق لكال األطراف ،كما أن االتفاقيات والعقود هي التي تشكل أساس ومصدر الحقوق
والواجبات في التعامل بين الجمعية واملستفيدين ،كما تسعى الجمعية جاهدة على تحديث
وتجديد الحقوق وطريقة أدائها ومعالجة التقصير فيها بما يكفل حماية الحقوق.
النطاق
تحدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية مع
ً
الجمعية ،ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقا لألنظمة.
البيان
أ -قنوات التواصل مع املستفيدين:
 .1املقابلة.
 .2املخاطبات-املراسالت.
 .3االتصال الهاتفي.
 .4املوقع  -البريد اإللكتروني.
 .5خدمة التطوع.
ب -أدوات التواصل مع املستفيدين:
 .1الالئحة األساسية.
 .2سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف.
 .3سياسة إدارة التطوع.
 .4نموذج طلب خدمة.
ت -التعامل مع املستفيدين:
 .1حسن االستقبال للمستفيد باألخالق الرفيعة ،وتقديم الضيافة حسب املستطاع،
واستقبال استفساره مع توفير االجابة املناسبة والرد عليها بمعلومة دقيقة سليمة
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صحيحة.
حال استقبال معاملة يجب استالمها كاملة مع تزويده بمعايير واشتراطات الطلبات
للتأكد من اكتمالها.
التأكد من اكتمال جميع البيانات واملعلومات قبل مغادرة املستفيد.
التأكيد على صحة البيانات واملعلومات وأخذ توقيع املستفيد على صحتها ،وأنه
مسؤول مسؤولية مباشرة عنها.
التوضيح للمستفيد بأن الطلب يعرض على اللجنة املختصة للدراسة وسيتم موافاته
بالجديد على الوسيلة املتفق عليها للتواصل معه.
تحدد املدة للرد على الطلب بمدة ال تتجاوز ( )15يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.

ث -تعويض املستفيدين:
 .1إذا ثبت أن الجمعية هي من تسبب في الخلل وايقاع الضرر الذي لحق باملستفيد.
 .2إقرار الجمعية بمحضر من لجنة التحقيق واملتابعة مؤرخ ومعتمد من أعضاؤها،
موضحا به هذا الضرر وحجمه واألسباب التي أدت إليه.
 .3صدور حكم قضائي أو حكم نهائي من الجهات والسلطات املعنية بتسوية املنازعات.
 .4التفاوض مع املستفيد املتضرر لحل الخالف والتعويض بما يضمن الحقوق.
ج -استقبال الشكوى والخالفات من املستفيدين وتسويتها:
 .1تسهيل عملية تبليغ الشكوى عبر الرابط املباشر في املوقع اإللكتروني والبريد
االلكتروني وسرعة معالجتها عن طريق لجنة املتابعة.
 .2تقديم الدعم الفني لحل االشكاالت واستقبال االستفسارات فيما يخص التواصل بين
الجمعية واملستفيد.
ً
 .3السعي الحثيث لحل الخالفات واالشكاالت وديا فيما يضمن صفاء واستمرار العالقة
بين الجمعية واملستفيد.
ح -بناء العالقة مع املستفيدين وضمان استمراريتها:
 .1املحافظة على حقوق امللكية الفكرية للمستفيدين.
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 .2املحافظة على خصوصية املستفيدين وحفظ بياناتهم بما يضمن الحفاظ على سرية
املعلومات واملستندات.
 .3تأدية مالهم من حقوق وواجبات عند استحقاقها.
 .4التقييد وااللتزام باملعايير والسياسات الجمعية مليثاق أخالقيات املهنة والسلوك.
خ -تزويد وتمكين املستفيد باملعلومات الواجبة له:
 .1تحديد ضابط اتصال مع املستفيدين حسب فئاتهم وحسب مجاالت الجمعية
الستقبال االستفسارات والرد عليها.
 .2توفير وتعزيز قنوات التواصل مع املستفيدين الستقبال االستفسارات وتزويدهم
بالطلبات واملعلومات.
 .3عمل التحديثات الالزمة على إي معلومات طرأ التعديل عليها عبر الوسائل املعتمدة في
الجمعية.
د -قياس رضا املستفيدين:
 .1رفع استبانة قياس الرضا بكل دوري.
 .2املسح امليداني.
 .3الزيارات اإلشرافية على املكاتب.
 .4املقابالت.
 .5املتابعة املستمرة من اإلدارة العليا على رابط التواصل واالستفسارات.
 .6االشراف من اإلدارة العليا على ضابط االتصال والتواصل.

قرارات مجلس اإلدارة

أمانة املجلس

