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  :ثمهيد
ف بمعاًير واشتراػاث وإسشاداث خاصت بخلذًم املساعذاث التي جمندها الجمعيت  ػشض هزه السياست الخعٍش

. للمسخـيذًن من خذماتها
 

النطاق 

. جدذد هزه السياست الششوغ وإلاجشاءاث والحلىق والىاجباث والظىابؽ في صشؾ املساعذاث
 

:  جعريف املصطلخات

 سؿداءًلصذ بها جمعيت الذعىة وإلاسشاد وجىعيت الجالياث بمداؿظت : الجمعيت

وؿم أنظمتها   سؿداءهى كل مسخـيذ من خذماث جمعيت الذعىة وإلاسشاد وجىعيت الجالياث بمداؿظت : املسخـيذوو 

. ولىابدها

.  الخذماث التي جلتزم الجمعيت بخلذًمها وؿم ما لذيها من إمكانياث وطىابؽ وأنظمت: الحلىق 

 بمداؿظت سؿداءالتزام املسخـيذ بأنظمت ولىابذ جمعيت الذعىة وإلاسشاد وجىعيت الجالياث : الىاجباث

.  هي مجمىعت ألاعمال التي جؤديها الجمعيت للمسخـيذًن: الخذماث

.   بالىاجباث أو مخالـت أنظمت الجمعيت املنصىص عليها في اللىانيو أو لىابذ الجمعيتإلاخاللهي : املخالـاث
  

شروط وإجراءات جسجيل املسحفيدين 

:  ًخم حسجيل املسخـيذًن من خذماث الجمعيت وؿم الششوغ الخاليت

.  أو ًكىو املسخـيذ طمن نؼاق عمل الجمعيت. 1

. دساست الحالت من كبل اللجنت املكلـت بالجمعيت. 2
 

حقوق املسحفيدين 

:  للمسخـيذ الحم في

م املخخصصإجشاءالحصىل على الخذماث املناسبت من كبل الجمعيت بعذ . 1 .   الدسجيل من كبل الـٍش

الحصىل على الخذماث كسابش املسخـيذًن من خذماث الجمعيت بذوو جمييز وأو جلذم الخذماث بكل اخترام . 2

.  وجلذًش

.  معشؿت أساب سؿع جلذًم أي خذمت للمسخـيذ خال جم سؿع جلذًم الخذمت من الجمعيت. 3

ت جامت. 4 .  أو ًخم الخعامل مع معلىماث املسخـيذ وجميع املشاسالث الخاصت بالحالت بسٍش
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 .الحصىل على خذماث الجمعيت بكل اخترام . 5

.  سماء ووظابف ملذمي الخذمت ووسابل الاجصال بهمأمعشؿت . 6

:  واجبات املسحفيدين

:  ًخىجب عليك كمسخـيذ ما ًلي

. جلذًم كاؿت املسدنذاث املؼلىبت لالسخـادة من الخذمت. 1

 إجشاءاثإلاؿصاح عن كاؿت املعلىماث والبياناث التي جم ػلبها منكم مللذمي الخذمت في الىكذ املناسب السخكمال . 2

. جلذًم الخذمت لكم

 في خال وجىد . 3
ً
املشاسكت في بشامج وأنشؼت الجمعيت التي ًخم كبىلكم ؿيها والالتزام بدظىسها أو الاعخزاس ملذما

.  ظشؾ ػاسا 

.   الجمعيت بأي حؼييراث في ملش السكن أو وسيلت الخىاصل ورلك ؿىس خذور رلك الخؼييرإبالغ. 4

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

.  املحدشم عنذ مشاؿلت الجمعيت أو املشاسكت في البرامج وألانشؼت التي جليمها الجمعيتبالضي الالتزام . 6

.  الاخترام املخبادل ملىظـي ومىظـاث الجمعيت وعذم الخؼاول عليهم. 7

في خالت عذم سطا املسخـيذ عن خذماث الجمعيت وبشامجها وملذمي الخذمت ؿئنه ًجب إلاؿصاح عن رلك من . 8

خالل إبالغ ملذمي الخذمت مباششة أو الخىاصل الهاجـي أو مىكع الجمعيت إلالكتروني إلًصال وجهه نظشكم أو اكتراخكم أو 

.  الشكىي ليخم اجخار الالصم بشأنها

ًمكنكم الاسخـساس بسؤال ملذمي الخذمت بالجمعيت في خالت عذم ؿهمكم ألي معلىمت من معلىماث جلذًم . 9

.  الخذمت أو في خال وجىد أسئلت لذي املسخـيذ عن الجمعيت
  

الخقوق والحظلم وثقديم الشكوى  

 
ً
 لحلىكه أو جلصير في : أوال

ً
للمسخـيذ الحم في جلذًم الخظلم أو الشكىي إلداسة الجمعيت من أي أمش ًشاه منخلصا

.  جلذًم الخذمت أو أسلىب حعامل ملذمي الخذمت أو الجهاث التي جخعامل معها الجمعيت وجلذم خذماتها من خاللها

خ خذور الحم املؼالب به وال  (30)على املسخـيذ جلذًم الخظلم أو الشكىي خالل مذة ال جخجاوص : زانيا  من جاٍس
ً
ًىما

.   الجمعيتإداسة بعزس مششوع جلبله إالًلبل أي جظلم أو شكىي بعذ مض ي هزه املذة 

 
ً
 على : زاللا

ً
:  ألاحيعلى املسخـيذ جلذًم ػلب الخظلم أو الشكىي مشخمال

ذ إلالكتروني/ الهاجف )ووسابل الاجصال  (سكم السجل املذني/الاسم )املعلىماث الصخصيت . 1 . (البًر

.  جدذًذ مىطىع الخظلم أو الشكىي وبياو الىكاةع بشكل مدسلسل. 2

.  جدذًذ الصخص أو الجهت املخظلم منها. 3

.  جدذًذ الظشس . 4

.  أسباب الخظلم. 5

.  الخؼىاث السابلت التي كام بها املسخـيذ ملحاولت خل املىطىع. 6
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.  أي معلىماث ًشاها املسخـيذ مؤزشة ولها عالكت بالشكىي أو الخظلمإطاؿت أو إًظاح. 7

.  إسؿاق أي وزابم جلبذ صحت الخظلم أو الشكىي أو وجذث. 8

:   جراءات الحظلم  و الشكوى 

 املذًش الخنـيزي للجمعيت أو الجهت التي ًدذدها املذًش السخلبال ػلباث إلىًلذم املسخـيذ الخظلم أو الشكىي . 1

.  (اللجنت)الخظلم 

ذ وبذوو وسيلت جىاصل. 2 .  ال ًنظش في الؼلباث الؼير مكخملت البياناث أو الاسم ػير الصٍش

على املذًش الخنـيزي للجمعيت اجخار إلاجشاءاث التي جكـل النظش في مىطىع الخظلم وؿم ما ًنص عليه البدت . 3

.  خلىق املسخـيذًن

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

ت الكاملت وال ًؼلع عليها . 5 .   ألاشخاص روي العالكتإالجداغ ػلباث الخظلم أو الشكىي بالسٍش

لت من ػشق إلابالغ . 6 ذ إلالكتروني /الهاجف )ًبلؽ املسخـيذ بنديجت الخظلم أو الشكىي بأي ػٍش / الجىال / البًر

 (إلخ/... املىكع إلالكتروني / الخىاصل الصخص ي 

:   ضوابط ثقديم خدمات املسحفيدين

:  ضوابط دعم حج الفريضة

 في نؼاق الجمعيت .1
ً
 .أو ًكىو مخىاجذا

2.  
ً
 مليما

ً
 . ألكثر من سنتسؿداءبمداؿظت نظاميا

 .من املسخـيذًن من خذماث أو بشامج أو أنشؼت الجمعيت .3

 .من أهل السنت والجماعت .4

 . سنت ؿما ؿىق 30السن  .5

. لم ٌسبم له الحج .6

:  ضوابط دعم العمرة الدعوية

 في نؼاق الجمعيت .1
ً
 .أو ًكىو مخىاجذا

2.  
ً
  مليما

ً
 . ألكثر من سنتسؿداءبمداؿظت نظاميا

 . من املسخـيذًن من خذماث أو بشامج أو أنشؼت الجمعيت .3

 . من أهل السنت والجماعت .4

 . سنت ؿما ؿىق 18 السن  .5
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:  ثفطير الصائمينضوابط 

 في نؼاق الجمعيت .1
ً
 .أو ًكىو مخىاجذا

2.  
ً
  مليما

ً
 .سؿداء أو املشاكض الخابعت لهابمداؿظت نظاميا

 . من املسخـيذًن من خذماث أو بشامج أو أنشؼت الجمعيت .3

.  من أهل السنت والجماعت .4

:  كسوة الشحاءضوابط دعم 

 في نؼاق الجمعيت .6
ً
 .أو ًكىو مخىاجذا

7.  
ً
  مليما

ً
 . ألكثر من سنتسؿداءبمداؿظت نظاميا

 . من املسخـيذًن من خذماث أو بشامج أو أنشؼت الجمعيت .8

 . من أهل السنت والجماعت .9

. أو ًكىو من ؿئت الـلشاء واملساكيو .10

 

:  الُسلفة ضوابط 

 .العامليو في الجمعيت أو ًكىو من الذعاة أو  .1

 0جخم مىاؿلت مجلس إلاداسة بعذ عشض الؼلب عليهم من املذًش الخنـيزيأو  .2


