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 الئحة شؤون املستفيدين

 مقدمة

املساعدات اليت غرض هذه السياسة التعريف مبعايري واشرتاطات وإرشادات خاصة بتقديم 

 .متنحها اجلمعية للمستفيدين من خدماتها

 النطاق

 .حتدد هذه السياسة الشروط واإلجراءات واحلقوق والواجبات والضوابط يف صرف املساعدات
 : تعريف املصطلحات

 .يقصد بها مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ببين ظبيان :اجلمعية

هو كل مستفيد من خدمات مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات  :املستفيدون

زوار  -املقيمني -الفتيات -الشباب -النساء -الرجال: )ببين ظبيان ويشمل

 .وغريهم وفق أنظمتها ولوائحها( غري املسلمني -املسلمني اجلدد -بين ظبيان

ن إمكانيات وضوابط اخلدمات اليت تلتزم اجلمعية بتقدميها وفق ما لديها م :احلقوق

 . وأنظمة

التزام املستفيد بأنظمة ولوائح مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات  :الواجبات

 .ببين ظبيان

 . هي جمموعة األعمال اليت تؤديها اجلمعية للمستفيدين :اخلدمات

هي االخالل بالواجبات أو خمالفة أنظمة اجلمعية املنصوص عليها يف  :املخالفات

  . ني أو لوائح اجلمعيةالقوان
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 :شروط وإجراءات تسجيل املستفيدين

 : يتم تسجيل املستفيدين من خدمات اجلمعية وفق الشروط التالية

 أن يكون املستفيد ضمن نطاق عمل اجلمعية . 

 دراسة احلالة من قبل اللجنة املكلفة باجلمعية. 

 :حقوق املستفيدين

 : للمستفيد احلق يف

احلصول على اخلدمات املناسبة من قبل اجلمعية بعد اجراء التسجيل من  (1

 . قبل الفريق املتخصص

احلصول على اخلدمات كسائر املستفيدين من خدمات اجلمعية بدون متييز  (2

 . وأن تقدم اخلدمات بكل احرتام وتقدير

معرفة أساب رفض تقديم أي خدمة للمستفيد حال مت رفض تقديم اخلدمة  (7

 . من اجلمعية
أن يتم التعامل مع معلومات املستفيد ومجيع املراسالت اخلاصة باحلالة  (0

 . بسرية تامة
 .احلصول على خدمات اجلمعية بكل احرتام ومراعاة (5
 . معرفة امساء ووظائف مقدمي اخلدمة ووسائل االتصال بهم (6

 

 : بات املستفيدينواج

 : يتوجب عليك كمستفيد ما يلي

 .تقديم كافة املستندات املطلوبة لالستفادة من اخلدمة (1

االفصاح عن كافة املعلومات والبيانات اليت مت طلبها منكم ملقدمي اخلدمة  (2

 .يف الوقت املناسب الستكمال اجراءات تقديم اخلدمة لكم



 مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 

 ببين ظبيان

 مسجلة بوزارة املوارد البشرية 

 7403والتنمية االجتماعية برقم 

 حتت اشراف مركز التنمية االجتماعية بالباحة

 _______________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

 

تم قبولكم فيها وااللتزام املشاركة يف برامج وأنشطة اجلمعية اليت ي (7

 . حبضورها أو االعتذار مقدمًا يف حال وجود ظرف طارئ
ابالغ اجلمعية بأي تغيريات يف مقر السكن أو وسيلة التواصل وذلك فور  (0

 . حدوث ذلك التغيري
 . احملافظة على ما يتم تسليمه لكم من قبل اجلمعية (5
اركة يف الربامج االلتزام بالزي احملتشم عند مرافقة اجلمعية أو املش (6

 .واألنشطة اليت تقيمها اجلمعية
 . االحرتام املتبادل ملوظفي وموظفات اجلمعية وعدم التطاول عليهم (3
يف حالة عدم رضا املستفيد عن خدمات اجلمعية وبراجمها ومقدمي اخلدمة  (8

فإنه جيب عليكم االفصاح عن ذلك من خالل ابالغ مقدمي اخلدمة مباشرة أو 

أو موقع اجلمعية االلكرتوني إليصال وجهه نظركم أو التواصل اهلاتفي 

 . اقرتاحكم أو الشكوى ليتم اختاذ الالزم بشأنها
ميكنكم االستفسار بسؤال مقدمي اخلدمة باجلمعية يف حالة عدم فهمكم ألي  (9

معلومة من معلومات تقديم اخلدمة أو يف حال وجود أسئلة لدى املستفيد عن 

 . اجلمعية
 

 : وتقديم الشكوىاحلقوق والتظلم 

للمستفيد احلق يف تقديم التظلم أو الشكوى إلدارة اجلمعية من أي أمر يراه  :أواًل

منتقصًا حلقوقه أو تقصري يف تقديم اخلدمة أو اسلوب تعامل مقدمي اخلدمة أو 

 . اجلهات اليت تتعامل معها اجلمعية وتقدم خدماتها من خالهلا

يومًا من ( 74)على املستفيد تقديم التظلم أو الشكوى خالل مدة ال تتجاوز  :ثانيا

تاريخ حدوث احلق املطالب به وال يقبل أي تظلم أو شكوى بعد مضي هذه املدة اال 

 . بعذر مشروع تقبله ادارة اجلمعية

 : على املستفيد تقديم طلب التظلم أو الشكوى مشتماًل على االتي :ثالثًا
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/ اهلاتف )ووسائل االتصال ( رقم السجل املدني/االسم )لشخصية املعلومات ا (1

 (.الربيد االلكرتوني

 . حتديد موضوع التظلم أو الشكوى وبيان الوقائع بشكل متسلسل (2

 . حتديد الشخص أو اجلهة املتظلم منها (7
 . حتديد الضرر (0
 . أسباب التظلم (5
 . اخلطوات السابقة اليت قام بها املستفيد حملاولة حل املوضوع (6
ايضاح أو اضافة أي معلومات يراها املستفيد مؤثرة وهلا عالقة بالشكوى أو  (3

 .التظلم

 . إرفاق أي وثائق تثبت صحة التظلم أو الشكوى أن وجدت (8
 

 : اجراءات التظلم أو الشكوى: رابعًا

يقدم املستفيد التظلم أو الشكوى اىل املدير التنفيذي للجمعية أو اجلهة اليت  (1

 (. اللجنة)الستقبال طلبات التظلم حيددها املدير 

ال ينظر يف الطلبات الغري مكتملة البيانات أو االسم غري الصريح وبدون وسيلة  (2

 . تواصل

على املدير التنفيذي للجمعية اختاذ االجراءات اليت تكفل النظر يف موضوع  (7

 . التظلم وفق ما ينص عليه الئحة حقوق املستفيدين
يوم عمل من  74و الشكوى يف مدة ال تتجاوز يتم البت يف موضوع التظلم أ (0

 . تاريخ تقديم الطلب أو الشكوى
حتاط طلبات التظلم أو الشكوى بالسرية الكاملة وال يطلع عليها اال  (5

 . االشخاص ذوي العالقة
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اهلاتف )يبلغ املستفيد بنتيجة التظلم أو الشكوى بأي طريقة من طرق االبالغ  (6

/... املوقع االلكرتوني / التواصل الشخصي / اجلوال / الربيد االلكرتوني /

 (إخل
 

 :  ضوابط تقديم خدمات املستفيدين

 : ضوابط دعم حج الفريضة

 .أن يكون متواجدًا يف نطاق اجلمعية (1

 .من املستفيدين من خدمات أو برامج أو أنشطة اجلمعية (2

 سنة فما فوق  74السن  (7

 .مل يسبق له احلج (0

 : ضوابط دعم العمرة الدعوية

 .يكون متواجدًا يف نطاق اجلمعيةأن  (1
 .من املستفيدين من خدمات أو برامج أو أنشطة اجلمعية (2
 . سنة فما فوق 18السن  (7

 : ضوابط دعم اإلفطار الدعوي

 .أن يكون املوقع ضمن نطاق اجلمعية (1
 .أن يكون ضمن برامج أو أنشطة اجلمعية الدعوية (2

 :ضوابط الدعم النقدي من أموال الزكاة

 : اء واملساكنيالفقر: أواًل 

 .أن يكون من العاملني يف مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات (1

 .أن يكون من الفقراء واملساكني الذين تنطبق عليهم الشروط الشرعية (2
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 .أن يكون متواجدًا يف نطاق اجلمعية (7
 .أن يكون من املشاركني يف خدمات أو برامج أو أنشطة اجلمعية (0
 (منوذج مرفق)تعبئة النموذج اخلاص بذلك  (5

 .املوافقة على الدعم من قبل جلنة الزكاة باجلمعية (6
 :املؤلفة قلوبهم: ثانيًا

 6: الصفحة رقم  14: اجلزء رقم( 6735: )فتاء رقمبناء على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل

 .أن يكون من املسلمني اجلدد أو ممن يرجى اسالمه (1

 .اجلمعيةأن يكون متواجدًا يف نطاق  (2

 .من املستفيدين من خدمات أو برامج أو أنشطة اجلمعية (7
 .أن تنطبق عليه الشروط الشرعية مبصرف املؤلفة قلوبهم (0

 

 :يف سبيل اهلل: ثالثًا

 هـ11/2/1014وتاريخ ( 12623:)بناء على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء رقم 

 .نشطة اجلمعية فقطأن يكون املصرف ضمن خدمات أو برامج أو أ (1

 .أن تنطبق عليه الشروط الشرعية مبصرف يف سبيل اهلل (2

 

 

 :اعتماد جملس اإلدارة

 املنعقدةاعتمد جملس إدارة اجلمعية سياسات صرف املساعدات يف اجتماع جملس اإلدارة 

 (م 3/5/2424) املوافق ( هـ 10/9/1001) بتاريخ 

 


