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 :
ً
 حقوق المستفيدين أوال

ي الجمعية لمستفيد الحصول عىل الرعاية المناسبة ل  -1
ي من قبل   ،والمتوفرة ف 

ي والميدان  بعد إجراء البحث المكتب 

 الفريق المتخصص. 

/الباحثة االجتماعية إ ة المستفيد إحال -2  . هالمسؤول عن تقديم الخدمة لىل الباحث االجتماعي

وط   حصوله -3 ي تقدمها الجمعية للمستفيدين وشر
عىل المعلومات الكافية حول كيفية الحصول عىل الخدمات الب 

 وإجراءات تقديمها. 

، وأن تقدم لك هذه   حصوله -4 عىل الخدمات والرعاية كسائر المستفيدين من خدمات الجمعية بدون تميي  

ام  وتقدير.  الرعاية والخدمات بكل احي 

ي حال تم رفض تقديم الخدمة من الجمعية.  همعرفة أسباب رفض تقديم أي خدمة أو رعاية ل -5
 ف 

 

 :
ً
 الرسية والخصوصيةثانيا

 

( وجميع المرسالت الخاصة بحالت هيتم التعامل مع ملف أن .1 ي
ون  /اإللكي  ي

 برسية تامة.  ه)الورف 

بالجمعية أو ليس لهم عالقة بتقديم الرعاية والخدمات  فض التحدث أو مقابلة من ليس لهم عالقة رسمية  ر  .2

 . هالمقدمة ل

 بكل شية.  هأن تجرى جميع المناقشات واالستشارات ودراسة حالت .3

ي برعايتأ .4
 له بذلك.  المستفيد  ذنيأمالم   هوتقديم الخدمات ل هن ال يسمح يتواجد أي شخص غي  معب 

ام والكرامةا .5 :  هكمستفيد ل.  الحي  ي
 الحق ف 

•   
ً
ي كل األوقات مع األخذ بعي   االعتبار دائما

ام ومراعاة ف  الحصول عىل الرعاية وخدمات الجمعية بكل احي 

 . هومعتقدات هالشخصية وقيمت هلكرامت

ر علي هل • ي رفض أي خدمة أو رعاية تقدمها الجمعية مالم يكن هناك ض 
م تقدره الجمعية ويتطلب  هالحق ف 

ورة تقديم الخدمة او الرعاي  . هوعىل سالمت هة حفاظا عليمعها ض 

ي طلب مشاركة أحد أفراد عائلت هل •
ي اتخاذ القرارات فيما يخص الرعاية والخدمات المقدمة ل هالحق ف 

  هف 

ي حل أي مشكلة تتعلق بها. 
 وف 

 

 :
ً
 التعريف بمقدمي الخدمة ثالثا

 

 الخدمة.  همعرفة أسماء ووظائف مقدمي الخدمة والرعاية بالجمعية والذين يقدمون ل .1

/الباحة االجتماعية المسؤولي   عن رعايت .2 ووسائل االتصال   هوتقديم الخدمة ل همعرفة هوية الباحث االجتماعي

 بهم. 

اف   .3 كما تقوم الجمعية بتدريب طالب وطالبات من الجامعات والجهات األكاديمية ويعملون تحت إشر

/موظفات الجمعية فيما يخص هؤالء فإن ي
ي  هكمستفيد ل  هموظف 

 : الحق ف 

ي تقديم الخدمة أو الرعاية ل •
 . همعرفة هوية الطالب/الطالبات المتدربي   والذين قد يشاركون ف 

ف عليهم.  •  االستفسار عن دور أي من المتدربي   او المتدربات والحصول عىل إجابة من الموظف المرسر

ي تقديم الخدمة أو الرعاية ل •
 . هرفض مشاركة أي من المتدربي   للمتدربات ف 
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 :
ً
 آلية استحقاق المستفيدينرابعا

 

:   هيتوجب علي  كمستفيد ما يىلي

 . هتقديم كافة المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة او الرعاية ل .1

ي تم طلبها من .2
/الباحثة  هاإلفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الب  وذلك لمقدمي الخدمة او للباحث االجتماعي

ي جميع هذه المعلومات والبيانات. 
 االجتماعية ومراعاة المصداقية ف 

ي لغالموافقة عىل  .3
ي والميدان  ل  هجراء البحث المكتب  ي مي  

/الباحثة االجتماعية ف  ي    هواستقبال الباحث االجتماعي
ف 

 بخدمات الجمعية.  هوتعريف هدمة وتلمس احتياجاتالستكمال إجراءات تقديم الخ هالوقت المناسب ل

ي برنامج و  .4
ي يتم قبولها من قبلأالمشاركة ف 

 عن عدم واإل  هنشطة الجمعية الب 
ً
ام بحضورها أو االعتذار مقدما لي  

ي الحضور. 
 الرغبة ف 

ات اجتماعية او اقتصادية  .5 ي مقر السكن أو وسيلة االتصال وذلك فور حدو أإبالغ الجمعية بأي تغيي 
ث  و ف 

 .  التغيي 

 حي   يتم اإلعالن عن موعد التحديث.  .6
ً
ام بتحديث بيانات األشة سنويا  االلي  

ي تقدمها ل .7
نامج التدريبية الب  ام بحضور الي   الجمعية.  هااللي  

ي وعىل األجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب اآلىلي وأي أجهزة يتم   .8
ون  المحافظة عىل بطاقات الرصف اإللكي 

 من الجمعية.  هتسليمها ل

ي مقرها أو   .9
ي تقيمها الجمعية ف 

امج واألنشطة الب  ي الي 
ام بالزي المحتشم عند موافقة الجمعية أو المشاركة ف  االلي  

ي أي مواقع أخرى. 
   ف 

10.  .
ً
 أو بدنيا

ً
ي وموظفات الجمعية وعدم التطاول عليهم لفظيا

ام المتبادل لموظف   االحي 

ي أو منحة  .11 عن طريق الجمعية إال بعد الرجوع اىل   هتعليمية يتم منحها لعدم االنقطاع عن أي برنامج تدريب 

 الجمعية وتوضيح األسباب ليتم معالجتها. 

ي أي جمعية أو  .12
ية بعد قبول  عدم التسجيل ف  ي الجمعية إال بموافقة الجمعية.   هجهه خي 

 ف 

ي أي برنامج أو تدريب أو توظيف يتم ترشيح .13
ي حالة رفض المشاركة ف 

يجب أن يكون  من قبل الجمعية ف ه فيهف 

 ألنه يؤثر عىل استمرار تقديم خدمات الجمعية ل
ً
ي   هألن أهداف الجمعية تنموية حيث نساند هذلك خطيا

ف 

 االجتماعي واالقتصادي.  هاالعتماد عىل النفس وتحسي   مستوا

ي حالة عدم رضا .14
اإلفصاح عن ذلك من   هعن خدمات الجمعية وبرامجها ومقدمي الخدمة فإنه يجب علي هف 

ي إليصال وجهة نظر خالل إ 
ون  ي أو موقع الجمعية اإللكي 

ة أو التواصل الهاتف  او   ه بالغ مقدمي الخدمة مباشر

اح  أو الشكوى ليتم اتخاذ الالزم بشأنها.  هاقي 

ي حالة عدم فهم هيمكن .15
ألي من   هاالستفسار بسؤال مقدمي الخدمة أو الباحث /الباحثة االجتماعية بالجمعية ف 

ي ا
ي حال وجود اسئلة لديالمعلومات المذكورة ف 

 عن الجمعية.  هلحقوق والوجبات أو ف 

 

 :
ً
 حقوق التظلم وإجراءات الشكوى خامسا

 الخاصة بجمعية البيضاء للتنمية.   وسياسات التبليغ عن المخالفاتسياسات اإليذاء واإلساءة تبع ت
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 المسؤوليات: 

اف  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملي     والمنتسبي   الذين يعملون تحت إدارة وإشر

ام بما ورد    عليها،االطالع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع  الجمعية وااللي  

 الوظيفية.  معند أداء واجباتهم ومسؤولياته فيها من أحكام

 منها. نسخة وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام ب

 : واالعتماد   المراجع

ي اجتماعه )
ي دورته )م2021الثالث لعام اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة ف 

 (  الثانية( ف 

ي تاري    خ    
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات العالقة مع المستفيدين الموضوعة    م 2021/     10/      21ف 

 .
ً
 سابقا

 

 

 

 

 

 

 

 ة يمنتلرئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء ل 

 نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود                                                                
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