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 سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين 

 وتقديم الخدمات

2019م   - االول اإلصدار  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 -تمهيد : 

تضع الجمعية الخيرية للطعام " إطعام " السياسات و اإلجراءات التي تنظم عالقتها باملستفيدين  ، بما يكفل حقوق 

د ، و تشكل اللوائح و السياسات املعتمدة بالجمعية املصدر األساس ي في تحديد حقوق و واجبات الجمعية و املستفي

الجمعية و األطراف ذات العالقة . كما تعمل الجمعية على التركيز على عملية قياس رضا املستفيدين كوسيلة لرفع 

مقدمي الخدمة من موظف خدمة العمالء جودة الخدمة املقدمة و التحسين املستمر إلجراءات تقديم الخدمة و أداء 

الى املوزع الذي يعمل على إيصال الطعام للمستفيد . كما ان إدارة إطعام تعمل على نشر ثقافة تقييم الخدمة لدى 

جودة الخدمة حق من حقوق املستفيد حيث انها أداة للتقويم املستفيد و التشجيع على ذلك و التأكيد على أن تقييم 

 و التطوير . 
 

  -الهدف العام من الالئحة :

 .تقديم خدمات متميزة لألسر املستفيدة من كافة الشرائح بإتقان و سرعة و جودة عالية  .1

العمل على تطوير و تحسين خدمات الجمعية و خطوط انتاجها ، بالتعاون مع كافة الجهات للوصول الى تقديم خدمة  .2

 مميزة للمستفيد . 

 باألسر املستفيدة و التحديث الدوري .  اصاملحافظة على سرية البيانات الخ .3

 

  -: القنوات املستخدمة للتواصل مع املستفيدين 

 الزيارات امليدانية .  .1

 .االتصاالت الهاتفية  .2

 .التواصل االجتماعي  مواقع .3

 .املوقع االلكتروني  .4

 .تطبيق إطعام  .5
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 .و تسجيل املستفيدين ( و املواد الغذائية  الطعام) قواعد و الئحة تقديم الخدمات العينية 

 :الالئحة التنظيمية لتقديم الخدمات للمستفيدين 

 -:شروط و ضوابط املستفيدين من الجمعية  

 السعودية . لألسر العائلةرقم الهوية الوطنية او سجل  لألسرةتقديم املستندات الثبوتية  .1

 تحمل الجنسية . التي ال لألسرالغير سعودية رقم االقامة او وثيقة مشهد  لألسردات الثبوتية نتقديم املست .2

 في منطقة خدماتها وما يتبعها .  األسرةان يثبت لدى الجمعية اقامة  .3

 

 :ستفيدين الغاء ملفات امل
 

 -يلغى ملف املستفيد كليا في حالة :

 إذا طلب املستفيد ان يتم ايقاف تقديم الخدمات املقدمة اليه مع تقديم االسباب للمسؤول عن التواصل مع املستفيدين.  .1

 إذا ثبت ان املعلومات املقدمة غير صحيحة مثل حالة الدخل او غير ذلك من استيفاء شروط القبول . .2
 

  -يلغى ملف املستفيد مؤقتا في الحاالت التالية :

 عدم تجديد املعلومات السنوية املطلوبة . .1

 عدم التجاوب مع الجمعية و استالم املواد الغذائية . .2

 

 

 -:إقرار املساعدات الغذائية و آلية الصرف 

مدير إدارة التشغيل وفق كشوف موضح بها أسماء املستفيدين و كمية املساعدة املقرر  منيتم إقرار صرف املساعدات بعد إعتمادها 

  .تقديمها
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 -املستفيدون من خدمات الجمعية :

 االسر محدودة الدخل . .1

 .و املرض ى و كبار السن واملطلقات اسر االرامل  .2

 ظرف من ظروف الحياة .  ألي لخدمات الجمعية استحقاقهاسر السجناء و كل من يثبت  .3

 و وزارة العمل و التنمية االجتماعية . مركز التنمية االجتماعية  قبل الجمعية بتقديم خدمات اليها من توجيهاالسر التي يتم  .4

 -إقرار املساعدات العينية :

لجميع الفئات بعد إعتمادها من الرئيس التنفيذي بناًء على توصيات مدير إدارة التي توفرها الجمعية ساعدات العينية يتم صرف امل 

 .  التشغيل وفق كشوف موضح فيها أسماء املستفيدين ونوع املساعدة و الكمية

 -خطوط انتاج الجمعية :

 زائد الطعام املطبوخ .  .1

 فاقد الخضروات و الفواكة الطازجة .  .2

 ( لغذائية السلة ااملعلبات و الطعام الجاف )  .3

 زائد الحلويات و املخبوزات  .4

 .فاقد األرز الطازج  .5

 اللحوم الطازجة و األسماك .  .6

 .التمور  .7

 

ة بيانات االسر رفع قاعد يتمبتحديث قوائم االسر املستفيدة بشكل ربع سنوي ، كما الخيرية للطعام " إطعام " و تلتزم الجمعية  

التطوير  وللمراجعة الدورية و املستمرة و قابلة للتعديل  ةالالئحهذه  تخضع  واملستفيدة للرئيس التنفيذي بشكل دوري . 

 .يستجد من امور تستوجب ذلك  وفق إمكانيات الجمعية و ما

 

   م 2019اإلصدار األول 




