
 

 

 وتقديم الخدمات  أعضاء الجمعية العموميةسياسة تنظيم العالقة مع 
 

  د:تمهيأوًل: 

السياسعععات وااجعععااءات التععع  تعععنظم عالقتهعععا التعاونيعععة اهسعععتهاللية يعععالخ ج   الجمعيعععةتضعععع 

 و قععوقهم  هععايمععا يل ععل  قوق وغيععا،م يجميععع اراععاا  مععي مسععت يديي وداعمععيي ومتاععوعيي 

وتشعععلل أنظمعععة العمعععل والعقعععود الميعععدا ارساسععع  بععع  ت ديعععد  قعععو  وواجيعععات المتعاقعععديي 

ة الخالبعععات و عععدود المسعععوولية واايقعععة تسعععويتن يععع،،ا  دائهعععا وتيععععات التقيعععيا بععع  أواايقعععة 

جمعيععة الوتالعع  ة  يشععلل يل ععل  مايععة اراععاا  ،ات العالقععة مععع الجمعيعع يشعع نهاالتعع  قععد تنشعع  

مععع مااجعتهععا هععا وضععع يليععة لتنظيميولويععة اروتضععع لهععا   يععي ة العالقععات مععع المسععت يدييعلعع  

 .ياستمااا والتعديل عليها وتعميمها يما يل ل  قو  المست يد

 
 :العامالهد  ثانيًا: 

متميععع ل للمسعععت يديي معععي لابعععة الشعععاائو يدتقعععاي وسعععاعة وجعععودل عاليعععة انجعععا   اتتقعععديم خعععدم

للويععول  ؛معععامالتهم ومتايعععة متاليععاتهم ومقتا ععاتهم والعمععل علعع  موايععلة التاععويا والت سععيي

 .ي سهل الاا  دوي ال اجة إل  الب المست يد إل  ت قيق ار،دا 
 

 : ار،دا  الت ييليةثالثًا: 

ت قيق اضا المست يديي وتوقعاتهم  والعمل عل  الت سيي المستما للمنتجات والخدمات المقدمة   •

 لهم.  

 يول عل  الخدمات المالوية  لل  تسهيل ااجااءاتيلابة ب  الجمعية    يي تقديا  اجة المست يد •

 .دوي عناء ومشقة 

 .المست يدتقديم الخدمات المتلاملة ي  دث ارساليب اهللتاونية ب  خدمة  •

يتناسب مع تساوهت المست يديي واست ساااتهم   • المعلومات وااجايات يشلل مالئم  عيا  تقديم 

 .ت مناسية قنوا

نجا   اساعة ا  م مع ظاوبهو  ظ وقتهم وتقديا    م مي موقعهما أملي    يي خدمة للمست يدالتقديم   •

 .ودقته

لالتالي    • الال مة  الوسائل  المست يد وضع  اضا  جودل ؛  ييقياس     لهمالمقدمة    ات الخدم  لابع 

ها  وقياس ل اءل  تقديم   ات جااء  وتسهيل إلهاالت سيي المستما  تقييمها مي أجل  والعمل عل   

 .ميهاوأداء مقد 

 لها. انتماء المست يديي لسب ويالجمعية  ثقة  ال يادل لتين  أبضل المعاييا  •

 
 : الممااسات ب  تقديم الخدمة للمست يد و،لك عي اايق ما يل اايعًا: 

عععي الخععدمات المقدمععة  ييلععدا المسععت يد -غيععا اايجاييععة  –تيعع يو الم ععا،يم السععائدل  •

 .ب  الجمعية

 .مي خدمات هتلويي اناياعات وقناعات ايجايية جديدل ن و الجمعية وما تقدم •



 

 إيعععداء ياائهعععم  ولهعععا علععع   هموتشعععجيع يي لعععدا المسعععت يد اتنشعععا ثقابعععة تقيعععيم الخعععدم •

 . دال للتقويم والتاويال ييالمست يد قو  وتنمية الوع  ي

 .جودل ييي جميع ارقسام الت  تقدم خدماتها للمست يدييالنشا ثقابة  •

ايتلععععاا م ععععا،يم وتقنيععععات إداايععععة لالاتقععععاء يمسععععتوا ونوعيععععة الخععععدمات المقدمععععة  •

والعمعععل العععدائم علععع  تقعععديم خعععدمات ،ات جعععودل عاليعععة ل يي  وتجعععاو  الت عععدياتللمسعععت يد

 ئهم  وتين  مقتا اتهم.اايتلمس و ييي للخدمات المقدمة للمست يدالتاويا والت سي

 
 المست يدوي مي خدمات الجمعية: خامًسا: 

 أعضاء الجمعية العمومية.  •

 عمالء الجمعية.  •

 الجمعيات التعاونية.  •

 واثة المسا،ميي.  •

 المجتمع الم ل .  •

 العاملوي ب  الجمعية.  •

 سادًسا: الخدمات التي تقدمها الجمعية: 

 توبيا المواد التموينية واهستهاللية يجودل عالية وسعا تنابس .  •

 خدمة أعضائها يت سيي  التهم اهقتيادية واهجتماعية.  •

 المشاالة ب  اتخا، القاااات.  •

 المشاالة اهقتيادية لألعضاء.  •

 التعليم والتدايب وااعالم.  •

 اه،تمام يالمجتمع الم ل .  •

  ماية المستهلك.  •

 المست يديي: القنوات المستخدمة للتوايل مع سايعًا: 

 ت الشخيية. المقايال •

 . اهتياهت الهات ية •

 . وسائل التوايل اهجتماع يعض تاييقات   •

 (. الاسائل النيية  المااسالت ) اليايد االلتاون   الاسائل الخاية   •

 . خدمات الب المساعدل •

 . خدمة التاوع •

 . الموقع اهللتاون  للجمعية •

 اهستييانات.  •

 اهجتماعات المي ال.  •

 اجتماعات الجمعية العمومية ) العادية  وغيا العادية (.  •

 يندو  المقتا ات والشلاوا.  •

 



 

 :للتوايل مع المست يديي اداال الجمعية؛اردوات المتا ة : ثامنًا
 

 سجالت المسا،ميي.  •

 قاعدل الييانات.  •

 ارنظمة واللوائو والتوجيهات.  •

 التوايل المختل ة. قنوات  •

 .الالئ ة ارساسية للجمعية  •

 .خدماتالدليل  •

 .قاااات مجلس ااداال •

 الب مست يد جديد.  •

 
 : ويتم التعامل مع المست يد عل  مختل  المستويات انهاء معامالته يالشلل التال 

 .الوقت اللاب ئه اه،تمام ووإعاا  هاستقيال المست يد يلياقة وا تاام وااجاية عل  است سااات •

المالوية • المعلومات  المااجع  تقديم  مي  مي    الت لد  والت لد  الييانات  ماايقة  الموظ   وعل  

 .يال يتها وقت التقديم

إ الته لمس • الموظ   للمست يد بعل   لإلجاية عل     أعل  ول  وب   الة عدم وضوح ااجااءات 

 .تساوهته وإيضاح الجوانب التنظيمية

والتوقيع عليها وأنه مسوول مسئولية مياشال  المست يد  لمقدمة مي  ي ة الييانات ا  مي الت لد   •

 .عي ي ة المعلومات

التوضيو للمست يد ي ي اليه سيابع للجنة الي ث لدااسة اليه والاد عليه يش ي قيوله أو ابضه   •

 .خالل مدل ه تقل عي أسيوعيي

 . استلمال اجااءات التسجيل مع التمال الاليات •

 له.  تقديم الخدمة الال مة  •

 
 

 2020 يوليو --- الموافق  1441 القعدة ذي --- في المنعقد(  7)  اإلدارة مجلس اجتماع في اعتمدت •

 

 رئيس المجلس   أمين المجلس

   

 

 الشمري مهدي بن هللا عبد  أحمد بن محمد القحطاني 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 


