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       قرار اعتماد الالئحة 

 

:  الالئحة )اإلصدار الثاني(هذه    تحديث تم   م  16/02/2022-هـ  15/07/1443بتاريخ 

اإلدارة مجلس  محضر  قرار  للعام    بموجب  اإلدارة    وعلىم  2022األول 

 تاريخه. التنفيذية العمل بموجبها من  

 
 

  أعضاء مجلس االدارة  

 

مجلس اإلدارةرئيس   نائب رئيس مجلس اإلدارة   

 األستاذ/ محمد بن سيحان القريني   األستاذ/ عصام بن عبدالعزيز الشايع 
 

 أمين الصندوق  عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ / نايف بن محمد العصيمي   األستاذ / عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 
 

 عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة

الزهراني األستاذ / عبدهللا بن سعيد   األستاذ/ أحمد بن عثمان باموسى  
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                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وبعد :

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

وحرصًا على الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت       

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

للوصول إىل  ارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزمن الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلريية ومن لوائح 

 .الشفافية واملصداقية للتعامل املالي ومجع التربعات أفضل نظام يضمن 

 

 لتكون عون لناسياسة اجلودة و التعامل مع الشكاوى واملقرتحات لتمكني اجلمعية من اجلودة ووقد جاءت       

 .لالستفادة منهاالفرصة لكافة من يعملون يف القطاع اخلريي يف أداء رسالتنا ولتتيح  بعد اهلل تعاىل

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

مجعية العون اخلريية بالطائف هي جهة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار  

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436بتاريخ  املوارد البشرية والتنمية االجتماعيةوزارة من  691وتصريح رقم  93342مسجلة بالقرار رقم 

 

 أهداف اجلمعية:

: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاعهم املعيشية واالجتماعية والصحية  أواًل

. 

 الزكوات والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني .: استقبال ثانيًا 

، كسوة صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد : إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسية ، إفطار ثالثًا

 ء املساكن وترميمها(الشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األضاحي ، بنا

: مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه على الفقراء  رابعًا

 واملساكني واحملتاجني .

: إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها باالشرتاك مع اهليئات األهلية  خامسًا

 ع .واحلكومية خلدمة اجملتم

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 : العناية بتأهيل األسر احملتاجة . سابعًا

 : فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . ثامنًا

 : تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه يف كافة النواحي . تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 ال يتوفر فيها مجعيات خريية خمتصة .حمافظة الطائف وضواحيها القريبة اليت  -منطقة مكة املكرمة 
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 مقدمة :

مــن أفضــل املمارســات  واالستفادةإلــى التميــز املؤسســي   مجعية العون اخلريية بالطائفتســعى         

فــي جمــال التنميــة  2030، واملســاهمة فــي حتقيــق رؤيــة اململكــة األسر والتجــارب فــي جمــال رعايــة 

ومتاشيا مع غرض وسياق وتوجه  لألسر بأهمية تقديم خدمات الرعاية املميزة االجتماعية، وإميانًا 

  :اجلمعية؛ تلتزم مبا يلي

الفعالــة وحتقيــق متطلباتهــم،  اإلجراءاتاملصلحــة مــن خــال  ألصحابأفضــل اخلدمــات  تقديــم•

 .وجتــاوز توقعاتهــم والعمــل علــى رضاهــم

 .العمل وفق قيم سامية حتفظ كرامة املستفيدين وتراعي مشاعرهم أثناء تقديم اخلدمات هلم•

  .عالية عرب منظومة مستدامة وشراكات اسرتاتيجية الريادة والتميز يف تقديم خدمات ذات جودة• 

 حتقيق متطلبات اجلودة والسعي لتطبيقها يف واقع اجلمعية .•

وحتديــد  الالزمةحتديــد أهــداف للجــودة قابلــة للقيــاس ومتابعــة تنفيذهــا مــن خــال توفيــر املــوارد •

 داخــل اجلمعيــة والصالحياتاملســؤوليات 

جلميـع القوانيـن واللوائـح والسياسـات ذات الصلـة فـي اململكـة العربيـة السـعودية التـي حتقـق  تثالام•

  .الشـفافية والنزاهة

مــن خــال توفيــر بيئــة عمــل  األداءوحتســني  االنتاجيةتأهيــل وتطويــر العامليــن املســتمر لزيــادة •

 العامليــن والءحمفــزة وإبداعيــة والعمــل بــروح الفريــق الواحــد لتعزيــز 

مبعاجلــة الشــكاوى، مبــا يضمــن حتقيــق  واالهتمامعلــى التواصــل مــع اجلمعيــة،  العمالءتشــجيع •

 العمالء.العدالــة جلميــع 
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وتأكيدًا لذلك فقد اتاحت اجلمعية عدة قنوات للتواصل مع اجلمعية وتقديم الطلبات او الشكاوى أو املقرتحات  على 
 النحو التالي :

 عرب ايقونة رأيك يهمنا ./https://aloun.saعرب موقع اجلمعية االلكرتوني :   .1

 0551895550عرب خدمة الواتس على اجلوال :  .2

 alountaif@gmail.comعرب الربيد االلكرتوني :  .3

 قسم خدمة املستفيدين .    920029998 عرب الرقم املوحد :   .4

 https://twitter.com/AlounTaifعرب حسابات اجلمعية يف وسائل التواصل :  .5

 يذي .زيارة مقر اجلمعية والرفع مباشرة إىل املدير التنف .6

 وآلية التعامل مع الشكاوى  كالتالي :

من قبل اللجنة يتم دراسة الشكوى والتحقق منها والرد خالل ثالثة أيام عمل كحد أقصى  .1

 .املختصة 

 ل الشكوى وفق األنظمة والسياسات.يتم تنفيذ كافة اإلجراءات اإلدارية النظامية حيا .2

 مبا مت حيال الشكوى يف املدة احملددة.عالج املشكلة خالل الفرتة احملددة وإشعار العميل  .3

 وآلية التعامل مع املقرتحات  كالتالي :

 يتم دراسة املقرتح وإمكانية تنفيذه من اللجنة املختصة . .1

 يف حال إمكانية تطبيق املقرتح يتم عرضه على جملس اإلدارة ألخذ املوافقة عليه . .2

 ومنحه الدعم الالزم لذلك.يتم التواصل مع صاحب االقرتاح وتقديم الشكر له  .3

 

 


