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 وإدارة العملياثجصميم سياست 
 710 السياسةرقم 

 إدارة العمليات واخلدمات. املعيار
 سياسة تصميم وإدارة العمليات اسم السياسة

 مجيع اإلدارات ابإلدارة الرئيسة املسؤولية عن التطبيق
 .ية الرعاية يف العملآلاحملافظة على  -1 املتوقعةاملخرجات 

 .نظمة الرعايةأتنظيم لوائح و  -2
 هـ1443 - 1 النسخة

 

 الغرض: -1
خلطوات تنفيذ العمليات على أرض الواقع، دبا يضمن تيسري عملية نقل  تفصيلياً  ميثل دليل العمليات اإلجرائية شرحاً 

اخلربات عرب ادلنظمات ادلتشاهبة يف رلموعة العمليات ادلشروحة يف الدليل، ولإلجراءات ادلتكاملة ربت كل عملية، مع حصر  
 كامل لتلك العمليات.

  ها:ليات ادلتكاملة أو ادلتتابعة فيعلى عدد من العمقسام زلورية، حيتوي كل قسم منها أومت تقسيم الدليل إىل ثالثة 
 .ربديث البحث والرعاية .1
 (.، التدخل السريع)السلة الغذائية، الكسوة، تفريج الكرب، العالج اخلدمات االربع لألسر .2
 )البناء، الرتميم، اإلجيار، التأثيث(. ادلسكن ادلالئم لألسر .3

 :السياست -2
 .ادلستفيدينتحديد وتصنيف تقوم اجلمعية ب .1
 ذلم. واجليدة ، وتقدمي اخلدمات ادلتنوعةتحديد متطلبات واحتياجات شرائح ادلستفيدينتقوم اجلمعية ب .2
 .ناء قاعدة معلومات عن ادلستفيدينب .3
 وتطبيقها. مالتواصل الدوري ابدلستفيدين واحلصول على مرئياهتم ومقرتحاهت .4
 .ستفيدينتطوير نظام االقرتاحات والشكاوى للمتقوم اجلمعية ب .5
 .ليات التواصل الفعال بني ادلتربعني وادلستفيدينآتطوير تقوم اجلمعية ب .6
 تقوم اجلمعية بقياس الوقت الالزم لتقدمي اخلدمات، ومعاجلة الشكاوى، وتقليل نسبة اخلطأ يف تقدمي اخلدمات. .7

 
 املسؤولياث: -3

 دارة الرعاية ابإلدارة الرئيسية.إ .1
 .ادلدير التنفيذي ابلفرع .2
 .الرعاية ابلفرع دارةإ .3
 ع. و جلان الرعاية ابلفر  .4
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افرها: -4  املستنداث الواجب جو
 .استمارة البحث .1
 .مناذج الرعاية .2
 .برانمج الرعاية االلكرتوين .3
 .الصرف ةليآ .4
 .نظمة الرعايةألوائح و  .5

 
 :ن من السياستياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 .األسر ادلستفيدة ادلسجلة يف اجلمعية .1
 اجلمعية.موظفي  .2

 
 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت

1 

توفر مواد غذائية  إيصال السلة الغذائية والرعاية واالساسية:
غذائية ذبهز ادلواد ال/ ابدلستودعات، أو توفر مواد عينية أخرى

توجيو الرعاية ابلفرع دبراجعة ضمن سالل متكاملة لكل أسرة/ 
يتم عرض / ذات االولوية يف الرعاية جدولة االسر ادلسجلة

استالم ر التنفيذي ابلفرع العتماد الصرف/ القائمة على ادلدي
مني السيارات أتة من قبل ادلناديب من ادلستودعات/ الرعاي

 اية حسب اجلدولة االسر ادلستفيدة.إليصال الرع

إدارة الرعاية 
% من األسر 25 شهري ابلفرع

 ادلسجلة لكل فرع

2 

و توفر أتوفر عينات كافية من الكسوة  صالة الكسوة:تشغيل 
تفرز ادلستحقني من دارة الرعاية ابلفرع / إمواد عينية أخرى

يتم عرض القائمة على / ولوية ابلرعايةاألسر ادلسجلة ذات األ
طباعة  / ادلدير التنفيذي ومدير الرعاية ابلفرع العتماد الصرف

بتسليم الكروت كروت الصرف لألسر وتنسيق مع ادلناديني 
سرة بزايرة صالة الكسوة يف / تقوم األإليصاذلا للمستفيدين

 .التاريخ احملدد الستالم الكسوة ادلناسبة

إدارة الرعاية 
% من األسر 25 سنوي ابلفرع

 ادلسجلة لكل فرع

3 

صدور أمر صرف دلواد  الصرف العيين من ادلستودعات:
رز / فالرعاية ابلفرعالعينية خبطاب من ادلدير التنفيذي ومدير 

دارة إالتنسيق من قبل / الطلب حسب توفره وأولوية الصرف
تسليم الطلب / ادلستودعات مع أمناء االجنحة لتجهيز الطلب

 للمستفيد وجهة صدور أمر الصرف.

إدارة الرعاية 
% من األسر 25 سنوي ابلفرع

 ادلسجلة لكل فرع

من قبل  صدور خطاب أمر صرف مايل تنفيذ أمر صرف مايل: 4
مراجعة حساابت / ادلدير التنفيذي ومدير الرعاية ابلفرع

إدارة الرعاية 
% من األسر 25 سنوي ابلفرع

 ادلسجلة لكل فرع
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 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
رف غري متوفر يتم ذا كان الص/ إالطلب من قبل احملاسب

يف حال توفر ادلبلغ يف احلساب يتم ربرير / مرةإفادة اجلهة اآل
يتم توقيع الشيك من صاحب / شيك ابدلبلغ ادلصروف

ستفيد يسلم الشيك للم/ الصالحية، ويتم تصوير الشيك
ربفظ صورة الشيك ادلوقع / ويوقع ابستالمو على الصورة

 .عليها يف أرشيف احملاسب

5 

اتصال حالة غري مستقرة ألسرة فقرية  تفريج الكرابت الطارئة:
و حاالت أو بدون كهرابء أو مهددون ابلطرد أبدون سكن 
سر ادلندوب حالة غري مستقرة ألحد األمالحظة / مرض حادة

بزايرة ميدانية عاجلة للحالة  ثتكليف الباح/ ادلسؤول عنها
سرة مستقرة فيتم / إذا كانت احلالة غري طارئة و األللتأكد

ذا كانت احلالة غري مستقرة / إتنفيذ زايرة حبثية ميدانية عادية
الصالحية  يعرض التقرير على صاحب/ فتتم كتابة تقرير عنها

يتم التدخل وتنفيذ ادلساعدة / )مدير الفرع( للتعميد ابلتدخل
تتم متابعة احلالة للتأكد من / لتفريج الكربة أو زبفيفها

 .استقرارىا

ادارة الرعاية 
 ابلفرع

حسب 
 استقرار األسرة  احلاالت 

 

 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
حبث والرعاية وربديث بياانت االسر نسبة  1

مجيع االسر ادلسجلة  %111 يف برانمج الرعاية االلكرتوين
 ابلفرع

عدد / )عدد االسر احملدثة
 111× االسر ادلسجلة( 

2 
نسبة االسر ادلسجلة من اخلدمات االربع 
)السلة والكسوة والعالج وتفريج الكرابت 

 والتدخل السريع(
25% 

االسر ادلستهدف من 
اخلدمات االربع لكل 

 فرع
عدد / )عدد االسر ادلستفيدة

 111× االسر احملدثة ( 

 سر ادلسجلة من ادلسكن ادلالئمنسبة األ 3
االسر ادلستهدف لكل  %5 جيارات(اإل)السكن والرتميم والتأثيث و 

 فرع
عدد / )عدد االسر ادلستفيدة

 111× االسر احملدثة ( 
 
 التطوير: -8

 ، وربليل النتائج.التشغيلية السنويةاخلطة تفعيل  .1
 .استباانت للمستفيدينإعداد  .2
 اجلمعيات ادلشاركة يف نفس رلال اجلمعية. تبادل اخلربات مع .3
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 :املراجع -9
 ىـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .1
 ىـ.1442ربديث عام  - ISO9001نظام اجلودة  -لوائح إدارة الرعاية  .2

 
 

 
 


