
 

 3من  1الصفحة 

 

 صحاب املصلحتأإدارة العالقت مع سياست 
 910 السياسةرقم 

 القيادة اإلدارية واالسرتاتيجية املعيار
 احلوكمة والشفافية

 صحاب املصلحة أسياسة إدارة العالقة مع  اسم السياسة
 مجيع اإلدارات ابإلدارة الرئيسة املسؤولية عن التطبيق

 املخرجات املتوقعة
 بناء عالقات مع اصحاب املصاحل واحلفاظ عليها.  -1
صحاب املصاحل وفق أجراءات تنظيم العالقة مع إالتزام مدراء وموظفني اجلمعية بسياسة و  -2

 الشروط والقوانني احملددة.
 هـ1443 - 1 النسخة

 

 الغرض: -1
ا لقواعد عمااًل ابألحكام واتباعً أجلمعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  مع صحاب ادلصلحة إدارة العالقةأعدت سياسة 

 احلوكمة الصادرة من وزارة ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 

 :السياست -2
 .نشطة اجملتمعيةالقادة يف األراك شتقوم اجلمعية إب .1
 .ح مع العاملني وادلستفيدينتبين القادة سياسة الباب ادلفتو تلتزم اجلمعية ب .2
 فصاح.اإلتلتزم اجلمعية يف تعامالهتا مع أصحاب ادلصاحل ابلشفافية و  .3
فصاح اإلتضمن اجلمعية يف عقودها ادلربمة مع أصحاب ادلصلحة اإلجراءات ادلتبعة لضمان عدم تعارض ادلصاحل و  .4

 عن ذلك.
 حتافظ اجلمعية على سرية ادلعلومات ادلتعلقة أبصحاب ادلصحلة. .5
 تسعى اجلمعية لبناء عالقة جيدة مع العمالء والداعمني وحتافظ عليها. .6
تسمح اجلمعية حبصول أصحاب ادلصاحل على ادلعلومات ادلتعلقة أبنشطتهم على حنو ميكنهم من أداء مهامهم وأن  .7

 تكون تلك ادلعلومات صحيحة وكافية وابلوقت ادلناسب وبشكل منظم.
 يها وفقاً دلبادئ العدالة وادلساواة وعدم التمييز.تلتزم اجلمعية مبعاملة العاملني ف .8
يلتزم ادلدراء والعاملني ابجلمعية بقواعد السلوك ادلهين ادلتوافقة مع ادلعايري ادلهنية واألخالقية السليمة وبسياسات  .9

 واجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب ادلصاحل.
العالقة مع أصحاب ادلصاحل بشكل دوري وحمدث يقوم جملس اإلدارة مبراقبة تطبيق سياسات واجراءات تنظيم  .11

 للمعلومات إن لزم األمر.
 
 
 



 

 3من  2الصفحة 

 

 املسؤولياث: -3
 إدارة العالقات العامة واإلعالم. .1
 .جملس اإلدارة يف اإلدارة الرئيسة واجملالس اإلدارية يف فروع اجلمعية .2
 .اللجنة التنفيذية .3
 ادلدير التنفيذي. .4

 
افرها: -4  املستنداث الواجب جو

 صالحيات جملس اإلدارة.قائمة  .1
 قاعدة بياانت أعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة. .2
 سياسة أصحاب ادلصلحة. .3

 
 :ن من السياستياملستهدفالنطاق: املستفيدين و  -5

 اإلدارة الرئيسة جلمعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي وفروع اجلمعية ومشاريعها. .1
 

 :التطبيق -6
 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
 صحاب ادلصلحةأحتديد  1

العالقات 
العامة 
 واالعالم

 ابمتام واعتماد اصحاب ادلصلحة يشهر 
 اكتمال التصنيف يشهر  صحاب ادلصلحةأتصنيف  2
 ىل فئاتإتقسيمهم  يشهر  اصحاب ادلصلحة حتديد احتياجاهتم 3
 عالماإلالعامة و حصائية العالقات إ يشهر  حتديد العالقة معهم والتواصل 4
 ادلستفيدين رضا نتائج استبيان يشهر  صحاب ادلصلحة أقياس رضا  5

 
 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
صحاب أعدد  صحاب ادلصلحةأ 1

 الدعم ادلقدم إمجايل احلصول على الدعم ادلصلحة

عدد استبياانت  أصحاب ادلصلحة تصنيف 2
 امتالك عدد من استبياانت التصنيف حتقيق التكامل التصنيف

 عدد ادلسائالت وادلخالفات النظامية دارةأداء اإلتطوير  %81 صحاب ادلصلحةأ رضاقياس  3
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 التطوير: -8

صحاب ادلصاحل يف ادلنطقة لالستفادة من خرباهتم وجتارهبم من خالل أالقيام بزايرة اجلهات اخلريية ادلتميزة بسياسة  .1
 صحاب ادلصلحة.أزايرات 

عالم للنقاش واحلوار وتبادل اخلربات والتجارب، وإقامة الدورات اإلبني موظفي العالقات العامة و ات تنظيم لقاء .2
 والندوات واحملاضرات وورش العمل.

 .دارةألعضاء اإلعالم اإلالعمل اخلاصة العالقات العامة و  حضور الدورات والندوات واحملاضرات وورش .3
 .مراجعة وتطوير السياسة سنوايً  .4

 
 :املراجع -9

 هـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .1
 هـ.1442حتديث عام  - ISO9001نظام اجلودة  -لوائح إدارة العالقات العامة واإلعالم وتنمية ادلوارد ادلالية  .2
 م.2121إصدار عام  -معيار الشفافية واإلفصاح الصادر من وزارة ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعية  .3

 

 


