
 

 

 
  

 سياسة 
 االتصال والتواصل مع المعنيين

 2022-1443اإلصدار الثالث  



 

 2من  1الصفحة 
 

 االتصال والتواصل مع المعنيينسياسة 
 

 020 السياسةرقم 

 المعيار
 القيادة اإلدارية واالستراتيجية

 الحوكمة والشفافية

 سياسة االتصال والتواصل مع المعنيين  اسم السياسة

 بالجمعية وفروعهاجميع اإلدارات  المسؤولية عن التطبيق

 المخرجات المتوقعة
 . تواصل جيد مع المعنيينبناء  -1
االتصال والتواصل  بتطبيق سياسةالتزام مدراء وموظفين الجمعية  -2

 .مع المعنيين

 م(2022) هـ1443 - 2 النسخة

 
 الغرض: -1

عمااًل ألجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري  االتصال والتواصل مع المعنيينأعدت سياسة 
 ا لقواعد الحوكمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.باألحكام واتباًع 

 
 :السياسة -2
 الرسمية. تطوير وتحديد قناة التواصلتلتزم الجمعية ب .1
 .تبني سياسة االستماع لصوت العميلتلتزم الجمعية ب .2
 .ي ورضى العميلأتبني وتشجيع استبانات الرالجمعية بتلتزم  .3
 .بتحسين الصورة الذهنية للمنشأةقيام القيادة  .4

 
 المسؤوليات: -3
 إدارة العالقات العامة واإلعالم. .1
 .مجلس اإلدارة في اإلدارة الرئيسة والمجالس اإلدارية في فروع الجمعية .2
 .اللجنة التنفيذية .3
 المدير التنفيذي. .4

 
 الواجب توافرها: المستندات -4
 قائمة صالحيات مجلس اإلدارة. .1
 قاعدة بيانات أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة. .2
 .التواصل مع المعنييناالتصال وسياسة  .3
 خطة ادارة العالقات العامة و االعالم. .4
 االسر المستفيدة(. –قائمة المستفيدين من خدمات الجمعية )المتبرعين  .5
 
 :ن من السياسةيالمستهدفو النطاق: المستفيدين -5
 اإلدارة الرئيسة لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري وفروع الجمعية ومشاريعها. .1
 
 
 



 

 2من  2الصفحة 
 

 :التطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن المسؤولية ةوالخط ت

 قائمة التواصلتصنيف  1

العالقات 
العامة            

 عالمواإل

 اكتمال التصنيف يشهر

 لى فئاتإتقسيمهم  يشهر المستفيدين تحديد احتياجات 2

 يشهر تحديد العالقة معهم والتواصل 3
حصائية العالقات العامة إ

 عالمواإل

 المستفيدين نتائج استبيان رضا يشهر المستفيدينقياس رضا  4

 
 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس المستهدف المؤشر ت

 عدد الخدمات المقدمة تقديم الخدمات لهم عدد المعنيين المعنييناالتصال والتواصل مع  1

 تصنيف المستفيدين 2
عدد استبيانات 

 التصنيف
 تحقيق التكامل

امتالك عدد من 
 استبيانات التصنيف

 استبيانات قياس الرضا تطوير أداء اإلدارة %90 المستفيدينقياس رضا  3

 
 التطوير: -8
في المنطقة  االتصال والتواصل مع المعنيينالقيام بزيارة الجهات الخيرية المتميزة بسياسة  .1

 .لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم
عالم للنقاش والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، اإلبين موظفي العالقات العامة وات تنظيم لقاء .2

 وإقامة الدورات والندوات والمحاضرات وورش العمل.
 .دارةألعضاء اإلعالم اإلوورش العمل الخاصة العالقات العامة والدورات والندوات والمحاضرات حضور  .3
 .امراجعة وتطوير السياسة سنويً  .4

 
  :المراجع -9
 هـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع نمذجة مستودع المدينة المنورة الخيري  .1
 هـ.1442تحديث عام  - ISO9001الجودة  نظام -المالية واإلعالم وتنمية الموارد لوائح إدارة العالقات  .2

 م.2021إصدار عام  -معيار الشفافية واإلفصاح الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  .3

 

 إعتماد مجلس اإلدارة
في اجتماع مستودع المدينة المنورة الخيري  بجمعية المعنيينوالتواصل مع  االتصال سياسة إعتماد تم

 م.29/06/2022الموافق  هـ30/11/1443 بتاريخ األربعاء يوم المنعقدة (5) رقم بجلسته اإلدارة مجلس

 


