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 3من  1الصفحة 
 

 صحاب المصلحةأإدارة العالقة مع سياسة 
 

 017 السياسةرقم 

 المعيار
 القيادة اإلدارية واالستراتيجية

 الحوكمة والشفافية

 صحاب المصلحة أسياسة إدارة العالقة مع  اسم السياسة

 وفروع الجمعية جميع اإلدارات باإلدارة الرئيسة المسؤولية عن التطبيق

 المخرجات المتوقعة
 بناء عالقات مع اصحاب المصالح والحفاظ عليها.  -1
جراءات تنظيم العالقة إالتزام مدراء وموظفين الجمعية بسياسة و -2

 صحاب المصالح وفق الشروط والقوانين المحددة.أمع 

 م(2022) هـ1443 - 3 النسخة
 

 الغرض: -1
عمااًل ألجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري  إدارة العالقة مع صحاب المصلحةأعدت سياسة 
 ا لقواعد الحوكمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.باألحكام واتباًع 

 

 :السياسة -2
 .نشطة المجتمعيةالقادة في األراك شتقوم الجمعية بإ .1
 .القادة سياسة الباب المفتوح مع العاملين والمستفيدينتبني تلتزم الجمعية ب .2
 فصاح.تلتزم الجمعية في تعامالتها مع أصحاب المصالح بالشفافية واإل .3
تضمن الجمعية في عقودها المبرمة مع أصحاب المصلحة اإلجراءات المتبعة لضمان عدم تعارض  .4

 فصاح عن ذلك.المصالح واإل
 المتعلقة بأصحاب المصحلة.تحافظ الجمعية على سرية المعلومات  .5
 تسعى الجمعية لبناء عالقة جيدة مع العمالء والداعمين وتحافظ عليها. .6
تسمح الجمعية بحصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكنهم  .7

 من أداء مهامهم وأن تكون تلك المعلومات صحيحة وكافية وبالوقت المناسب وبشكل منظم.
 الجمعية بمعاملة العاملين فيها وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز.تلتزم  .8
يلتزم المدراء والعاملين بالجمعية بقواعد السلوك المهني المتوافقة مع المعايير المهنية  .9

 واألخالقية السليمة وبسياسات واجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح.
بيق سياسات واجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح بشكل يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة تط .10

 دوري ومحدث للمعلومات إن لزم األمر.
 

 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
 سياسة أصحاب المصلحة. .3
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 :ن من السياسةيالمستهدفالنطاق: المستفيدين و -5
 اإلدارة الرئيسة لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري وفروع الجمعية ومشاريعها. .1

 
 :التطبيق -6
 

 قياس الفاعلية الزمن المسؤولية ةوالخط ت

 صحاب المصلحةأتحديد  1

العالقات 

العامة 

 واالعالم

 باتمام واعتماد اصحاب المصلحة يشهر

 اكتمال التصنيف يشهر صحاب المصلحةأتصنيف  2

 لى فئاتإتقسيمهم  يشهر اصحاب المصلحة تحديد احتياجاتهم 3

 عالمحصائية العالقات العامة واإلإ يشهر تحديد العالقة معهم والتواصل 4

 دينالمستفي نتائج استبيان رضا يشهر صحاب المصلحةأقياس رضا  5

 
 القياس: -7
 

 المستهدف المؤشر ت
االستفادة من 

 القياس
 كيفية القياس

 أصحاب المصلحةعدد  1
عدد أصحاب 

 المصلحة

الحصول على 

 الدعم
 إجمالي الدعم المقدم

2 
تصنيف أصحاب 

 المصلحة

عدد استبيانات 

 التصنيف
 تحقيق التكامل

امتالك عدد من استبيانات 

 التصنيف

3 
قياس رضا أصحاب نسبة 

 المصلحة
 تطوير أداء اإلدارة 80%

عدد المسائالت 

 والمخالفات النظامية

 
 التطوير: -8

تهم صحاب المصالح في المنطقة لالستفادة من خبراأالقيام بزيارة الجهات الخيرية المتميزة بسياسة  .1

 صحاب المصلحة.أوتجاربهم من خالل زيارات 

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

 وإقامة الدورات والندوات والمحاضرات وورش العمل.

 .دارةألعضاء اإلعالم اإلوالعمل الخاصة العالقات  حضور الدورات والندوات والمحاضرات وورش .3

 .امراجعة وتطوير السياسة سنويً  .4

 
 :المراجع -9

 هـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع نمذجة مستودع المدينة المنورة الخيري  .1

 هـ.1442تحديث عام  - ISO9001نظام الجودة  - المالية الموارد وتنمية واإلعالم العالقات لوائح إدارة .2

 م.2021إصدار عام  -وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  من الصادر واإلفصاح معيار الشفافية .3
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 إعتماد مجلس اإلدارة
ماع في اجتالخيري مستودع المدينة  بجمعية سياسة إدارة العالقة مع أصحاب المصلحةتم إعتماد 

 م.29/06/2022 الموافقهـ 30/11/1443 بتاريخ األربعاء يوم المنعقدة (5)رقم  بجلسته اإلدارة مجلس

 


