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 -: متهيد

ه , مبا يكفل ألطراف من مستفيدين وداعمني ومتطوعني وخالفاواإلجراءات اليت تنظم عالقتها جبميع معية السياسات اجلتضع 

ملتعاقدين وطريقة ود املصدر األساسي يف حتديد حقوق وواجبات احقوق اجلمعية وكافة هذه األطراف . وتشكل أنظمة العمل والعق

ذه العقود واخلدمات هتنشأ من جراء تنفيذ  سوية اخلالفات اليت قد تريقة داء , وحدود املسؤولية وطأدائها وتبعات التقصري يف اال

 بشكل يكفل محاية األطراف ذات العالقة مع اجلمعية. 

قة. مع مراجعتها أولوية من خالل وضع آلية لتنظيم هذه العال على صيغة العالقات مع املستفيدين, وتضع هلا معيةاجلوتركز 

 وتعميمها مبا يكفل حقوق املستفيد.باستمرار والتعديل عليها 

 -: اهلدف العام  

طلباتهم ومقرتحاتهم ة وجودة عالية إلجناز معامالتهم ومتابعة متتقديم خدمة متميزة للمستفيدين من كافة الشرائح بإتقان وسرع

ول إليهم بأسهل اف , والوصافة اجلهات للوصول إىل حتقيق األهدكوالعمل على مواصلة التطوير والتحسني اليت تتم بالتعاون مع 

 . املستفيد الطرق دون احلاجة إىل طلب

 -: األهداف التفصيلية  

  خلدمات ان خالل تسهيل اإلجراءات وحصوهلم على كافة متقدير حاجة املستفيد وكافة الفئات املستفيدة يف اجلمعية

 املطلوبة دون عناء ومشقة

  2  دمة املستفيدخااللكرتونية يف تقديم اخلدمات املتكاملة بأحدث األساليب. 

 قنوا ت ؤالت املستفيدين واستفساراتهم من خالل عدةتقديم املعلومات واإلجابات بشكل مالئم مبا يتناسب مع تسا 

  4  ه وسرعة اجناز خدمتهوتقديرا لظروف حفاظا لوقتهتقديم خدمة للمستفيد من موقعه. 

  ديم خدمة وأداء دمة املقدمة والتحسني املستمر إلجراء تقلرفع جودة اخلالرتكيز على عملية قياس رضا املستفيد كوسيلة

 مقدم اخلدمة
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 ذلك عن طريق يف تقديم اخلدمة للمستفيد و تواملمارسا .6 ل املعايريزيادة ثقة وانتماء املستفيدين باجلمعية من خالل تبين أفض

 :  ما يلي

 .1   اجلمعية.يفاملقدمة تصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد عن اخلدمات  -

 .2  قدم من خدماتتكوين انطباعات وقناعات اجيابية جديدة حنو اجلمعية وما ت -

ق املستفيد حق من حقو جودة اخلدمةالتأكد على أن تقييم نشر ثقافة تقييم اخلدمة لدى املستفيد والتشجيع على ذلك و -

 حيث أنها أداة للتقويم والتطوير ال للعقاب والتشهري

 اخلارجيأو ها للمستفيدين الداخلي قافة جودة اخلدمة بني مجيع األقسام اليت تقدم خدماتنشر ث -

لى معوقات تقديم وحماولة القضاء ع خلدمات املقدمة للمستفيد ابتكار مفاهيم وتقنيا ت إدارية لالرتقاء مبستوى ونوعية ا -

مس أراء للخدمات املقدمة للمستفيد من خالل تلستمر خدمات ذات جودة عالية وذلك من خالل التطوير والتحسني امل

 املستفيدين

   

 -:القنوات املستخدمة للتواصل مع املستفيدين  

  املقابلة.   - 1

 االتصاالت اهلاتفية.-2

  وسائل التواصل االجتماعي.-3

  اخلطابات.-4

 خدمات طلب املساعدة.-5

  خدمة التطوع.-6

  املوقع االلكرتوني للجمعية.-7
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 : األدوات املتاحة ملوظف عالقات املستفيدين للتواصل مع املستفيدين  

 1  الالئحة األساسية للجمعية. 

 2  دليل خدمات البحث االجتماعي. 

 3  دليل سياسة الدعم للمستفيدين. 

 4  طلب دعم مستفيد. 

    

 -: ويتم التعامل مع املستفيد على خمتل ف املستويات إلنهاء معامالته بالشكل التالي

 الوقت الكايف.  تفسارات وإعطاء املراجعاستقبال املستفيد بلباقة واحرتام واإلجابة على مجيع االس -

 ا وقت التقديم. والتأكد من صالحيته ملوظف مطابقة البيانات وعلى ا املطلوبة,التأكد من تقديم املراجع كافة املعلومات  -

ؤالته وإيضاح االجتماعي لإلجابة على تسا ملسئول البحث  يف حالة عدم وضوح اإلجراءات للمستفيد فعلى املوظف إحالته -

 اجلوانب التنظيمية.

 ة املعلومات. مباشرة عن صح ع عليها وأنه  مسؤول مسئولية التأكد على صحة البيانات املقدمة من طال ب الدعم والتوقي -

ة ال تقل عن رفضه خالل مد ه والرد عليه بشأن قبوله أو  البحث لدراسة طلب ةطلبه سريفع للجنلتوضيح للمستفيد بأن ا -

 أسبوعني.

 .6  استكمال اجراءات التسجيل مع اكتمال الطلبات. -

 .7  تقديم اخلدمة الالزمة .  -
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