
 

 

 

 سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين

  

 تمهيد: 

السياسات واإلجراءات التي تنظم عالقتها  ةالمنور ةمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينتضع ج

حقوق الجمعية وكافة هذه  بما يكفلفيدين وداعمين ومتطوعين وخالفه بجميع األطراف من مست

 . األطراف

وتشكل أنظمة العمل والعقود المصدر األساسي في تحديد حقوق وواجبات المتعاقدين وطريقة 

وحدود المسؤولية وطريقة تسوية الخالفات التي قد تنشأ من األداء، أدائها وتبعات التقصير في 

 . األطراف ذات العالقة مع الجمعية اء تنفيذ هذه العقود والخدمات بشكل يكفل حمايةجر  

وتضع  ،لى صيغة العالقات مع المستفيدينسقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة عمعية وتركز ج

مع مراجعتها باستمرار والتعديل عليها  ،ل وضع للية لتنظيم هذه العالقةلها أولوية من خال

 .وتعميمها بما يكفل حقوق المستفيد

 الهدف العام: 

تقديم خدمة متميزة للمستفيدين من كافة الشرائح بإتقان وسرعة وجودة عالية إلنجاز معامالتهم 

ومتابعة متطلباتهم ومقترحاتهم والعمل على مواصلة التطوير والتحسين بالتعاون مع كافة 

طرق دون الحاجة إلى طلب والوصول إليهم بأسهل ال، الجهات للوصول إلى تحقيق األهداف

 . المستفيد

 األهداف التفصيلية: 

تقدير حاجة المستفيد وكافة الفئات المستفيدة في الجمعية من خالل تسهيل اإلجراءات  -

  .وحصولهم على كافة الخدمات المطلوبة دون عناء ومشقة

  .تقديم الخدمات المتكاملة بأحدث األساليب االلكترونية في خدمة المستفيد -
بما يتناسب مع تساؤالت المستفيدين  تقديم المعلومات واإلجابات بشكل مالئم -

  .واستفساراتهم من خالل عدة قنوات
تسريع عملية و على وقته ومراعاة  لظروفه تقديم خدمة للمستفيد من موقعه حفاظا   -

   لخدمات المستفيدين. اإلنجاز
التركيز على عملية قياس رضا المستفيد كوسيلة لرفع جودة الخدمة المقدمة والتحسين  -

  مزيد من الخدمات بكفاءةٍ عالية.جراء المستمر إل
من خالل تبني أفضل المعايير والممارسات في مستفيدي الجمعية زيادة ثقة وانتماء  -

 :للمستفيد وذلك عن طريق ما يليتقديم الخدمة 
 تصحيح المفاهيم السائدة لدى المستفيد عن الخدمات المقدمة في الجمعية  -1

 .ة نحو الجمعية وما تقدم من خدماتجديدتكوين انطباعات وقناعات ايجابية  -2



 

 

 

تقييم  د على أنينشر ثقافة تقييم الخدمة لدى المستفيد والتشجيع على ذلك والتأك -3

ويم والتطوير ال للعقاب جودة الخدمة حق من حقوق المستفيد حيث أنها أداة للتق

 . والتشهير

 واء  س لمستفيديننشر ثقافة جودة الخدمة بين جميع األقسام التي تقدم خدماتها ل -4

 منها. الداخلي أو الخارجي

ابتكار مفاهيم وتقنيات إدارية لالرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيد  -5

  .معوقاتجميع الومحاولة القضاء على 

تقديم خدمات ذات جودة عالية وذلك من خالل التطوير والتحسين المستمر للخدمات  -6

 .المستفيدين لرؤىمس تل  قيق وفحص دالمقدمة للمستفيد من خالل 

 

    القنوات المستخدمة للتواصل مع المستفيدين:

  .المقابلة -
 .االتصاالت الهاتفية -
 .سائل التواصل االجتماعيو -
 .الخطابات -
 .خدمات طلب المساعدة -
 .خدمة التطوع -
 .الموقع االلكتروني للجمعية -
    .المكاتب الفرعية -

 

    المستفيدين:األدوات المتاحة لموظف عالقات المستفيدين للتواصل مع 

 .الالئحة األساسية للجمعية -
 .دليل خدمات البحث االجتماعي -
 .دليل سياسة الدعم للمستفيدين -
   .طلب دعم مستفيد  -

 

هـ بتاريخ 1441اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في اجتماعه الدوري األول لعام 

عة الموضو تنظيم العالقة مع المستفيدينهـوتحل هذه السياسة محل جميع سياسات 8/2/1441

 سابقا.

 


