سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين

تمهيد:
تضع جمعية رعايةة ألججيةاا أليريريةة طمة مةة ملةة أليملرمةة ألي يا ةاا األ جةرأل ألا أليتة تةةظم
عالقتها طجميع ألج رألف من م تفيدين ادألعمين امت اعين ارالفة ،طمةا يلفةا قمةاج أليجمعيةة
الافةةة يةةألط ألج ةةرألفل اتظةةلا ةظمةةة أليعمةةا األيعمةةاد أليماةةدر ألج ا ةة فةة تقديةةد قمةةاج
ااألجطةةاا أليمتعاقةةدين ا ريمةةة دألبهةةا اتطعةةاا أليتماةةير ف ة ألجدأل

اقةةداد أليم ة ايية ا ريمةةة

ت اية أليرالفاا أليت قد تةظأ من جرأل تةفيأل يأله أليعماد األيردماا طظلا يلفا قمايةة ألج ةرألف
ألألا أليعالقة مع أليجمعيةل
اترلةةةم جمعيةةةة رعايةةةة ألججيةةة اا أليريريةةةة طمة مةةةة ملةةةة أليملرمةةةة عقةةةم اةةةي ة أليعالقةةةاا مةةةع
أليم تفيدين اتضع يها اياية من رالا اضع آيية يتةظيم يأله أليعالقةل مةع مرألجعتهةا طا ةتمرألر
األيتعديا عقيها اتعميمها طما يلفا قماج أليم تفيدل

الهدف العام:
تمديم ردمة متميمة يقم تفيدين من لافة أليظرألبح طإتمان ا رعة عايية ةجام معامالتهم امتاطعة
مت قطةةاتهم اممترقةةاتهم األيعمةةا عقةةم ماألاةةقة أليت ةةاير األيتق ةةين أليت ة تةةتم طايتعةةاان مةةع لافةةة
أليجهاا يقاااا أليم تقميق ألجيةدألف األيااةاا ييةيهم طأ ةها ألي ةرج دان أليقاجةة أليةم قة
أليم اعدةل

األهداف التفصيلية:







تمدير قاجة أليم تفيد الافة أليفباا أليم ةتفيدة فة أليجمعيةة مةن رةالا ت ةهيا أل جةرأل ألا
اقاايهم عقم لافة أليردماا أليم قاطة دان عةا امظمةل
تمديم أليردماا أليمتلامقة طأقدث ألج ايي ألاليلتراةية ف ردمة أليم تفيدل
تمةةةديم أليمعقامةةةاا األ جاطةةةاا طظةةةلا مالبةةةم طمةةةا يتةا ةةة مةةةع ت ةةةا الا أليم ةةةتفيدين
األ تف ارألتهم من عدة قةاألال
تمديم ردمة يقم تفيد من ماقعة قفاظا ً ياقت ،اتمديرأل ً يظراف ،ا رعة يةجام ردمت،ل
أليترليم عقم عمقية قياس رضا أليم تفيد لا يقة يرفع جادة أليردمة أليممدمة األيتق ين
أليم تمر جرأل تمديم ردمة ا دأل ممدم أليردمةل
ميادة ثمة األةتما أليم تفيدين طايجمعية من رالا تطة فضا أليمعاييرل
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الممارسات في تقديم الخدمة للمستفيد وذلك عن طريق ما يلي:
 تاقيح أليمفاييم ألي ابدة يدى أليم تفيد عن أليردماا أليممدمة ف أليجمعيةل
 تلاين ألة طاعاا اقةاعاا ييجاطية جديدة ةقا أليجمعية اما تمدم من ردماال
 ةظر ثمافة تمييم أليردمة يدى أليم تفيد األيتظةجيع عقةم أليةا األيتألةد عقةم ألن تميةيم أليردمةة
قق من قماج أليم تفيد قيث ألةها دألة يقتمايم األيت اير ال يقعما األيتظهيرل
 ةظةةر ثمافةةة جةةادة أليردمةةة طةةين جميةةع ألجق ةةام أليتة تمةةدم رةةدماتها يقم ةةتفيدين أليةةدألرق ألا
أليرارج
 ألطتلةةار مفةةاييم اتمةيةةاا يدألريةةة يالرتمةةا طم ةةتاى اةاعيةةة أليرةةدماا أليممدمةةة يقم ةةتفيد
امقااية أليمضا عقم معاقاا تمديم ردماا ألألا جةادة عايةة األيةا مةن رةالا أليت ةاير
األيتق ين أليم تمر يقردماا أليممدمة يقم تفيد من رالا تقمس ألرأل أليم تفيدينل

القنوات المستخدمة للتواصل مع المستفيدين:
1ل أليمماطقة أليظرايةل
2ل ألالتااالا أليهاتفية
3ل ا ابا أليتاألاا ألالجتماع ل
4ل أليماقع ألاليلتراة يقجمعيةل
5ل ألير ابا ألاليلتراةية األير ابا أليةايةل

ويتم التعامل مع المستفيد على مختلف المستويات إلنهاء معامالته بالشكل التالي:
1ل أل ةةتمطاا أليم ةةتفيد طقطاقةةة األقتةةرألم األالجاطةةة عقةةم جميةةع ألال تف ةةارألا ايع ةةا ه ألياق ةا
أليلاف ل

المراجع
اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع رقم ( )3في دورته ( )2هذه السياسة في
تاريخ 1441/04/06هـ الموافق 2019/12/03م وتحل هذه السياسة محل جميع
سياسات تنظيم العالقة مع المستفيدين الموضوعة سابقا.
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