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سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين
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 :تمهيد
 التي واإلجراءات السياسات الصناعية بالجبيل األسرية للتنمية محبة جمعية تضع

 يكفل بما, وخالفه ومتطوعين وداعمين مستفيدين من األطراف بجميع عالقتها تنظم

 .  األطراف هذه وكافة الجمعية حقوق 

 املتعاقدين وواجبات حقوق  تحديد في األساس ي املصدر والعقود عملال أنظمة وتشكل

 اتاملخالف تسوية وطريقة املسؤولية وحدود,  االداء في التقصير وتبعات أدائها وطريقة

 األطراف حماية يكفل بشكل والخدمات العقود هذه تنفيذ جراء من تنشأ قد التي

 .الجمعية مع العالقة ذات

 لها وتضع, املستفيدين مع العالقات صيغة على األسرية ميةللتن محبة جمعية وتركز

 والتعديل باستمرار مراجعتها مع.  العالقة هذه لتنظيم آلية وضع خالل من أولوية

 .املستفيد حقوق  يكفل بما وتعميمها عليها
 

 :العام الهدف
 ازإلنج عالية وجودة وسرعة بإتقان الشرائح كافة من للمستفيدين متميزة خدمة تقديم

 التي والتحسين التطوير مواصلة على والعمل ومقترحاتهم متطلباتهم ومتابعة معامالتهم

 بأسهل إليهم والوصول , األهداف تحقيق إلى للوصول  الجهات كافة مع بالتعاون  تتم

 .املستفيد طلب إلى الحاجة دون  الطرق 
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 التفصيلية: األهداف
 

 تسهيل  خالليدة في الجمعية من تقدير حاجة املستفيد وكافة الفئات املستف

 .على كافة الخدمات املطلوبة دون عناء ومشقة وحصولهم اإلجراءات

  في خدمة املستفيد اإللكترونية األساليبتقديم الخدمات املتكاملة بأحدث. 

  املستفيدين  تساؤالتبما يتناسب مع  مالئمبشكل  واإلجاباتتقديم املعلومات

 .اتعدة قنو  خالل واستفساراتهم من

  ا لوقته وتقديًرا لظروفه وسرعة
ً
تقديم خدمة للمستفيد من موقعه حفاظ

 .انجاز خدمته

  التركيز على عملية قياس رضا املستفيد كوسيلة لرفع جودة الخدمة املقدمة

 .والتحسين املستمر

 تقديم خدمة وأداء مقدم الخدمة إجراء. 

  تبني أفضل املعايير خاللزيادة ثقة وانتماء املستفيدين بالجمعية من. 
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واملمارسات في تقديم الخدمة للمستفيد وذلك عن طريق ما يلي:

 تصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد عن الخدمات املقدمة في الجمعية. 

 تكوين انطباعات وقناعات ايجابية جديدة نحو الجمعية وما تقدم من خدمات. 

 يد والتشجيع على ذلك والتأكد على أن تقييم نشر ثقافة تقييم الخدمة لدى املستف

للعقاب  ال من حقوق املستفيد حيث أنها أداة للتقويم والتطوير جودة الخدمة حق

 والتشهير.

  التي تقدم خدماتها للمستفيدين الداخلي  األقسامنشر ثقافة جودة الخدمة بين جميع

.أو الخارجي

  ونوعية الخدمات املقدمة للمستفيد  بمستوى  لالرتقاءابتكار مفاهيم وتقنيات إدارية

التطوير  خاللعلى معوقات تقديم خدمات ذات جودة عالية وذلك من  ومحاولة القضاء

.تلمس أراء املستفيدين اللاملقدمة للمستفيد من خ والتحسين املستمر للخدمات

القنوات املستخدمة للتواصل مع املستفيدين:
.(لكافيوإعطاء املراجع الوقت ا االستفساراتعلى جميع  واإلجابةة واحترام استقبال املستفيد بلباق) املقابلة . 1

 الهاتفية االتصاالت . 2

 االجتماعيوسائل التواصل  . 3

 للجمعية اإللكترونياملوقع  . 4

 والرسائل النصية اإللكترونيةالرسائل  . 5
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