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 املستفيدين مع القةالع تنظيم سياسة
 

 :تمهيد 
 ال�ي  واإلجراءات  السياسات الصناعية  با�جبيل األسر�ة للتنمية محبة  جمعية  تضع
 يكفل  بما ,  الفھوخ ومتطوع�ن وداعم�ن مستفيدين من األطراف بجميع عالق��ا تنظم

 .  األطراف هذه و�افة ا�جمعية وق حق
 املتعاقدين  وواجبات حقوق  تحديد ��  األسا��ي املصدر والعقود العمل أنظمة  و�ش�ل
 خالفات ا� �سو�ة وطر�قة املسؤولية وحدود,  االداء �� التقص�� وتبعات  أدا��ا وطر�قة

 ذات  اف األطر  حماية يكفل �ش�ل خدماتوا� العقود هذه  تنفيذ جراء  من  تنشأ قد ال�ي
 .ا�جمعية مع  العالقة

 لها  وتضع,  املستفيدين مع العالقات صيغة ع�� األسر�ة للتنمية محبة جمعية وتركز
 والتعديل  باستمرار مراجع��ا  مع.  القةالع هذه لتنظيم آلية وضع خالل من أولو�ة

 .املستفيد حقوق  يكفل بما و�عميمها عل��ا
 

 : مالعا الهدف
  إلنجاز  عالية وجودة وسرعة بإتقان الشرائح �افة من نديللمستفي متم��ة خدمة تقديم

  ال�ي  والتحس�ن التطو�ر مواصلة ع�� والعمل ومق��حا��م متطلبا��م ومتا�عة معامال��م

 بأسهل  إل��م والوصول ,  األهداف تحقيق إ��  للوصول  ا�جهات �افة  مع بالتعاون  تتم

 .املستفيد طلب إ��  ا�حاجة دون  الطرق 
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 التفصيلية: األهداف
 
  سهيل  خاللتقدير حاجة املستفيد و�افة الفئات املستفيدة �� ا�جمعية من�

 .ع�� �افة ا�خدمات املطلو�ة دون عناء ومشقة وحصولهم اإلجراءات

  خدمة املستفيد ك��ونيةاإلل األساليبتقديم ا�خدمات املت�املة بأحدث �� . 

 املستفيدين  �ساؤالتبما يتناسب مع  مالئم�ش�ل  واإلجاباتت ملعلوماديم اقت

 .عدة قنوات خالل واستفسارا��م من

   ا لوقتھ وتقديًرا لظروفھ وسرعة
ً
تقديم خدمة للمستفيد من موقعھ حفاظ

 .انجاز خدمتھ

  ال��ك�� ع�� عملية قياس رضا املستفيد �وسيلة لرفع جودة ا�خدمة املقدمة

 . والتحس�ن املستمر

 تقديم خدمة وأداء مقدم ا�خدمة إجراء. 

  تب�ي أفضل املعاي�� خاللز�ادة ثقة وانتماء املستفيدين با�جمعية من. 
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 �� تقديم ا�خدمة للمستفيد وذلك عن طر�ق ما ي��:واملمارسات 

 . �خدمات املقدمة �� ا�جمعيةت�حيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد عن ا •

 .ت�و�ن انطباعات وقناعات ايجابية جديدة نحو ا�جمعية وما تقدم من خدمات •

�شر ثقافة تقييم ا�خدمة لدى املستفيد والت�جيع ع�� ذلك والتأكد ع�� أن تقييم  •

للعقاب   ال من حقوق املستفيد حيث أ��ا أداة للتقو�م والتطو�ر ودة ا�خدمة حقج

 والتشه��.

ال�ي تقدم خدما��ا للمستفيدين الداخ��  األقسامثقافة جودة ا�خدمة ب�ن جميع �شر  •

 . أو ا�خار��

بمستوى ونوعية ا�خدمات املقدمة للمستفيد  لالرتقاءابت�ار مفاهيم وتقنيات إدار�ة  •

التطو�ر  خاللع�� معوقات تقديم خدمات ذات جودة عالية وذلك من  لقضاءاومحاولة 

 .املقدمة للمستفيد من خالل تلمس أراء املستفيدين ماتوالتحس�ن املستمر ل�خد

 القنوات املستخدمة للتواصل مع املستفيدين: 
طاء  و�ع  االستفساراتع�� جميع  واإلجابةاستقبال املستفيد بلباقة واح��ام ( .املقابلة 1

 .) املراجع الوقت ال�ا��

 الهاتفية االتصاالت. 2

 االجتما�� .وسائل التواصل  3

 ل�جمعية  اإللك��و�ي.املوقع  4

 والرسائل النصية اإللك��ونية .الرسائل  5
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