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 مقدمة

من خدماتها، وذلك مبا يكفل احلقوق لكال  نبتنظيم العالقة بني اجلمعية واملستفيديتتمثل هذه السياسة 

تشكل أساس ومصدر احلقوق والواجبات يف التعامل بني األطراف، كما أن االتفاقيات والعقود هي اليت 

جاهدة على حتديث وجتديد احلقوق وطريقة أدائها ومعاجلة  تسعى اجلمعيةاجلمعية واملستفيدين، كما 

 التقصري فيها مبا يكفل محاية احلقوق.

 : النطاقأوال: 

ويستثنى  اجلمعية، مع ومن هلم عالقات تعاقديةعلى كافة العاملني حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة 

 .خاصة وفقًا لألنظمة سياساتمن ذلك من تصدر هلم 

 : البيانثانيًا: 

 قنوات التواصل مع املستفيدين: -أ

 املقابلة. .1

 .املراسالت-املخاطبات .2

 االتصال اهلاتفي. .3

 . االلكرتونياملوقع  .4

 الربيد اإللكرتوني.  .5

 التطوع. خدمة .6
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 :نأدوات التواصل مع املستفيدي -ب

 .الالئحة األساسية .1

 .سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف .2

 .سياسة إدارة التطوع .3

 سياسة تقديم اخلدمات. .4

 منوذج طلب خدمة. .5

 :التعامل مع املستفيدين -ت

الضيافة حسب املستطاع، واستقبال استفساره حسن االستقبال للمستفيد باألخالق الرفيعة، وتقديم  .1

 مع توفري االجابة املناسبة والرد عليها مبعلومة دقيقة سليمة صحيحة.

حال استقبال معاملة جيب استالمها كاملة مع تزويده مبعايري واشرتاطات الطلبات للتأكد من  .2

 اكتماهلا.

 تفيد.التأكد من اكتمال مجيع البيانات واملعلومات قبل مغادرة املس .3

التأكيد على صحة البيانات واملعلومات وأخذ توقيع املستفيد على صحتها، وأنه مسؤول مسؤولية  .4

 مباشرة عنها. 

لمستفيد بأن الطلب يعرض على اللجنة املختصة للدراسة وسيتم موافاته باجلديد على ل التوضيح .5

 الوسيلة املتفق عليها للتواصل معه.

 ( يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.15ال تتجاوز )مبدة  الطلبعلى  للردحتدد املدة  .6

  :تعويض املستفيدين -ث

 .إذا ثبت أن اجلمعية هي من تسبب يف اخللل وايقاع الضرر الذي حلق باملستفيد .1

إقرار اجلمعية مبحضر من جلنة التحقيق واملتابعة مؤرخ ومعتمد من أعضاؤها، موضحا به هذا  .2

 إليه.الضرر وحجمه واألسباب اليت أدت 

 حكم نهائي من اجلهات والسلطات املعنية بتسوية املنازعات.أو  ر حكم قضائيوصد .3
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 التفاوض مع املستفيد املتضرر حلل اخلالف والتعويض مبا يضمن احلقوق. .4

 :استقبال الشكوى واخلالفات من املستفيدين وتسويتها -ج

اإللكرتوني والفاكس وسرعة معاجلتها تسهيل عملية تبليغ الشكوى عرب الرابط املباشر يف املوقع  .1

 عن طريق جلنة املتابعة.

تقديم الدعم الفين حلل االشكاالت واستقبال االستفسارات فيما خيص التواصل بني اجلمعية  .2

 واملستفيد. 

السعي احلثيث حلل اخلالفات واالشكاالت وديًا فيما يضمن صفاء واستمرار العالقة بني اجلمعية  .3

 واملستفيد.

  :عالقة مع املستفيدين وضمان استمراريتهاالبناء  -ح

 .احملافظة على حقوق امللكية الفكرية للمستفيدين .1

احملافظة على خصوصية املستفيدين وحفظ بياناتهم مبا يضمن احلفاظ على سرية املعلومات  .2

 واملستندات.

 تأدية ماهلم من حقوق وواجبات عند استحقاقها. .3

 باملعايري والسياسات املنظمة مليثاق أخالقيات املهنة والسلوك. مالتقييد وااللتزا .4

 :الواجبة له تتزويد ومتكني املستفيد باملعلوما -خ

حسب جماالت اجلمعية الستقبال االستفسارات و ين حسب فئاتهمحتديد ضابط اتصال مع املستفيد .1

 والرد عليها.

 الستقبال االستفسارات وتزويدهم بالطلبات واملعلومات.ين توفري وتعزيز قنوات التواصل مع املستفيد .2

 عمل التحديثات الالزمة على إي معلومات طرأ التعديل عليها عرب الوسائل املعتمدة يف اجلمعية. .3
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 :قياس رضا املستفيدين -د

 رفع استبانة قياس الرضا بكل دوري. .1

 املسح امليداني. .2

 الزيارات اإلشرافية على املكاتب. .3

 املقابالت. .4

 املتابعة املستمرة من اإلدارة العليا على رابط الشكاوى واالستفسارات. .5

 االشراف من اإلدارة العليا على ضابط االتصال والتواصل. .6

 : ملسؤولياتاالثًا: ث

يعملون حتت إدارة واشراف اجلمعية الذين  العاملنيوعلى مجيع  أنشطة اجلمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

، وااللتزام مبا ورد فيها والتوقيع عليها واإلملام بها السياسةوعلى هذه  ماالطالع على األنظمة املتعلقة بعمله

نشر الوعي بثقافة ومبادئ  البشريةالوظيفية. وعلى إدارة املوارد  مومسؤولياته ممن أحكام عند أداء واجباته

 .هابنسخة من واألقسام قيات الوظيفة وتزويد مجيع اإلداراتالسلوك الوظيفي واخال

 :املراجع

 م.07/07/2020يف السياسة  االوىل( هذهيف دورته ) )الثاني(اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع  

 

  

 


