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سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين

تمهيد :

تضــع جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف السياســات واإلجــراءات الــي تنظــم عالقتهــا جبميــع 

األطــراف مــن مســتفيدين وداعمــن ومتطوعــن وخالفــه , بمــا يكفــل حقــوق اجلمعيــة وكافــة هــذه 

ــن  ــات املتعاقدي ــوق وواجب ــد حق ــايس يف حتدي ــدر األس ــود املص ــل والعق ــة العم ــكل أنظم ــراف . وتش األط

وطريقــة أدائهــا وتبعــات التقصــر يف الــداء , وحــدود املســؤولية وطريقــة تســوية اخلالفــات الــي قد تنشــأ 

مــن جــراء تنفيــذ هــذه العقــود واخلدمــات بشــكل يكفــل حمايــة األطــراف ذات العالقــة مــع اجلمعيــة .

ــا  ــع له ــتفيدين , وتض ــع املس ــات م ــة العالق ــى صيغ ــوف عل ــرية باجل ــة األس ــواّد للتنمي ــة ت ــز جمعي وترك

أولويــة مــن خــالل وضــع آليــة لتنظيــم هــذه العالقــة ، مــع مراجعتهــا باســتمرار والتعديــل عليهــا وتعميمهــا 

بمــا يكفــل حقــوق املســتفيد .

الهدف العام :

تقديــم خدمــة متمــزة للمســتفيدين مــن كافــة الشــراحئ بمهنيــ�ة احرتافيــة وبإتقــان وجــودة عاليــة وســرعة 

التطويــر  مواصلــة  علــى  والعمــل  ومقرتحاتهــم  متطلباتهــم  ومتابعــة  معامالتهــم  إلجنــاز  مخلــة  غــر 

والتحســن الــي تتــم بالتعــاون مــع كافــة اجلهــات للوصــول إىل حتقيــق األهــداف , والوصــول إليهم بأســهل 

ــتفيد . ــب املس ــة إىل طل ــرق دون احلاج الط

األهداف التفصيلية :

ــراءات  ــهيل اإلج ــالل تس ــن خ ــة م ــتفيدة يف اجلمعي ــات املس ــة الفئ ــتفيد وكاف ــة املس ــر حاج تقدي  .1

. ومشــقة  عنــاء  دون  املطلوبــة  اخلدمــات  كافــة  علــى  وحصولهــم 

تقديم اخلدمات املتكاملة بأحدث األساليب االلكرتوني�ة يف خدمة املستفيد .  .2

املســتفيدين  تســاؤالت  مــع  يتن�اســب  بمــا  مالئــم  بشــكل  واإلجابــات  املعلومــات  تقديــم   .3

. قنــوات  عــدة  خــالل  مــن  واستفســاراتهم 

تقديم خدمة للمستفيد من موقعه حفاظًا لوقته وتقديرًا لظروفه وسرعة اجناز خدمته .  .4

ــن  ــة والتحس ــة املقدم ــودة اخلدم ــع ج ــيلة لرف ــتفيد كوس ــا املس ــاس رض ــة قي ــى عملي ــز عل الرتك  .5

. اخلدمــة  مقــدم  وأداء  خدمــة  تقديــم  إلجــراء  املســتمر 
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زيــادة ثقــة وانتمــاء املســتفيدين باجلمعيــة مــن خــالل تبــي أفضــل املعايــر واملمارســات يف تقديــم   .6

اخلدمــة للمســتفيد وذلــك عــن طريــق مــا يلــي :

تصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد عن اخلدمات املقدمة يف اجلمعية. أ - 

تكوين انطباعات وقناعات اجيابي�ة جديدة حنو اجلمعية وما تقدم من خدمات. ب - 

ــودة  ــم ج ــى أن تقيي ــد عل ــك والتأك ــى ذل ــجيع عل ــتفيد والتش ــدى املس ــة ل ــم اخلدم ــة تقيي ــر ثقاف نش ت - 

اخلدمــة حــق مــن حقــوق املســتفيد حيــث أنهــا أداة للتقويــم والتطويــر والــريق باخلدمــات املقدمــة.

ــي أو  ــتفيدين الداخل ــا للمس ــدم خدماته ــي تق ــام ال ــع األقس ــن جمي ــة ب ــودة اخلدم ــة ج ــر ثقاف نش ث - 

اخلــاريج.

ابتــكار مفاهيــم وتقنيــ�ات إداريــة لالرتقــاء بمســتوى ونوعيــة اخلدمات املقدمــة للمســتفيد ومحاولة  ج - 

القضــاء علــى معوقــات تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة وذلــك مــن خــالل التطويــر والتحســن املســتمر 

للخدمــات املقدمــة للمســتفيد مــن خــالل تلمــس أراء املســتفيدين .

القنوات املستخدمة للتواصل مع املستفيدين :

املقابلة .  .1

االتصاالت الهاتفية.  .2

وسائل التواصل االجتماعي  .3

اخلطابات  .4

خدمات طلب املساعدة  .5

خدمة التطوع  .6

املوقع االلكرتوين للجمعية  .7
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األدوات املتاحة ملوظف عالقات املستفيدين للتواصل مع املستفيدين :

الالحئة األساسية للجمعية  .1

الحئة البحث االجتماعي  .2

دليل سياسة الدعم للمستفيدين  .3

ويتم التعامل مع املستفيد على مختلف املستويات إلنهاء معامالته بالشكل التايل :

استقبال املستفيد بلباقة واحرتام واإلجابة على جميع االستفسارات وإعطاء املراجع الوقت الكايف .  .1

ــات والتأكــد مــن  ــة , وعلــى املوظــف مطابقــة البي�ان التأكــد مــن تقديــم املراجــع كافــة املعلومــات املطلوب  .2

التقديــم. وقــت  صالحيتهــا 

التأكــد مــن صحــة البي�انــات املقدمــة مــن طالــب اخلدمــة والتوقيــع عليهــا وأنــه مســؤول مســئولية   .3

املعلومــات. صحــة  عــن  مباشــرة 

استكمال اجراءات التسجيل مع اكتمال الطلب .  .4

تقديم اخلدمة الالزمة .  .5


