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 * املقدمة

السعععععععععياسعععععععععات  ا جقاهات اليع تنظم  القن ا   ميع األ قا  من  جمعية ألجلهم لخدمة األشعععععععععخاا ة   ا  اقةتضعععععععععع 

  دا مين  متطو ين  خالفة  ما يكفل حقوق الجمعية  كافة هذه األ قا .مستفيدين 

ة لدائ ا   قيق املسعععععععتفيدين  تشعععععععةل لعظمة العمل  العقود املاعععععععدح األسعععععععاجععععععععع دي ت ديد حقوق   اج ات املتعاقدين 

العقود  ذه ت عات التقاعععععععععععععيد دي األداه  حد د املسععععععععععععع  لية   قيقة تسعععععععععععععوية الخالفات اليع قد ت شععععععععععععع  من جقاه تنفيذ ه

  الخدمات بشةل يكفل حماية األ قا  ةات العالقة مع الجمعية.

 تقكز جمعية ألجلهم  لى صععي ة العالقات مع املسععتفيدين  تضععع لها ل لوية من خالآ  ةععع ظلية لتنظيم هذه العالقة  

  ما يكفل حقوق املستفيد. مع مقاجعن ا  استمقاح  التعديل  لي ا  تعميمها

 

 الهدف العام* 

قديم خدمة متميزة للمستفيدين من كافة شقائح ة   ا  اقة  إتقان  سق ة  جودة  الية  ع از معامالت م  متابعة ت

متطل ات م  مقتدحات م  العمل  لى مواصلة التطويق  الت سين اليع تتم  التعا ن مع كافة الجهات للوصوآ إلى ت قيق 

 .إلى  لب املستفيداألهدا   الوصوآ إلي م   سهل الطقق  د ن الحاجة 

 

 األهداف التفصيلية* 

 تقديق حاجة املستفيد  كافة الفئات املستفيدة دي الجمعية من خالآ تسهيل ا جقاهات  حاولهم  لى كافة   -1

 الخدمات املطلوبة د ن  ناه  مشقة.    

 تقديم الخدمات املتةاملة   حدث األساليب ا لكتد عية دي خدمة املستفيد. -2

 تقديم املعلومات  ا جا ات بشةل مالئم  ما يتناسب مع تساؤالت املستفيدين  استفساحات م من خالآ  دة  -3

 قنوات.     

 لظق فه  سق ة إع از خدمته. -4
ً
 لوقته  تقديقا

ً
 تقديم خدمة للمستفيد من موقعة حفاظا

  يميقدمة  الت سين املستمق  جقاه تقالتدكيز  لى  ملية قياس حةا املستفيد كوسيلة لقفع جودة الخدمة امل -5

 مقدم الخدمة.خدمة  لداه      

 زيادة ثقة  اعتماه املستفيدين  الجمعية من خالآ ت نع لفضل املعاييد. -6



 

 

 * ممارسات تقديم الخدمة للمستفيد

 

 تصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد  ن الخدمات املقدمة دي الجمعية. -

  قنا ات إي ا ية جديدة ع و الجمعية  ما تقدم من خدمات.تةوين اعط ا ات  -

  ن تقييم جودة الخدمة حق من حقوق لنشق ثقافة تقييم الخدمة لدى املستفيد  التشجيع  لى ةلك  الت كد  لى  -

 حيث لن ا لداة للتقويم  التطويق ال للعقاب  التشهيد. املستفيد  

 اليع تقدم خدمات ا للمستفيدين الداخلي ل  الخاحجي. نشق ثقافة جودة الخدمة  ين جميع األقسام -

ا تةاح مفاهيم  تقنيات إداحية لالحتقاه  مستوى  عو ية الخدمات املقدمة للمستفيد  م ا لة القضاه  لى معوقات  -

تقديم خدمات ةات جودة  الية   ةلك من خالآ التطويق  الت سين املستمق للخدمات املقدمة للمستفيد من خالآ 

 مس لحاه املستفيدين.تل

 

 * قنوات التواصل مع املستفيد

 .املقا لة-1

 الهاتفية. االتااالت-2

 التواصل االجتماعي.  سائل-3

 ا لكتد ني للجمعية. املوقع-4

 ا لكتد عية  القسائل الناية. القسائل-5

 

  هللا املوفق    

 


