سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين

تمهيد:
تضع جمعية عايية جيجيةيل جرييعية قم مكة ممة جرممعمة جروييوةيء تجاجةعجتجء جرتة تة
االقتهي قجميع جيمعجف من موتفيدين تدجامين تمتمتاين تيالفة ،قمةي يمفةل قكةتج جرجمعية
تميف ة يةة

جيمةةعجف تتشةةمل ظ مةة جرعمةةل تجرعكةةتد جرمسةةدع جيويوةة فةة تقديةةد قكةةتج

تتججقةةيء جرمتعيقةةدين تمعيك ة ظدجبهةةي تتقعةةيء جرتكسةةيع ف ة جيدجت تقةةدتد جرموةةةتري تمعيك ة
توتي جريالفيء جرت قد ت شأ من جعجت ت في ي ه جرعكتد تجريدميء قشمل يمفل قميية جيمةعجف
جء جرعالق مع جرجمعي
تتعمةةة جمعيةةة عاييةةة جيجيةةةيل جرييعيةةة قم مكةةة ممةةة جرممعمةةة ا ةةة سةةةي

جرعالقةةةيء مةةةع

جرموتفيدين تتضع رهي ظترتي من يالل تضع آري رت ي ي ه جرعالق مةع معججعتهةي قيوةتمعجع
تجرتعديل ا يهي تتعميمهي قمي يمفل قكتج جرموتفيد

الهدف العام:
تكدي يدم متمي ة ر موتفيدين من ميف جرشعجبح قإتكين توعا ايري ا جي معيمالته تمتيقعة
متم قةةيته تمكتعقةةيته تجرعمةةل ا ة متجس ة جرتمةةتيع تجرتقوةةين جرت ة تةةت قيرتعةةيتن مةةع ميف ة
جرجهيء ر تستل جر تقكيق جييةدجف تجرتسةتل إرةيه قأوةهل جرمةعج دتن جرقيجة جرة م ة
جرمويادة

األهداف التفصيلية:







تكديع قيج ج رموتفيد تميف جرفبيء جرموةتفيدة فة جرجمعية مةن يةالل توةهيل جاجةعجتجء
تقستره ا ميف جريدميء جرمم تق دتن ا يت تمشك
تكدي جريدميء جرمتميم قأقدث جيويري جالرمتعت ي ف يدم جرموتفيد
تكةةةدي جرمع تمةةةةيء تجاجيقةةةةيء قشةةةمل مالبةةةة قمةةةةي يت يوةةة مةةةةع توةةةةيةالء جرموةةةةتفيدين
تجوتفويعجته من ادة ق تجء
تكدي يدم ر موتفيد من متقع قفي ي ً رتقت ،تتكديعجً ر عتف ،توعا إ جي يدمت،
جرتعمي ا ام ي قييس عضي جرموتفيد متوي رعفع جتدة جريدم جرمكدم تجرتقوين
جرموتمع اجعجت تكدي يدم تظدجت مكد جريدم
ييدة ثك تج تميت جرموتفيدين قيرجمعي من يالل تق ظفضل جرمعيييع
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الممارسات في تقديم الخدمة للمستفيد وذلك عن طريق ما يلي:
 تسقيح جرمفييي جرويبدة ردى جرموتفيد ان جريدميء جرمكدم ف جرجمعي
 تمتين ج مقيايء تق يايء إيجيقي جديدة قت جرجمعي تمي تكد من يدميء
 شع ثكيف تكيي جريدم ردى جرموتفيد تجرتشةجيع ا ة

رةا تجرتأمةد ا ة جن تكيةي جريدمة

قق من قكتج جرموتفيد قيث ج هي ظدجة ر تكتي تجرتمتيع ال ر عكي تجرتشهيع


شةةع ثكيفة جةةتدة جريدمة قةةين جميةةع جيقوةةي جرتة تكةةد يةةدميتهي ر موةةتفيدين جرةةدجي

جت

جرييعج
 جقتمةةيع مفةةييي تتك يةةيء إدجعي ة رالعتكةةيت قموةةتتى ت تاي ة جريةةدميء جرمكدم ة ر موةةتفيد
تمقيتر جركضيت ا

معتقيء تكدي يدميء جء جةتدة ايرة ت رةا مةن يةالل جرتمةتيع

تجرتقوين جرموتمع ر يدميء جرمكدم ر موتفيد من يالل ت مس جعجت جرموتفيدين

القنوات المستخدمة للتواصل مع المستفيدين:
 1جرمكيق جرشيسي
 2جالتسيالء جرهيتفي
 3تويبل جرتتجسل جالجتميا
 4جرمتقع جالرمتعت

ر جمعي

 5جرعويبل جالرمتعت ي تجرعويبل جر سي

ويتم التعامل مع المستفيد على مختلف المستويات إلنهاء معامالته بالشكل التالي:
 1جوةةتكقيل جرموةةتفيد ق قيق ة تجقتةةعج تجالجيق ة ا ة جميةةع جالوتفوةةيعجء تإامةةيةه جرتقةةء
جرميف
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