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 مقدمة

السیاسة   ھذه  الجمعیة  تتمثل  بین  العالقة  یكفل    نوالمستفیدیبتنظیم  بما  وذلك  خدماتھا،  من 
التي   الحقوق  الحقوق لكال األطراف، كما أن االتفاقیات والعقود ھي  تشكل أساس ومصدر 

جاھدة على تحدیث    تسعى الجمعیة والواجبات في التعامل بین الجمعیة والمستفیدین، كما  
 وتجدید الحقوق وطریقة أدائھا ومعالجة التقصیر فیھا بما یكفل حمایة الحقوق.

 النطاق 

  الجمعیة،   مع  ومن لھم عالقات تعاقدیةعلى كافة العاملین  تحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة  
 .خاصة وفقاً لألنظمة سیاسات ویستثنى من ذلك من تصدر لھم 

 البیان 

 التواصل مع المستفیدین:قنوات  -أ
 المقابلة.  .1
 .المراسالت -المخاطبات  .2
 االتصال الھاتفي. .3
 الفاكس.  .4
 البرید اإللكتروني. -الموقع  .5
 التطوع. خدمة .6

 :نأدوات التواصل مع المستفیدی -ب 
 .الالئحة األساسیة .1
 .سیاسة التعامل مع الشركاء المنفذین واألطراف .2
 . سیاسة إدارة التطوع .3
 سیاسة صرف المساعدات. .4
 نموذج طلب خدمة. .5

 التعامل مع المستفیدین: -ت 
المستطاع،  .1 حسب  الضیافة  وتقدیم  الرفیعة،  باألخالق  للمستفید  االستقبال  حسن 

واستقبال استفساره مع توفیر االجابة المناسبة والرد علیھا بمعلومة دقیقة سلیمة  
 صحیحة.

تزویده بمعاییر واشتراطات الطلبات  حال استقبال معاملة یجب استالمھا كاملة مع   .2
 للتأكد من اكتمالھا. 

 التأكد من اكتمال جمیع البیانات والمعلومات قبل مغادرة المستفید. .3
التأكید على صحة البیانات والمعلومات وأخذ توقیع المستفید على صحتھا، وأنھ   .4
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 مسؤول مسؤولیة مباشرة عنھا. 
نة المختصة للدراسة وسیتم موافاتھ لمستفید بأن الطلب یعرض على اللجل  التوضیح .5

 بالجدید على الوسیلة المتفق علیھا للتواصل معھ.
المدة   .6 (   الطلب على    للردتحدد  تتجاوز  اكتمال  15بمدة ال  تاریخ  ) یوم عمل من 

 الطلب. 
  :تعویض المستفیدین -ث 

 .إذا ثبت أن الجمعیة ھي من تسبب في الخلل وایقاع الضرر الذي لحق بالمستفید .1
إقرار الجمعیة بمحضر من لجنة التحقیق والمتابعة مؤرخ ومعتمد من أعضاؤھا،    .2

 موضحا بھ ھذا الضرر وحجمھ واألسباب التي أدت إلیھ. 
قضائيوصد .3 حكم  بتسویة  أو    ر  المعنیة  والسلطات  الجھات  من  نھائي  حكم 

 المنازعات. 
 التفاوض مع المستفید المتضرر لحل الخالف والتعویض بما یضمن الحقوق. .4

 :استقبال الشكوى والخالفات من المستفیدین وتسویتھا -ج
تسھیل عملیة تبلیغ الشكوى عبر الرابط المباشر في الموقع اإللكتروني والفاكس    .1

 وسرعة معالجتھا عن طریق لجنة المتابعة. 
تقدیم الدعم الفني لحل االشكاالت واستقبال االستفسارات فیما یخص التواصل بین  .2

 الجمعیة والمستفید. 
السعي الحثیث لحل الخالفات واالشكاالت ودیاً فیما یضمن صفاء واستمرار العالقة   .3

 بین الجمعیة والمستفید. 
  : العالقة مع المستفیدین وضمان استمراریتھابناء  -ح

 . المحافظة على حقوق الملكیة الفكریة للمستفیدین .1
الحفاظ على سریة  المحافظة على خصوصیة المستفیدین وحفظ بیاناتھم بما یضمن   .2

 المعلومات والمستندات. 
 تأدیة مالھم من حقوق وواجبات عند استحقاقھا.  .3
 بالمعاییر والسیاسات المنظمة لمیثاق أخالقیات المھنة والسلوك.  مالتقیید وااللتزا .4

 : الواجبة لھ تتزوید وتمكین المستفید بالمعلوما -خ
المستفید   .1 مع  اتصال  ضابط  فئاتھمتحدید  حسب  الجمعیة  حسب  و  ین  مجاالت 

 الستقبال االستفسارات والرد علیھا. 
ین الستقبال االستفسارات وتزویدھم  توفیر وتعزیز قنوات التواصل مع المستفید. .2

 بالطلبات والمعلومات. 
عمل التحدیثات الالزمة على إي معلومات طرأ التعدیل علیھا عبر الوسائل المعتمدة   .3

 في الجمعیة. 
 : قیاس رضا المستفیدین -د

 استبانة قیاس الرضا بكل دوري.رفع   .1
 المسح المیداني. .2
 الزیارات اإلشرافیة على المكاتب.  .3
 المقابالت.  .4
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 المتابعة المستمرة من اإلدارة العلیا على رابط الشكاوى واالستفسارات. .5
 االشراف من اإلدارة العلیا على ضابط االتصال والتواصل. .6

 لمسؤولیاتا

السیاسة ضمن   ھذه  الجمعیةتطبق  جمیع    أنشطة  إدارة  الذین    العاملینوعلى  تحت  یعملون 
الجمعیة   بعملھواشراف  المتعلقة  األنظمة  على  ھذه    م االطالع  بھا  السیاسةوعلى    واإللمام 

الوظیفیة.    مومسؤولیاتھ  م ، وااللتزام بما ورد فیھا من أحكام عند أداء واجباتھوالتوقیع علیھا
نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظیفي واخالقیات الوظیفة    البشریةالموارد    وعلى إدارة 

 .ھابنسخة من واألقسام وتزوید جمیع اإلدارات 

 المراجع

االجتماع   الجمعیة في  إدارة  في السیاسة    ) ھذهاألولى) في دورتھ (15/20(اعتمد مجلس 
سیاسا  .  2020/ 06/10 جمیع  محل  السیاسة  ھذه  المستفیدینت  وتحل  مع  العالقة   تنظیم 

 الموضوعة سابقا. 


