الئحة تنظيم العالقة مع المستفيدين
 تمهيد:

تضع جمعية المستودع الخيرية محافظة دومة الجندل السياسات

واإلجراءات التي تنظم عالقتيا بجميع األطراف من مستفيدين وداعمين
ومتطوعين وخالفو  ,بما يكفل حقوق الجمعية وكافة ىذه األطراف  .وتشكل
أنظمة العمل والعقود المصدر األساسي في تحديد حقوق وواجبات
المتعاقدين وطريقة أدائيا وتبعات التقصير في الداء  ,وحدود المسؤولية

وطريقة تسوية الخالفات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ ىذه العقود والخدمات
بشكل يكفل حماية األطراف ذات العالقة مع الجمعية.

وتركز جمعية المستودع الخيرية محافظة دومة الجندل عمى صيغة
العالقات مع المستفيدين  ,وتضع ليا أولوية من خالل وضع آلية لتنظيم
ىذه العالقة  .مع مراجعتيا باستمرار والتعديل عمييا وتعميميا بما يكفل

حقوق المستفيد.

 الهدف العام:

تقديم خدمة متميزة لممستفيدين من كافة الشرائح بإتقان وسرعة وجودة عالية
إلنجاز معامالتيم ومتابعة متطمباتيم ومقترحاتيم والعمل عمى مواصمة

التطوير والتحسين التي تتم بالتعاون مع كافة الجيات لموصول إلى تحقيق
األىداف  ,والوصول إلييم بأسيل الطرق دون الحاجة إلى طمب المستفيد.

 األهداف التفصيمية:



تقدير حاجة المستفيد وكافة الفئات المستفيدة في الجمعية من خالل تسييل
اإلجراءات وحصوليم عمى كافة الخدمات المطموبة دون عناء ومشقة




تقديم الخدمات المتكاممة بأحدث األساليب االلكترونية في خدمة المستفيد

تقديم المعمومات واإلجابات بشكل مالئم بما يتناسب مع تساؤالت

المستفيدين واستفساراتيم من خالل عدة قنوات


تقديم خدمة لممستفيد من موقعو حفاظا لوقتو وتقدي ار لظروفو وسرعة انجاز



التركيز عمى عممية قياس رضا المستفيد كوسيمة لرفع جودة الخدمة المقدمة

خدمتو

والتحسين المستمر إلجراء تقديم خدمة وأداء مقدم الخدمة



زيادة ثقة وانتماء المستفيدين بالجمعية من خالل تبني أفضل المعايير
 والممارسات في تقديم الخدمة لممستفيد وذلك عن طريق ما
يمي:

 .2تصحيح المفاىيم السائدة لدى المستفيد عن الخدمات المقدمة في الجمعية

 .3تكوين انطباعات وقناعات ايجابية جديدة نحو الجمعية وما تقدم من
خدمات
 .4نشر ثقافة تقييم الخدمة لدى المستفيد والتشجيع عمى ذلك والتأكد عمى أن
تقييم جودة الخدمة حق من حقوق المستفيد حيث أنيا أداة لمتقويم والتطوير

ال لمعقاب والتشيير.

 .5نشر ثقافة جودة الخدمة بين جميع األقسام التي تقدم خدماتيا لممستفيدين
الداخمي أو الخارجي
 .6ابتكار مفاىيم وتقنيات إدارية لالرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة
لممستفيد ومحاولة القضاء عمى معوقات تقديم خدمات ذات جودة عالية
وذلك من خالل التطوير والتحسين المستمر لمخدمات المقدمة لممستفيد من
خالل تممس أراء المستفيدين
 .1المقابمة

 القنوات المستخدمة لمتواصل مع المستفيدين:

 .2االتصاالت الياتفية
 .3وسائل التواصل االجتماعي
 .4الخطابات

 .5خدمات طمب المساعدة
 .6خدمة التطوع
 .7الموقع االلكتروني لمجمعية
 .8مناديب المكاتب الفرعية

 األدوات المتاحة لموظف عالقات المستفيدين لمتواصل مع
المستفيدين:

الالئحة األساسية لمجمعية

 .1دليل خدمات البحث االجتماعي
 .2دليل سياسة الدعم لممستفيدين
 .3طمب دعم مستفيد

 ويتم التعامل مع المستفيد عمى مختمف المستويات إلنهاء
معامالته بالشكل التالي:

 .1استقبال المستفيد بمباقة واحترام واإلجابة عمى جميع االستفسارات واعطاء
المراجع الوقت الكافي

 .2التأكد من تقديم المراجع كافة المعمومات المطموبة  ,وعمى الموظف مطابقة
البيانات والتأكد من صالحيتيا وقت التقديم

 .3في حالة عدم وضوح اإلجراءات لممستفيد فعمى الموظف إحالتو لمسئول
البحث االجتماعي لإلجابة عمى تساؤالتو وايضاح الجوانب التنظيمية
 .4التأكد عمى صحة البيانات المقدمة من طالب الدعم والتوقيع عمييا وأنو
مسؤول مسئولية مباشرة عن صحة المعمومات

 .5التوضيح لممستفيد بأن طمبو سيرفع لمجنة البحث لدراسة طمبو والرد عميو
بشأن قبولو أو رفضو خالل مدة ال تقل عن أسبوعين

 .6استكمال اجراءات التسجيل مع اكتمال الطمبات.
 .7تقديم الخدمة الالزمة
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