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 الهدف العام:  

تقديم خدمة متميزة للمستفيدين من كافة الرشائح بإتقان ورسعة وجودة عالية إلنجاز معامالتهم ومتابعة متطلباتهم  

 ومقرتحاتهم والعمل عىل مواصلة التطوير والتحسني التي تتم ب 

 ملستفيد.التعاون مع كافة الجهات للوصول إىل تحقيق األهداف، والوصول إليهم بأسهل الطرق دون الحاجة إىل طلب ا

 األهداف التفصيلية:

تقدير حاجة املستفيد وكافة الفئات املستفيدة يف الجمعية من خالل تسهيل اإلجراءات وحصولهم عىل كافة الخدمات  ●

 املطلوبة دون عناء ومشقة. 

 .تقديم الخدمات املتكاملة بأحدث األساليب االلكرتونية يف خدمة املستفيد ●

 املستفيدين واستفساراتهم من خالل عدة قنوات.تقديم املعلومات واإلجابات بشكل مالئم مبا يتناسب مع تساؤالت  ●

 تقديم خدمة للمستفيد من موقعه حفاظاً لوقته وتقديراً لظروفه ورسعة إنجاز خدمته.  ●

الرتكيز عىل عملية قياس رضا املستفيد كوسيلة لرفع جودة الخدمة املقدمة والتحسني املستمر إلجراء تقديم خدمة وأداء   ●

 مقدم الخدمة.

امء املستفيدين بالجمعية من خالل تبني أفضل املعايري واملامرسات يف تقديم الخدمة للمستفيد وذلك عن  زيادة ثقة وانت ●

 طريق ما ييل:

 تصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد عن الخدمات املقدمة يف الجمعية. -

 تكوين انطباعات وقناعات ايجابية جديدة نحو الجمعية وما تقدم من خدمات. -

يم الخدمة لدى املستفيد والتشجيع عىل ذلك والتأكد عىل أن تقييم جودة الخدمة حق من حقوق نرش ثقافة تقي -

 املستفيد حيث أنها أداة للتقويم والتطوير ال للعقاب والتشهري. 

 نرش ثقافة جودة الخدمة بني جميع األقسام التي تقدم خدماتها للمستفيدين الداخيل أو الخارجي. -

ارية لالرتقاء مبستوى ونوعية الخدمات املقدمة للمستفيد ومحاولة القضاء عىل معوقات ابتكار مفاهيم وتقنيات إد -

تقديم خدمات ذات جودة عالية وذلك من خالل التطوير والتحسني املستمر للخدمات املقدمة للمستفيد من خالل  

 تلمس أراء املستفيدين. 
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 القنوات املستخدمة للتواصل مع املستفيدين:

   املقابلة.   -

 االتصاالت الهاتفية.  -

  وسائل التواصل االجتامعي. -

  الخطابات. -

  خدمة التطوع. -

  املوقع االلكرتوين للجمعية.  -

 

 األدوات املتاحة ملوظف العالقات للتواصل مع املستفيدين:

 الالئحة األساسية للجمعية.   ●

   دليل سياسة العالقة مع املستفيدين.  ●

 املطلوبة للمستفيد.توفري الخدمة   ●

 الئحة ادارة املتطوعني.  ●

    

 

 

 


