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متهيد
تضع مجعية التنمية األسرية بربيدة (أسرة) السياسات واإلجراءات اليت تنظم عالقتها جبميع األطراف من مستفيدين
وداعمني ومتطوعني وخالفه ،مبا يكفل حقوق اجلمعية وكافة هذه األطراف وتشكل أنظمة العمل والعقود املصدر
األساسي يف حتديد حقوق وواجبات املتعاقدين وطريقة أدائها وتبعات التقصري يف األداء ،وحدود املسؤولية وطريقة
تسوية اخلالفات اليت قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود واخلدمات بشكل يكفل محاية األطراف ذات العالقة مع
اجلمعية.
وتركز اجلمعية على صيغة العالقات مع املستفيدين ،وتضع هلا أولوية من خالل وضع آلية لتنظيم هذه العالقة مع
مراجعتها ابستمرار والتعديل عليها وتعميمها مبا يكفل حقوق املستفيد.

اهلدف العام
تقدمي خدمة متميزة للمستفيدين إبتقان وسرعة وجودة عالية والعمل على مواصلة التطوير والتحسني اليت تتم
ابلتعاون مع كافة اجلهات للوصول إىل حتقيق األهداف.

األهداف التفصيلية
•
•
•
•
•

تقدير املستفيدين يف اجلمعية من خالل تسهيل التواصل اإلجراءات للحصول على اخلدمة.
تقدمي اخلدمات املتكاملة أبحدث األساليب االلكرتونية.
تقدمي املعلومات واإلجاابت بشكل مالئم مبا يتناسب مع تساؤالت املستفيدين واستفساراهتم من خالل عدة
قنوات
الرتكيز على عملية قياس رضا املستفيد كوسيلة لرفع جودة اخلدمة املقدمة والتحسني املستمر هلا.
زايدة ثقة املستفيدين ابجلمعية من خالل تبين أفضل املعايري و املمارسات يف تقدمي اخلدمة للمستفيد وذلك عن
طريق ما يلي:
❑تصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد عن اخلدمات املقدمة يف اجلمعية.
❑تكوين انطباعات وقناعات اجيابية جديدة حنو اجلمعية وما تقدم من خدمات
❑نشر ثقافة تقييم اخلدمة لدى املستفيد والتشجيع على ذلك والتأكد على أن تقييم جودة اخلدمة حق
من حقوق املستفيد.
❑نشر ثقافة جودة اخلدمة بني مجيع األقسام اليت تقدم خدماهتا للمستفيدين الداخلي أو اخلارجي
❑ابتكار مفاهيم وتقنيات إدارية لالرتقاء مبستوى ونوعية اخلدمات املقدمة للمستفيدين.
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املقابلة.
االتصاالت اهلاتفية.
وسائل التواصل االجتماعي.
اخلطاابت.
املوقع االلكرتوين للجمعية.

•
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الالئحة األساسية للجمعية
دليل سياسة الدعم للمستفيدين

•
•

استقبال املستفيد بلباقة واحرتام واإلجابة على مجيع االستفسارات وإعطاء املراجع الوقت الكايف.
التأكد من تقدمي املراجع كافة املعلومات املطلوبة  ,وعلى املوظف مطابقة البياانت والتأكد من صالحيتها
وقت التقدمي.
يف حالة عدم وضوح اإلجراءات للمستفيد فعلى املوظف إحالته للمسؤول لإلجابة على تساؤالته وإيضاح
اجلوانب التنظيمية.
التأكد على صحة البياانت املقدمة من طالب اخلدمة والتوقيع عليها وأنه مسؤول مسئولية مباشرة عن
صحة املعلومات.
التوضيح للمستفيد أبن طلبه سريفع للجنة البحث لدراسة طلبه والرد عليه بشأن قبوله أو رفضه خالل
مدة ال تقل عن أسبوعني.
استكمال اجراءات التسجيل مع اكتمال الطلبات.
تقدمي اخلدمة الالزمة .
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مت اعتماد سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين يف اجتماع جملس اإلدارة جبمعية التنمية األسرية بربيدة
(أسرة) جبلسته رقم ( ) 43 / 06املنعقدة بتاريخ 1443 / 11 / 28هـ
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