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 اهلدف العام
ومية للجمعية ومستفيدي تقديم خدمة متميزة ألعضاء اجلمعية العم

 از معامالتهمجنإل عة وجودة عاليةراجلمعية من كافة الشرائح بإتقان وس
لتحسني مواصلة التطوير وال على متطلباتهم ومقرتحاتهم والعم ومتابعة

الوصول وصول إىل حتقيق األهداف وتتم بالتعاون مع كافة اجلهات للاليت 
 ب املستفيدبأسهل الطرق دون احلاجة إىل طل إليهم

 األهداف التفصيلية
ة من ت املستفيدة يف اجلمعيتقدير حاجة عضو اجلمعية وكافة الفئا .1

ة دون ى كافة اخلدمات املطلوباإلجراءات وحصوهلم عل خالل تسهيل
 عناء ومشقة.

 خدمة يف ةااللكرتوني األساليب دثبأح املتكاملة اخلدمات تقديم .2
 . املستفيد

 تساؤالت عم يتناس مبا مالئم شكلب واإلجابات املعلومات تقديم .3
 تقنوا عدة اللخ من واستفساراتهم املستفيدين

ظروفه ه حفاظًا لوقته وتقديرًا لموقعتقديم خدمة للمستفيد من  .4
 وسرعة اجناز خدمته.

دمة د كوسيلة لرفع جودة اخلالرتكيز على عملية قياس رضا املستفي .5
 .دمةديم خدمة وأداء مقدم اخلاملقدمة والتحسني املستمر إلجراء تق

تبين  عمومية باجلمعية من خاللزيادة ثقة وانتماء أعضاء اجلمعية ال .6
 أفضل املعايري.

 



 

جلمعية وللمستفيد من املمارسات يف تقديم اخلدمة ألعضاء ا
 اجلمعية وذلك عن طريق ما يلي:

قدمة العمومية عن اخلدمات امل تصحيح املفاهيم السائدة لدى عضو اجلمعية .1
 ة.يف اجلمعي

 مات. و اجلمعية وما تقدم من خدتكوين انطباعات وقناعات اجيابية جديدة حن .2
تأكد جلمعية والتشجيع على ذلك والدى عضو انشر ثقافة تقييم اخلدمة ل .3

يم عضو حيث أنها أداة للتقوعلى أن تقييم جودة اخلدمة حق من حقوق ال
 والتطوير ال للعقاب والتشهري.

فيدين اليت تقدم خدماتها للمست نشر ثقافة جودة اخلدمة بني مجيع األقسام .4
 الداخلي أو اخلارجي.

 قدمة لعضوء مبستوى ونوعية اخلدمات املاابتكار مفاهيم وتقنيات إدارية لالرتق .5
ذلك م خدمات ذات جودة عالية واجلمعية وحماولة القضاء على معوقات تقدي

ن ات املقدمة لعضو اجلمعية ممن خالل التطوير والتحسني املستمر للخدم
 خالل تلمس أراء األعضاء.

 

 منها:فيدين واملست اء اجلمعيةالقنوات املسـتخدمة للتواصل مع أعض
 املقابلة 
 االتصاالت اهلاتفية 
 وسائل التواصل االجتماعي 
 اخلطابات 
 خدمات طلب املساعدة 

 املوقع االلكرتوني للجمعية 

 



 

 ءتفيدين للتواصل مع أعضااألدوات املتاحة ملوظف عالقات املس

 :عيةاجلمعية واملستفيدين من خدمات اجلم
 الالئحة األساسية للجمعية 
 دليل خدمات البحث االجتماعي 
 .دليل سياسة الدعم ألعضاء اجلمعية 

ى ملستفيد من اجلمعية علالتعامل مع عضو اجلمعية وا كيفية
 ته بالشكل التالي:إلنهاء معامال خمتلف املستويات

بة على ية بلباقة واحرتام واإلجااستقبال عضو اجلمعية واملستفيد من اجلمع .1
 لكايف.مجيع االستفسارات وإعطاء املراجع الوقت ا

ف مطابقة وعلى املوظ املطلوبة، التأكد من تقديم املراجع كافة املعلومات .2
 يم.البيانات والتأكد من صالحيتها وقت التقد

على ية واملستفيد من اجلمعية فيف حالة عدم وضوح اإلجراءات لعضو اجلمع. .3
نب لى تساؤالته وإيضاح اجلوااملوظف إحالته للمسؤول املختص لإلجابة ع

 التنظيمية.
أنه م الطلب والتوقيع عليها والتأكد على صحة البيانات املقدمة من مقد .4

 مسؤول مسئولية مباشرة عن صحة املعلومات.
اسة ه سريفع للجنة البحث لدرالتوضيح لعضو اجلمعية وللمستفيد بأن طلب .5

 ل مدة ال تقل عن أسبوعني.طلبه والرد عليه بشأن قبوله أو رفضه خال
 ال الطلبات.مع اكتم استكمال اجراءات التسجيل .6
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