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 مقدمة
محاية من خدماهتا، وذلك دبا يكفل  نتتمثل ىذه السياسة بتنظيم العالقة بني اجلمعية وادلستفيدي

 ةالالئحو ، اليت تقدمها اجلمعية؛ وفق اخلدمات العدالة وادلساواةدبا حيقق مبدأ و وضمان حقوقهم 
ىي اليت تشكل أساس  نمع ادلستفيدو  والعهود وادلواثيقللجمعية  األساسية واللوائح الداخلية

يف  التحسنيعلى اجلمعية  تعملو ، معهميف التعامل وتنظيم العالقة  ومحايتهااحلقوق حفظ  ومصدر
 تلك العالقة. وتوطيد تنظيمدبا يكفل  ،القصور ابستمرارومعاجلة  األداء رفع طريقةالتعامل عن 

 النطاق
دبا ال و  ،منسويب اجلمعية وادلستفيدينكافة   بنيتنظيم العالقة يف حتدد ىذه السياسة ادلسؤوليات 

يتعارض مع األنظمة واللوائح ادلعمول هبا والقرارات والتعليمات الصادرة يف ىذا الشأن دبا يكفل 
 أىداف األطراف ويعزز من الثقة بينهم.

 البيان
 قنوات االتصال: 

o .ادلقابلة 

o .ادلخاطبات 

o الفاكس - اذلاتف. 

o  الربيد اإللكرتوين. -ادلوقع 

o التطوع. خدمة 

 :أدوات التواصل 

o الالئحة األساسية. 

o سياسة إدارة التطوع. 

o  ادلساعدات. صرف سياسة        

o .معلومات ادلستفيد 

o .منوذج طلب خدمة 

o  سياسة التعامل مع الشركاء
 .ادلنفذين واألطراف

  اخلدماتطلب: 
االجابة تقدمي الرد و مع جيدا والتدوين استفساره واالستماع لطلبو و ، حسن االستقبال والضيافة .1
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 .أتدي الغرضدبعلومة 

مع ايضاح سريىا وما ميكن  ،قدر االمكان االجراءاتمع تبسيط  ااستقباذليتم  ؛عند طلب خدمة .2
 للحصول على اخلدمة.مع تزويده دبعايري واشرتاطات تقدميو من مميزات لطالب اخلدمة، 

 غادرة.ادلقبل ادلطلوب توفرىا للخدمة التأكد من اكتمال البياانت وادلعلومات  .3

التأكيد على صحة البياانت وادلعلومات وأخذ توقيع ادلستفيد على صحتها، وأنو مسؤول مسؤولية  .4
 مباشرة عنها. 

عمل من اتريخ  (مخسة اايم)دبدة ال تتجاوز لتقدمي اخلدمة وإمكانية االستفادة منها حتدد ادلدة  .5
 الطلب. تقدمي

 عن حالتو، وقياس مدى الرضى. ربعد االستفادة من اخلدمة واالستفسامتابعة ادلستفيد  .6

 اتتعويضال:  

 حيق للمستفيد التعويض من اجلمعية حبال:
 .بوضرر حلق ثبت أن اجلمعية ىي من تسبب يف ايقاع  .1

دبحضر من جلنة التحقيق وادلتابعة مؤرخ ومعتمد من أعضاؤىا، موضحا بو  ؛ وذلكإقرار اجلمعية  .2
 الضرر وحجمو واألسباب اليت أدت إليو.

 .أو احملاكم من اجلهات ادلعنية بتسوية ادلنازعاتحكم هنائي  رصد .3

 وى واخلالفات:االشك 
 .كرتوينالرابط ادلباشر يف ادلوقع اإللأو الفاكس الشكوى عرب عن تبليغ التسهيل عملية   .1

 عن طريق جلنة ادلتابعة. سرعة معاجلة الشكوى أو اخلالف .2

ادلستفيد السعي حلل اخلالفات واالشكاالت وداًي فيما يضمن صفاء واستمرار العالقة بني  .3
 التفاوض مع ادلتضرر والتعويض دبا يضمن احلقوق.، و اجلمعيةو 

  وضمان استمراريتها:بناء العالقة  
 إذا انطبقت عليو معايري واشرتاطات اجلمعية.للمستفيد احلق بطلب اخلدمة  .1

 نص عليو الئحتها األساسية.ت خبدمات ملال حيق للمستفيد تكليف اجلمعية  .2

 أتدية ماذلم من حقوق وواجبات عند استحقاقها. .3

 الفكرية. احملافظة على حقوق ادللكيات .4

البياانت وادلعلومات اخلاصة دبا يضمن احلفاظ على سرية  البياانت،صوصية وحفظ اخلاحملافظة على  .5
ابدلستفيدين واحملافظ عليها؛ إال إذا مت طلبها من اجلهات ادلخولة وحسب الضوابط والتعليمات من 
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 اجلهة ادلشرفة على اجلمعية.

 ابدلعايري والسياسات ادلنظمة دليثاق أخالقيات ادلهنة والسلوك. مالتقييد وااللتزا .6

 الواجبة لو: تتزويد ادلستفيد ابدلعلوما 
 الستقبال االستفسارات والرد عليها.حتديد ضابط اتصال   .1

 قنوات التواصل الستقبال االستفسارات وتزويدىم ابلطلبات.توفري . .2

 اجلمعية.موقع عرب علومات على ادلطرأ اليت تالتحديثات التعديالت و  نشر .3
  رضا:القياس 

 مفتوحة ادلدة.استبانة قياس الرضا  عمل  .1

 .وادلقابالتالزايرات ادليداين و ادلسح  .2

 رابط الشكاوى واالستفسارات.لادلتابعة  .3

 .يف موقع اجلمعية االلكرتوين نشر نتائج الرضا .4

 ادلسؤوليات
االطالع حتت إدارة واشراف اجلمعية  العاملنيأنشطة اجلمعية وعلى مجيع  علىتطبق ىذه السياسة 

. والتوقيع عليها الوظيفية مومسؤولياهت مأداء واجباهتواإلدلام وااللتزام دبا ورد فيها من أحكام عند 
الوعي بثقافة ومبادئ السلوك ىذه السياسة وكذلك نشر نشر  الشؤون اإلدارية وادلاليةوعلى إدارة 

 ها.بنسخة من واألقسام الوظيفي واخالقيات الوظيفة وتزويد مجيع اإلدارات

 ادلراجع
 السياسة( ىذه األوىليف دورتو ) 2012لعام  (004) رقم اعتمد رللس إدارة اجلمعية يف االجتماع

 . وىي سارية التطبيق 03/11/2012يف 

 
 


