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تمهيد  

تـضع جـمعية عـالـم غـراس لـلفتيات السـياسـات واإلجـراءات الـتي تـنظم عـالقـتها بجـميع األطـراف 
مــن مســتفيديــن وداعــمين ومــتطوعــين وخــالفــه ، بــما يــكفل حــقوق الجــمعية وكــافــة هــذه 

األطراف 
وتـشكل أنـظمة الـعمل والـعقود الـمصدر األسـاسـي فـي تحـديـد حـقوق وواجـبات الـمتعاقـديـن 
وطـريـقة أدائـها وتـبعات الـتقصير فـي األداء ، وحـدود الـمسؤولـية وطـريـقة تـسويـة الـخالفـات 
الــتي قــد تــنشأ مــن جــراء تــنفيذ هــذه الــعقود والخــدمــات بــشكل يــكفل حــمايــة األطــراف ذات 
الــعالقــة مــع الجــمعية وتــركــز الجــمعية عــلى صــيغة الــعالقــات مــع المســتفيديــن ، وتــضع لــها 
أولـويـة مـن خـالل وضـع آلـية لـتنظيم هـذه الـعالقـة .مـع مـراجـعتها بـاسـتمرار والـتعديـل عـليها 

وتعميمها بما يكفل حقوق المستفيد.



الهدف العام 
تــقديــم خــدمــة مــتميزة للمســتفيديــن مــن كــافــة الشــرائــح بــإتــقان وســرعــة وجــودة عــالــية إلنــجاز مــعامــالتــهم 
ومـتابـعة مـتطلباتـهم ومـقترحـاتـهم والـعمل عـلى مـواصـلة الـتطويـر والتحسـين بـالـتعاون مـع كـافـة الـجهات 

للوصول إلى تحقيق األهداف، والوصول إليهم بأسهل الطرق دون الحاجة إلى طلب المستفيد.

األهداف التفصيلية: 
تـقديـر حـاجـة المسـتفيد وكـافـة الـفئات المسـتفيدة فـي الجـمعية مـن خـالل تسهـيل اإلجـراءات لـلحصول عـلى 1.

كافة الخدمات المطلوبة دون عناء ومشقة. 
تقديم الخدمات المتكاملة بأحدث األساليب االلكترونية في خدمة المستفيد. 2.
 تـقديـم الـمعلومـات واإلجـابـات بـشكل مـالئـم بـما يـتناسـب مـع تـساؤالت المسـتفيديـن واسـتفساراتـهم مـن 3.

خالل عدة قنوات. 
تقديم خدمة للمستفيد من موقعه حفاظا لوقته و تقديرا لظروفه وسرعة انجاز خدمته. 4.
الـتركـيز عـلى عـملية قـياس رضـا المسـتفيد كـوسـيلة لـرفـع جـودة الخـدمـة الـمقدمـة والتحسـين المسـتمر 5.

إلجراء تقديم الخدمة وأداء مقدم الخدمة.  

األدوات المتاحة إلى موظف عالقات المستفيدين للتواصل مع المستفيدين:

الالئحة األساسية للجمعية •
دليل خدمات البحث االجتماعي •
دليل سياسة الدعم للمستفيدين •
طلب دعم مستفيد  •
سياسات العمل الخيري •
التعليمات واألنظمة من الجهات الرسمية •

ويتم التعامل مع المستفيد إلنهاء معامالته بالشكل التالي: 

استقبال المستفيد بلباقة واحترام واالجابة على جميع االستفسارات وإعطاء المراجع الوقت الكافي •
الـتأكـد مـن تـقديـم الـمراجـع كـافـة الـمعلومـات الـمطلوبـة، وعـلى الـموظـف مـطابـقة الـبيانـات والـتأكـد مـن •

صالحيتها وقت التقديم 
فــي حــالــة عــدم وضــوح اإلجــراءات للمســتفيد فــعلى الــموظــف إحــالــته لــمسؤول الــبحث االجــتماعــي •

لإلجابة على تساؤالتهم و إيضاح الجوانب التنظيمية 
الـتأكـد عـلى صـحة الـبيانـات الـمقدمـة مـن طـالـب الـدعـم والـتوقـيع عـليها وأنـه مسـئول مسـئولـية مـباشـرة •

عن صحة المعلومات 
الـتوضـيح للمسـتفيد بـأن طـلبه سـيرفـع لـلجنة الـبحث لـدراسـة طـلبه والـرد عـليه بـشأن قـبولـه أو رفـضه •

خالل مدة ال تقل عن أسبوعين   
استكمال إجراءات التسجيل مع اكتمال الطلبات •
 تقديم الخدمة الالزمة •



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

تصحيح المفاهيم السائدة لدى المستفيد عن الخدمات المقدمة في الجمعية •
تكوين انطباعات وقناعات إيجابية جديدة نحو الجمعية وما تقدمه من خدمات  •
نشـر ثـقافـة تـقييم الخـدمـة لـدى المسـتفيد والـتشجيع عـلى ذلـك والـتأكـد عـلى أن تـقييم جـودة الخـدمـة حـق •

من حقوق المستفيد حيث أنها أداة للتقويم والتطوير ال للعقاب والتشهير 
نشر ثقافة جودة الخدمة بين جميع األقسام التي تقدم خدماتها للمستفيدين الداخلي أو الخارجي •
ابـتكار مـفاهـيم وتـقنيات إداريـة لـالرتـقاء بمسـتوى ونـوعـية الخـدمـات الـمقدمـة للمسـتفيد ومـحاولـة الـقضاء •

عـلى مـعوقـات تـقديـم خـدمـات ذات جـودة عـالـية وذلـك مـن خـالل الـتطويـر والتحسـين المسـتمر للخـدمـات 
المقدمة للمستفيد من خالل تلمس آراء المستفيدين 

القنوات المستخدمة للتواصل مع المستفيدين: 

المقابلة  •
االتصاالت الهاتفية •
وسائل التواصل االجتماعي •
الخطابات •
خدمات طلب المساعدة •
خدمة التطوع •
الموقع االلكتروني للجمعية •
المراجع•

اعـتمد مجـلس إدارة الجـمعية فـي االجـتماع ( الـرابـع ) فـي دورتـه ( األولـى ) هـذه السـياسـة 
في 21/8/2021م .  


