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 :متهيد

السياسععععععا  ءاإل ععععععظا ا  العععععع  تعععععععنظم  القت ععععععا  خيععععععع ا  ععععععظا  معععععععن ، مجعيععععععة التخععععععإلر لنيععععععدما  اإل سعععععععا يةتضععععععع 
ءتشعععععععق    ظخعععععععة  ا  ععععععظا ،مبعععععععا يقفعععععع  كاعععععععإل  ا خعيععععععة ء افعععععععة  ععععععع    ءخالفععععععع ،مسععععععتفيدين ءوا خععععععع  ءمت ععععععإل   

العخعععععع  ءالعاععععععإلو امل ععععععدر ا ساسععععععت ا دديععععععد كاععععععإل  ءءا لععععععا  املتعاقععععععدين ء ظياععععععة  وا  ععععععا ءتلعععععععا  التا عععععع  ا 
ية ء ظياععععة تسععععإلية ايتالفععععا  العععع  قععععد تنشععععو مععععن  ععععظا  تنفيعععع   عععع   العاععععإلو ءايتععععدما   شععععق  ءكععععدءو املسعععع ءل الععععدا ،

 .ا خعيةيقف  محاية ا  ظا  ذا  العالقة مع 
ءتضعععععع لعععععا  ءلإليعععععة معععععن خعععععال   املسعععععتفيدين، نعععععة صعععععي ة العالقعععععا  معععععع  مجعيعععععة التخعععععإلر لنيعععععدما  اإل سعععععا يةءتظ ععععع  

 .املستفيدمع مظا عت ا ابستخظار ءالتعدي   ني ا ءتعخيخ ا مبا يقف  كاإل   العالقة.ءضع آلية لتنظيم     

 :العام اهلدف    

تاععععععد  خدمععععععة متخيعععععع ف لنخسععععععتفيدين مععععععن  افععععععة الشععععععظا ا عتاععععععا  ءسععععععظ ة ء ععععععإلوف  اليععععععة إل ععععععا  معععععععامال م ءمتا عععععععة 
مت نلععععا م ءمامكععععا م ءالعخعععع   نععععة مإلاصععععنة الت ععععإليظ ءالتاسعععع  العععع  تععععتم ابلتعععععاء  مععععع  افععععة ا  ععععا  لنإلصععععإل     

 .ملستفيداءالإلصإل   لي م أبس   ال ظ  وء  احلا ة     نب  ا  دا ،دايق 

 :التفصيليةاألهداف   

ءك إللم  نة  افة    .تاديظ كا ة املستفيد ء افة الفئا  املستفيدف ا ا خعية من خال  تس ي  اإل ظا ا   •
 .ايتدما  امل نإل ة وء   نا  ءمشاة 

 .تاد  ايتدما  املتقامنة أبكدث ا ساليب االلقمء ية ا خدمة املستفيد  •
ق  مال م مبا يتناسب مع تساؤال  املستفيدين ءاستفسارا م من خال   دف تاد  املعنإلما  ءاإل ااب   ش •

 .قنإلا  
 .تاد  خدمة لنخستفيد من مإلقع  كفاظاً لإلقت  ءتاديظاً لظظءف  ءسظ ة ا ا  خدمت   •
الم ي   نة  خنية قياس رضا املستفيد  إلسينة لظفع  إلوف ايتدمة املادمة ءالتاس  املستخظ إل ظا  تاد    •

 .وا  مادم ايتدمة خدمة ء 
  ايوف ثاة ءا تخا  املستفيدين اب خعية من خال  تلين  فض  املعاي   •

 :يلي املمارسات يف تقدمي اخلدمة للمستفيد وذلك عن طريق ما  
 .ت ايا املفا يم السا دف لدى املستفيد  ن ايتدما  املادمة ا ا خعية •
 .ا خعية ءما تادم من خدما تقإلين ا  لا ا  ءقنا ا  اجيا ية  ديدف حنإل  •
 شعععععظ ثاافعععععة تايعععععيم ايتدمعععععة لعععععدى املسعععععتفيد ءالتشعععععديع  نعععععة ذلععععع  ءالتو عععععد  نعععععة    تايعععععيم  عععععإلوف ايتدمعععععة  •

 .ءالتش  كق من كاإل  املستفيد كيث  هنا  واف لنتاإل  ءالت إليظ ال لنعااب 
 .لنخستفيدين الداخنت  ء ايتار ت شظ ثاافة  إلوف ايتدمة    مجيع ا قسام ال  تادم خدما ا  •
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ا تقعععععار مفعععععا يم ءتانيعععععا   واريعععععة لالرتاعععععا  مبسعععععتإلى ء إل يعععععة ايتعععععدما  املادمعععععة لنخسعععععتفيد ء اءلعععععة الاضعععععا   •

 نعععععععة معإلقعععععععا  تاعععععععد  خعععععععدما  ذا   عععععععإلوف  اليعععععععة ءذلععععععع  معععععععن خعععععععال  الت عععععععإليظ ءالتاسععععععع  املسعععععععتخظ 
 لنيدما  املادمة لنخستفيد من خال  تنخس  را  املستفيدين

    
 :املستفيدين القنوات املستخدمة للتواصل مع  

 املاا نة  •
 االت اال  الاتفية  •
 ءسا   التإلاص  اال تخا ت  •
 ايت ااب   •
 خدما   نب املسا دف  •
 خدمة الت إلع  •
 املإلقع االلقمءين لندخعية  •

 
 :املستفيديناألدوات املتاحة ملوظف عالقات املستفيدين للتواصل مع 

 .الال اة ا ساسية لندخعية •
 الشظا ا .ء   ظا ا  ءمناذج ا إلوف  •
 .ولي  سياسة الد م لنخستفيدين •
  نب مستفيد  ديد. •

 :التايلويتم التعامل مع املستفيد على خمتلف املستوايت إلهناء معامالته ابلشكل 
 .استالا  املستفيد  نلاقة ءاكمام ءاإل ا ة  نة مجيع االستفسارا  ء   ا  املظا ع الإلقت القاا •
ءالتو ععععععد مععععععن ء نععععععة املإلظععععععي م ا اععععععة الليععععععا    امل نإل ععععععة،التو ععععععد مععععععن تاععععععد  املظا ععععععع  افععععععة املعنإلمععععععا   •

 .صالكيت ا ءقت التاد 
لنخسععععععع ء  امليعععععععت   ء ا كالعععععععة  عععععععدم ءضعععععععإلع اإل عععععععظا ا  لنخسعععععععتفيد فعنعععععععة املإلظعععععععي  كالتععععععع  ملسعععععععئإل   •

 .لإل ا ة  نة تساؤالت  ء يضاع ا إلا ب التنظيخية مديظ اإلوارف
  يا   املتربع.استقخا  ا ظا ا   •
 تاد  ايتدمة الال مة •

 

 

 


