سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين
اعتمدت من جملس اإلدارة يف االجتماع العاشر
يوم السبت بتاريخ 1441 / 7 /19هـ املوافق 2020/3/14

سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده  ....وبعد:
أقر جملس اإلدارة جلمعية الدعوة واإلرشاد بقرى احلسيين والنجوع سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين يف
فقد ّ
مجعية الدعوة يف جلسته املنعقدة بتاريخ 1441/7/19ه املوافق 2020/3/14م ورقم ()10
متهيد
تضع مجعية الدعوة واإلرشاد بقرى احلسيين والنجوع السياسات واإلجراءات اليت تنظم عالقته جبميع األطراف من
مستفيدين وداعمني ومتطوعني وخالفه ،مبا يكفل حقوق مجعية الدعوة 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 مجعية الدعوة.
وتكز مجعية الدعوة واإلرشاد بقرى احلسيين والنجوع على صيغة العالقات مع املستفيدين ،ويضع 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 من كافة الشرائح إبتقان وسرعة وجودة عالية إلجناز معامالهتم ومتابعة متطلباهتم
ومقرتحاهتم والعمل على مواصلة التطوير والتحسني اليت تتم ابلتعاون مع كافة اجلهات للوصول إىل حتقيق
األهداف.
األهداف التفصيلية
• تقدير كافة الفئات املستفيدة يف مجعية الدعوة من خالل تسهيل اإلجراءات وحصوهلم على كافة اخلدمات
املطلوبة دون عناء ومشقة.
• تقدمي خدمة للمستفيد من موقعه حفاظاً لوقته وتقديراً لظروفه.

• الرتكيز على عملية قياس رضا املستفيد كوسيلة لرفع جودة اخلدمة املقدمة والتحسني املستمر إلجراء تقدمي
خدمة وأداء مقدم اخلدمة.
• زايدة ثقة وانتماء املستفيدين جبمعية الدعوة من خالل تبين أفضل املعايري
واملمارسات يف تقدمي اخلدمة للمستفيد وذلك عن طريق ما يلي:
-1

تصحيح املفاهيم السائدة لدى املستفيد عن اخلدمات املقدمة يف مجعية الدعوة.

-2

تكوين انطباعات وقناعات اجيابية جديدة حنو مجعية الدعوة وما يقدم من خدمات.

-3

نشر ثقافة تقييم اخلدمة لدى املستفيد والتشجيع على ذلك والتأكد على أن تقييم جودة اخلدمة حق
من حقوق املستفيد حيث أهنا أداة للتقومي والتطوير ال للعقاب والتشهري.

القنوات املستخدمة للتواصل مع املستفيدين
-1

املقابلة.

-2

االتصاالت اهلاتفية.

-3

وسائل التواصل االجتماعي.

-4

اخلطاابت.

