
 

 سياسة تنظيل العبقة مع المست يدين*
 م دمة

ا السياستتتتة تعريتتتتق المستتتتت يدين متتتتن الختتتتدمات العامتتتتة للجمعيتتتتة ال تتتترض متتتتن  تتتت ا السياستتتتة تتمثتتتتل  تتتت 
ومعرفتتتة جميتتتع اإلجتتتراءات التتتتي يتتتتل تحتتتديثها بشتتتكل مستتتتمر حستتتب الحاجتتتة  و متتتا ت ت تتتي  المصتتتلحة 
العامتتتتة، باإل تتتتافة للمستتتتتجدات التتتتتي تستتتتعى الجمعيتتتتة لتح ي هتتتتا تجتتتتاا خدمتتتتة المستتتتت يدين والعمتتتتل علتتتتى 

ستتتتاعد ل لبنت تتتتال متتتتن الرعويتتتتة فلتتتتى التنميتتتتة، متتتتع تعزيتتتتز ث تتتتة تتتتتوفير الستتتتبل واألدوات المعينتتتتة التتتتتي ت
 .المست يدين بالخدمات التي ت دمها

 النلاق
علتتتتى الرقتتتتي  تحتتتتدد  تتتت ا السياستتتتة المستتتت وليات العامتتتتة علتتتتى كافتتتتة المستتتتت يدين متتتتن ختتتتدمات الجمعيتتتتة،
متتتن التلتتتور بتتتالمجتمع والحتتتدك متتتن المشتتتاكل االجتماعيتتتة التتتتي تعتتتاني منهتتتا األستتترة المستتتت يدة، وتمتتتنعهل 

والت تتتتدل، وتتتتتوفير متتتتا يلتتتتزمهل متتتتن الختتتتدمات االجتماعيتتتتة الخاصتتتتة فتتتتي مجتتتتاالت التتتتتي ت تتتتدمها الجمعيتتتتة، 
بمتتتتا  االجتمتتتتاعي،المختل تتتتة التتتتتي ي تتتتول عليهتتتتا دور األخصتتتتائي  باإل تتتتافة فلتتتتى عمليتتتتات التلتتتتور والتنميتتتتة

 .ي د  فلى تح يق  كبر قدر ممكن من النتائج اإليجابية

 الهدق العال:
 معتتتتامبتهل فنجتتتازدمتتتة متميتتتتزة للمستتتت يدين متتتتن كافتتتة الشتتتترائ  بإت تتتان وستتتترعة وجتتتودة عاليتتتتة ت تتتديل خ

كافتتتة  ومتابعتتتة متللبتتتاتهل وم ترحتتتاتهل والعمتتتل علتتتى مواصتتتلة التلتتتوير والتحستتتين التتتتي تتتتتل بالتعتتتاون متتتع
 والوصتتتتتول فلتتتتتيهل ب ستتتتتهل اللتتتتترق دون الحاجتتتتتة فلتتتتتى للتتتتتب األ تتتتتداق،الجهتتتتتات للوصتتتتتول فلتتتتتى تح يتتتتتق 

 .المست يد
 

  الت صيلية: األ داق
  اإلجراءاتتسهيل  خبلت دير حاجة المست يد وكافة ال ئات المست يدة في الجمعية من  -1
 وحصولهل على كافة الخدمات المللوبة دون عناء ومش ة -2
 في خدمة المست يد  اإللكترونية األساليبت ديل الخدمات المتكاملة ب حد   -3
واستتتت ستتتاراتهل من المستتتت يدين  تستتتا التبما يتناستتتب مع  مبئلبشتتتكل  واإلجاباتت ديل المعلومات  -4

 ت ديرا لظروف  ووقت .وسرعة انجاز خدمت   عدة قنوات خبل
 على وقت . ت ديل خدمة للمست يد من موقع  ح اظا -5
ر المستتتتمالتركيز على عملية قياب ر تتتا المستتتت يد كوستتتيلة لرفع جودة الخدمة الم دمة والتحستتتين  -6

 م دل الخدمة ت د يل خدمة و داء فجراء
ة والممارسات في ت ديل الخدمتبني  ف ل المعايير  خبلزيادة ث ة وانتماء المست يدين بالجمعية من  -7

 -:للمست يد و لال عن لريق ما يلي
 والتشهيرللع اب  الالخدمة حق من ح وق المست يد حي   نها  داة للت ويل والتلوير  - 
 ع على  لال والت كد على  ن ت ييل جودة ث افة ت ييل الخدمة لدى المست يد والتشجي رنش -ب
 .ة نحو الجمعية وما ت دل من خدماتتكوين انلباعات وقناعات ايجابية جديد -ت
 .تصحي  الم ا يل السائدة لدى المست يد عن الخدمات الم دمة في الجمعية - 
 .يجالتي ت دل خدماتها للمست يدين الداخلي  و الخار األقسالنشر ث افة جودة الخدمة بين جميع  - 



 

 المنتجة  لألسر  النسائيةرئيسة جمعية كنوز                   

 سعود ال العزيز بن عبد سعود بن بن مشعل فيصل بنت لمياء
 

 التوقيع:

 

 

 

 بمستتتتتتتوى ونوعية الخدمات الم دمة للمستتتتتتت يد ومحاولة لبرت اءابتكار م ا يل وت نيات فدارية  -ح
التلوير والتحستتتتين المستتتتتمر  خبلال  تتتتاء على معوقات ت ديل خدمات  ات جودة عالية و لال من 

 تلمب  راء المست يدين خبلللخدمات الم دمة للمست يد من 
 

 :المست يدينال نوات المستخدمة للتواصل مع 
 

 الم ابلة  -1
 الهات ية. التصاالتا -2
 االجتماعيوسائل التواصل  -3
 الخلابات -4
 خدمات للب المساعدة. -5
 خدمة التلوج  -6
 للجمعية اإللكترونيالموقع  -7
 المكاتب ال رعية -8

 

 المتاحة لموظق عال ات المست يدين للتواصل مع المست يدين:  األدوات
 

 للجمعية  األساسية البئحة -1
 االجتماعيبح  دليل خدمات ال -2
 دليل سياسة الدعل للمست يدين  -3

 

 :للب دعل مست يد
 -بالشكل التالي:  معامبت  فنهاءويتل التعامل مع المست يد على مختلق المستويات 

وفعلتتتاء المراجتتتع الوقتتتت  االست ستتتاراتعلتتتى جميتتتع  واإلجابتتتةاستتتت بال المستتتت يد بلباقتتتة واحتتتترال  -1
 الكافي.

والت كتتتد  وعلتتتى الموظتتتق ملاب تتتة البيانتتتات ،المعلومتتتات المللوبتتتة الت كتتتد متتتن ت تتتديل المراجتتتع كافتتتة -2
 من صالحيتها وقت الت ديل.

 االجتمتتتاعيللمستتتت يد فعلتتتى الموظتتتق فحالتتتت  لمستتتئول البحتتت   اإلجتتتراءاتفتتتي حالتتتة عتتتدل و تتتوح  -3
 وفي اح الجوانب التنظيمية. تسا الت على  ل جابة

توقيتتتع عليهتتتا و نتتت  مستتت ول مستتتئولية الت كتتتد علتتتى صتتتحة البيانتتتات الم دمتتتة متتتن لالتتتب التتتدعل وال -4
 مباشرة عن صحة المعلومات.

التو تتتي  للمستتتت يد بتتت ن للبتتت  ستتتيرفع للجنتتتة البحتتت  لدراستتتة للبتتت  والتتترد عليتتت  بشتتت ن قبولتتت   و  -5
 ت ل عن  سبوعين. ال مدة خبلرف   

 وت ديل الخدمة البزمة. استكمال اجراءات التسجيل مع اكتمال الللبات -6
 
 
 

 
 


