
 
 

 

سياسة تنظيم العالقة مع 

 المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
 

  



 مكذم٘

تضع مجعٚٞ اهدع٘ٝ ٗاإلزغاد ٗت٘عٚٞ اجلاهٚات باهساكٞ اهطٚاضات ٗاإلجساءات اهيت  تيتِ ٍ عتهأيتا    

جبٌٚع األطساف ًّ ًطافٚدّٙ ٗداعٌني ًٗاط٘عني ٗختفٕ ؛ مبا ٙلفى حق٘ق اجلٌعٚٞ ٗكافٞ ٓرٖ 

أُ ٌٞ اهعٌى ٗاهعق٘د املصيتدز األضاضيتٛ حت يدٙيتد حقيت٘ق ٗٗاجايتات املاعاهيتدّٙ       األطساف ، ٗتػلى 

ٗطسٙقٞ أدائٔا ٗتاعات اهاقصري حت األداء ، ٗحدٗد املطؤٗهٚٞ ٗطسٙقٞ تط٘ٙٞ اخلتفات اه  هد تِػأ 

 ًّ جساء تِفٚر ٓرٖ اهعق٘د ٗاخلدًات بػلى ٙلفى محاٙٞ األأطساف ذات اهعتهٞ ًع اجلٌعٚٞ.

اهعتهيتيتات ًيتيتع   صيتيتٚا ٞ هيتيتدع٘ٝ ٗاإلزغيتيتاد ٗت٘عٚيتيتٞ اجلاهٚيتيتات حت حيتيتٛ اهساكيتيتٞ عويتيتٟ     ٗتسكيتيتص مجعٚيتيتٞ ا 

املطافٚدّٙ ، ٗتضيتع ايتا أٗه٘ٙيتٞ ًيتّ خيتتي ٗييتع تهٚيتٞ هاِ ٌٚٔيترٖ اهعتهيتٞ ، ًيتع ًساجعأيتا باضيتاٌساز             

 ٗاهاعدٙى عوٚٔا ٗتعٌٌٚٔا مبا ٙلفى حق٘ق املطافٚد.

 اهلذف العاو :

تقدٍٙ خدًٞ ًاٌٚصٝ هوٌطافٚدّٙ ًّ كافٞ اهػسائح بإتقاْ ٗضسعٞ ٗج٘دٝ عاهٚيتٞ إلايتاش ًعيتاًتتٍٔ    

ًٗاابعٞ ًاطوااتٍٔ ًٗقرتحاتٍٔ ٗاهعٌى عوٟ ً٘اصوٞ اهاط٘ٙس ٗاهاحطني اهرٜ ٙاٍ باهاعاْٗ ًع كافيتٞ  

 .اجلٔات هو٘ص٘ي إىل يقٚق األٓداف 

 اليطاق

 اجلٌعٚٞ، ًّٗ اٍ عتهات تعاهدٙٞ ًعيدد ٓرٖ اهطٚاضٞ املطؤٗهٚات اهعاًٞ عوٟ كافٞ اهعاًوني 

 .خاصٞ ٗفقًا هألُ ٌٞ ضٚاضاتٗٙطاثِٟ ًّ ذهم ًّ تصدز اٍ 

 

 



 البٔاٌ

 قيْات التْاصل مع املشتفٔذًٓ: - أ

 املقابوٞ. .1

 .املساضتت-املخاطاات .2

 االتصاي اااتفٛ. .3

 اهفاكظ. .4
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  :ًأدّات التْاصل مع املشتفٔذٓ - ب

 .اهتئحٞ األضاضٚٞ .1

 .ضٚاضٞ اهاعاًى ًع اهػسكاء املِفرّٙ ٗاألطساف .2

 ضٚاضٞ اهاربع .3

 .ضٚاضٞ إدازٝ اهاط٘ع .4

 التعامل مع املشتفٔذًٓ: - ت

حطّ االضاقااي هوٌطافٚد باألختق اهسفٚعٞ، ٗتقدٍٙ اهضٚافٞ حطب املطاطاع، ٗاضاقااي  .1

 ت٘فري االجابٞ املِاضاٞ ٗاهسد عوٚٔا مبعوً٘ٞ دهٚقٞ ضوٌٚٞ صحٚحٞ.اضافطازٖ ًع 

 حاي اضاقااي ًعاًوٞ جيب اضاتًٔا كاًوٞ ًع تصٗٙدٖ مبعاٙري ٗاغرتاطات اهطواات هواأكد ًّ اكاٌااا. .2

 اهاأكد ًّ اكاٌاي مجٚع اهاٚاُات ٗاملعوً٘ات هاى ًغادزٝ املطافٚد. .3

اهاأكٚد عوٟ صحٞ اهاٚاُات ٗاملعوً٘ات ٗأخر ت٘هٚع املطافٚد عوٟ صحأا، ٗإُٔ ًطؤٗي ًطؤٗهٚٞ ًااغسٝ  .4

 عِٔا. 
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احلفاظ عوٟ ضسٙٞ املعوً٘ات احملاف ٞ عوٟ خص٘صٚٞ املطافٚدّٙ ٗحفظ بٚاُاتٍٔ مبا ٙضٌّ  .2

 ٗاملطاِدات.

 تأدٙٞ ًااٍ ًّ حق٘ق ٗٗاجاات  .3

 باملعاٙري ٗاهطٚاضات املِ ٌٞ ملٚثاق أختهٚات املِٔٞ ٗاهطو٘ن. َاهاقٚٚد ٗاالهاصا .4

 الْاجب٘ لُ: تتزّٓذ ّمتكني املشتفٔذ باملعلْما - ج

 ٗتصٗٙدٍٓ باهطواات ٗاملعوً٘ات.ت٘فري ٗتعصٙص هِ٘ات اها٘اصى ًع املطافٚدّٙ الضاقااي االضافطازات . .1
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 قٔاض رضا املشتفٔذًٓ: - ح

 .زفع اضاااُٞ هٚاع اهسيا هلى بسُاًج  .1

 
 املشؤّلٔات

ٙعٌوْ٘ يت إدازٝ اهرّٙ  اهعاًونيتطاق ٓرٖ اهطٚاضٞ يٌّ أُػطٞ اجلٌعٚٞ ٗعوٟ مجٚع 

ٗاها٘هٚع  ٗاإلملاَ بٔا اهطٚاضٞٗعوٟ ٓرٖ  ٍاالطتع عوٟ األُ ٌٞ املاعوقٞ بعٌؤٗاغساف اجلٌعٚٞ 

اه٘ظٚفٚٞ. ٗعوٟ إدازٝ  ًٍٗطؤٗهٚاتٔ ٍ، ٗاالهاصاَ مبا ٗزد فٚٔا ًّ أحلاَ عِد أداء ٗاجااتٔعوٚٔا

هٚات اه٘ظٚفٞ ٗتصٗٙد مجٚع ُػس اه٘عٛ بثقافٞ ًٗاادئ اهطو٘ن اه٘ظٚفٛ ٗاخت اهاػسٙٞامل٘ازد 

 .ٔابِطخٞ ًِ ٗاألهطاَ اإلدازات
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