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 سياسة تهظيم العالقة مع املستفيديو

 :متهيد

عميّ  اسضّسصس  َاجإرزااا  اس ي تهم  لقاتهًس مجعمّع اطأرزا  نو نضهيّيِو َاالعمن اجلتضع 

َنهطُلن َخقافٌ , مبس ِليل حقُق اجلعميّ  َكسف  يذٍ اطأرزا  . َتغلل أنمعم  اسيعمل َاسيقُا 

املهيستيِو َرزِق  أاائًس َتبيس  اسهقصري يف اسياا , َحيَا املصير اطأصسصْ يف حتيِي حقُق ََاربس  

املضؤَسّ  َرزِق  تضُِ  اخلقافس  اس ي تي تهغأ نو رزاا تهيّذ يذٍ اسيقُا َاخلينس  بغلل ِليل 

 . محسِ  اطأرزا  ذا  اسيقات  نع اجلعميّ 

َضع آسّ  سههمّ  يذٍ  عميّ  لى  يّة  اسيقاتس  نع املضهيّيِو , َتضع اهس أَسُِ  نو خقالاجلَتزكش 

 . اسيقات  . نع نزاريهًس بسصهعمزار َاسهييِل لىًّس َتيعمّعمًس مبس ِليل حقُق املضهيّي

 

  :اهلدف العام

تقيِ  خين  نهعمّشة سىعمضهيّيِو نو كسف  اسغزائح بإتقسى َصزل  َرُاة لسسّ  جإجنسس نيسنقاتً  

ز َاسهحضن اس ي ته  بسسهيسَى نع كسف  َنهسبي  نهطىبستً  َنقرتحستً  َاسيعمل لى  نُايى  اسهطُِ

 . اجلًس  سىُيُل إىل حتقّق اطأييا  , َاسُيُل إسًّ  بأصًل اسطزق اَى احلسر  إىل رىب املضهيّي

 

 :األهداف التفصيلية

   تقيِز حسر  املضهيّي َكسف  اسيئس  املضهيّية يف اجلعميّ  نو خقال تضًّل اجإرزااا  َحصُاه

 املطىُب  اَى لهسا َنغق لى  كسف  اخلينس  

 تقيِ  اخلينس  املهلسنى  بأحيث اطأصسسّب االسلرتَنّ  يف خين  املضهيّي 

  تقيِ  امليىُنس  َاجإرسبس  بغلل نقائ  مبس ِههسصب نع تضسؤال  املضهيّيِو َاصهيضسراتً  نو

 خقال لية تهُا 
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  اجنسس خينهٌ تقيِ  خين  سىعمضهيّي نو نُتيٌ حيسظًس سُتهٌ َتقيِزًا سمزَفٌ َصزل 

  اسرتكّش لى  لعمىّ  تّسظ رضس املضهيّي كُصّى  سزفع رُاة اخلين  املقين  َاسهحضن املضهعمز

 جإرزاا تقيِ  خين  َأااا نقيم اخلين 

 سِساة ثق  َانهعمسا املضهيّيِو بسجلعميّ  نو خقال تبين أفضل امليسِري 

  :واملمارسات يف تكديم اخلدمة للمستفيد وذلك عو طريل ما يلي

 تصحّح امليسيّ  اسضسئية سيى املضهيّي لو اخلينس  املقين  يف اجلعميّ  .1

 تلُِو انطبسلس  َتهسلس  اجيسبّ  ريِية حنُ اجلعميّ  َنس تقيم نو خينس  .2

نغز ثقسف  تقّّ  اخلين  سيى املضهيّي َاسهغجّع لى  ذسم َاسهأكي لى  أى تقّّ  رُاة  .3

 . سىهقُِ  َاسهطُِز ال سىيقسب َاسهغًرياخلين  حق نو حقُق املضهيّي حّث أنًس أااة 

 نغز ثقسف  رُاة اخلين  بن مجّع اطأتضسم اس ي تقيم خينستًس سىعمضهيّيِو اسياخىْ أَ اخلسررْ .4

ابهلسر نيسيّ  َتقهّس  إاارِ  سقارتقسا مبضهُى َنُلّ  اخلينس  املقين  سىعمضهيّي َحمسَس   .5

ذسم نو خقال اسهطُِز َاسهحضن املضهعمز اسقضسا لى  نيُتس  تقيِ  خينس  ذا  رُاة لسسّ  َ

 سىدينس  املقين  سىعمضهيّي نو خقال تىعمط أراا املضهيّيِو

 

  :الكهوات املستخدمة للتواصل مع املستفيديو

 املقسبى  .1

 االتصسال  ااهستيّ  .2

 َصسئل اسهُايل االرهعمسلْ .3

 اخلطسبس  .4

 خينس  رىب املضسلية .5

 خين  اسهطُع .6

 املُتع االسلرتَنْ سىجعميّ  .7
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 ِب امللستب اسيزلّ نهسا .8

 

  :األدوات املتاحة ملوظف عالقات املستفيديو للتواصل مع املستفيديو

 اسقائح  اطأصسصّ  سىجعميّ  .1

 اسّل خينس  اسبحث االرهعمسلْ .2

 اسّل صّسص  اسيل  سىعمضهيّيِو .3

 رىب ال  نضهيّي .4

 

 : ويتم التعامل مع املستفيد على خمتلف املستويات إلنهاء معامالته بالشكل التالي

 اصهقبسل املضهيّي بىبست  َاحرتام َاجإرسب  لى  مجّع االصهيضسرا  َإلطسا املزارع اسُتت اسلسيف .1

اسهأكي نو تقيِ  املزارع كسف  امليىُنس  املطىُب  , َلى  املُظف نطسبق  اسبّسنس  َاسهأكي نو  .2

 يقاحّهًس َتت اسهقيِ 

ملضئُل اسبحث االرهعمسلْ سإلرسب  يف حسس  ليم َضُح اجإرزااا  سىعمضهيّي فيى  املُظف إحسسهٌ  .3

 لى  تضسؤالتٌ َإِضسح اجلُانب اسههمّعمّ 

اسهأكي لى  يح  اسبّسنس  املقين  نو رسسب اسيل  َاسهُتّع لىًّس َأنٌ نضؤَل نضئُسّ  نبسعزة  .4

 لو يح  امليىُنس 

ضٌ اسهُضّح سىعمضهيّي بأى رىبٌ صريفع سىجه  اسبحث سيراص  رىبٌ َاسزا لىٌّ بغأى تبُسٌ أَ رف .5

 خقال نية ال تقل لو أصبُلن

 . اصهلعمسل ارزااا  اسهضجّل نع اكهعمسل اسطىبس  .6

 . تقيِ  اخلين  اسقاسن  .7

 

 




