
 

 

 

 ظيم العالقة مع املستفيدينتن سياسة
 

 

 :مقدمة 

 القتهاع تنظم التي واإلجراءات السياسات اململكة أورام مراكز كافة يف الخريية سند جمعية مدتعت

 كافةو  الجمعية حقعق يكيل مبا , وخالفه توععنياملو  داعمنيالو  ستييدينامل من األطراف بجميع

 .األطراف هذه

 وطريقة املتعاقدين وواجبات حقعق تحديد يف األسايس املصدر والعقعد العمل أنظمة وتشكل

 جراء من أتنش قد التي الخالفات تسعية وطريقة املسؤولية وحدود اآلداء يف التقصري وتبعات أدائها

 . الجمعية مع العالقة ذات األطراف حامية يكيل بشكل والخدمات العقعد هذه تنييذ

 لتنظيم ةآلي وضع خالل من أولعية لها وتضع ,املستييدين مع العالقات صيغة عىل جمعيةال تركز حيث

 لورفني.ا حقعق يكيل مبا وتعميمها عليها والتعديل باستمرار مستييديها مع العالقة هذه

 

 

 :الهدف العام 

 خالل من ئحالرشا كافة من املستييدين احتياجات يلبي مبا ومستدام متميز آداء مستعيات تحقيقل

 هممتولبات ومتابعة معامالتهم إلنجاز ربحي الغري القواع يف املهنية املامرسات أفضل توبيق

 ن.ييدياملست كافة مع املنشأة آداء لتحسني التوعيرية الخوط يف وتضمينها  ومقرتحاتهم

 

 :األهداف التيصيلية 

 يف اوترجمته جانب لكل تقديرية بنسب واملتربعني املستييدين وتولعات احتياجات حرص 

 االسرتاتيجية. الخوط محاور

 الية.وفع مرونة أكرث وسائل خالل من املعني للقسم يناملستييد وصعل سهعلة 

 خاذات يف واستخدامها البيانات وتحليل املستييدين الريض يمستع  قياس قنعات تيعيل 

 املنشأة. أداء وتحسني بتوعير املتعلقة القرارات

 ثةالحدي التقنية العسائل ستخدامبا والخدمات الربامج تقديم. 

 

 اآليت ذلك عن طريقو  دمة للمستييداملامرسات يف تقديم الخ: 

 الجمعية يف املقدمة الخدمات عن املستييد لدى السائدة املياهيم تصحيح. 

 خدمات من تقدم وما الجمعية نحع جديدة ايجابية وقناعات انوباعات تكعين. 



 

 

 جعدة يمتقي أن عىل والتأكد ذلك عىل والتشجيع املستييد لدى الخدمة تقييم ثقافة نرش 

 .والتوعير للتقعيم أداة أنها حيث املستييد حقعق من حق الخدمة

 أو ةيالداخل للمستييدين خدماتها تقدم التي األقسام جميع بني الخدمة جعدة ثقافة نرش 

 .ةالخارجي

 القضاء لةومحاو  للمستييد املقدمة الخدمات ونععية مبستعى لالرتقاء إدارية تقنيات ابتكار 

 املستمر والتحسني التوعير خالل من وذلك عالية جعدة ذات خدمات تقديم مععقات عىل

 .املستييدين أراء تلمس خالل من للمستييد املقدمة للخدمات

 

 القنعات املستخدمة للتعاصل مع املستييدين 

 للجمعية األساسية الالئحة. 

 املقابلة. 

 الهاتيية االتصاالت. 

 االجتامعي التعاصل وسائل. 

 .املخاطبات 

 التوعع خدمة. 

 للجمعية االلكرتوين املعقع. 

 

  معامالته باآليتالتعامل مع املستييد إلنهاء: 

 قتالع  املراجع وإعواء االستيسارات جميع عىل واإلجابة واحرتام بلباقة املستييد استقبال 

 الكايف

 نم والتأكد البيانات موابقة املعظف وعىل ,املولعبة املعلعمات كافة تقديم من التأكد 

  التقديم وقت صالحيتها

 مسئعلية مسؤول وأنه عليها لتعقيعوا الدعم طالب من املقدمة البيانات صحة من التأكد 

 املعلعمات صحة عن مبارشة

 الولبات اكتامل مع التسجيل اجراءات استكامل . 

 الالزمة الخدمة تقديم . 

 

  والخدمات: يف الربامج القبعل رشوط 

 الخدمة االجتامعية: 

 عاماً. عرش الثامنة سن إىل العالدة سن من للويل الخدمات تقدم 

 داخل األورام ومراكز الخاصة أو الحكعمية املستشييات إحدى من محعل الويل يكعن ان يجب 

 السععدية. العربية اململكة



 

 

 يلوو الويل إثبات – اجتامعي بحث )استامرة شاملة األورام مراكز من التحعيل بيانات تكعن أن 

 األرسة حالة تثبت أخرى إثباتات أي –جديد طبي تقرير – األمر لعيل بالراتب تعريف – هأمر 

 واالقتصادية االجتامعية

 منه املستييدين من كان إذا تامعياالج الضامن من الرصف إثبات. 

 املعالج. الوبيب من مختعم ومعتمد, جديد الوبي التقرير يكعن أن 

 باملستشيى. االجتامعية الخدمة قسم من معتمدة االجتامعي البحث استامرة تكعن أن 

 وذلك املادي العضع بسبب لويلها والربامج الخدمات تقديم عىل قادرة غري األرسة تكعن أن 

 خدمة. كل ورشوط الحالة لدراسة يخضع

 تمي نأ  عىل الحاالت بعض استثناء للجمعية ميكن الحالة قبعل رشوط جميع تعفر عدم حال يف 

 املستشيى. اخصايئ قبل نم االجتامعي البحث يف كامل االجتامعي العضع تعضيح

 

 :برنامج سند التعليمي 

 التعليمية مةالخد

 الجمعية. يف املخدومة اليئة ضمن الوالب يكعن أن 

 نعر. بنظام مسجل الوالب يكعن أن 

 دوري. بنظام مدرسته مع ويقيم ملدرسة منتسب الوالب يكعن أن 

 ليهم تيعيل بإعادة التعليم وزارة مع بالتنسيق ويقيم املدرسة عن منقوع الوالب يكعن أن 

 .االختبارات وتقديم

 الرتفيهي العالج خدمة

 املخدومة. اليئة من يكعن آن يشرتط ال 

 التعليمية. بالخدمة ملتحق آو باملدرسة ملتحق الوالب يكعن أن 

 املتابعة وتحت عالجة فرتة انهى آو العالج تحت الوالب يكعن أن. 

 

 :برنامج الدعم املعنعي 

 عاماً. عرش الثامنة سن إىل العالدة سن من للويل الخدمات تقدم -

 بالرسطان. املرىض األطيال رسأل  الخدمات متقد -

 العربية اململكة يف األورام ومراكز الحكعمية املستشييات إحدى من محعل الويل يكعن ان -

 السععدية.

 جديد(. طبي تقرير –– أمرة وويل الويل )إثبات كاملة التحعيل بيانات تكعن أن -

 املعالج. الوبيب من مختعم ومعتمد, جديد الوبي التقرير يكعن أن-  -

 ةلدراس يخضع وذلك املادي العضع بسبب لويلها ةالخدم تقديم عىل قادرة غري األرسة تكعن أن -

 .خدمة كل ورشوط الحالة

 يتم أن عىل الحاالت بعض استثناء للجمعية ميكن الحالة قبعل رشوط جميع تعفر عدم حال يف -

 املستشيى. اخصايئ قبل من االجتامعي البحث يف كامل االجتامعي العضع تعضيح


