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 سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين

 : توهيذ

 , انًسخفيذيٍ يغ انؼاللبث صيغت ػهٗ شميك بًشكض انخيشيت انبش جًؼيت ٔحشكض

 ببسخًشاس يشاجؼخٓب يغ . انؼاللت ْزِ نخُظيى آنيت ٔضغ خالل يٍ أٔنٕيت نٓب ٔحضغ

  .انًسخفيذ دمٕق يكفم بًب ٔحؼًيًٓب ػهيٓب ٔانخؼذيم

 : الهذف العام

 ػبنيت ٔجٕدة ٔسشػت باحمبٌ انششائخ كبفت يٍ نهًسخفيذيٍ يخًيضة خذيت حمذيى

 انخطٕيش يٕاصهت ػهٗ ٔانؼًم ٔيمخشدبحٓى يخطهببحٓى ٔيخببؼت يؼبيالحٓى إلَجبص

 , األْذاف حذميك ئنٗ نهٕصٕل انجٓبث كبفت يغ ببنخؼبٌٔ حخى انخي ٔانخذسيٍ

  .فيذانًسخ طهب ئنٗ انذبجت دٌٔ انطشق بأسٓم ئنيٓى ٔانٕصٕل

 : األهذاف التفصيلية

 ػهٗ ٔدصٕنٓى اإلجشاءاث حسٓيم خالل يٍ انجًؼيت في انًسخفيذ دبجت حمذيش 

 ٔيشمت ػُبء دٌٔ انًطهٕبت انخذيبث كبفت

 انًسخفيذ خذيت في االنكخشَٔيت األسبنيب بأدذد انًخكبيهت انخذيبث حمذيى 

 انًسخفيذيٍ حسبؤالث يغ يخُبسب بًب يالئى بشكم ٔاإلجبببث انًؼهٕيبث حمذيى 

 لُٕاث ػذة خالل يٍ ٔاسخفسبساحٓى

 اَجبص ٔسشػت نظشٔفّ ٔحمذيشا   نٕلخّ دفبظب   يٕلؼّ يٍ نهًسخفيذ خذيت حمذيى 

 خذيخّ

 انًؼبييش أفضم حبُي خالل يٍ ببنجًؼيت انًسخفيذيٍ ٔاَخًبء رمت صيبدة 

 : والووارسات في تقذين الخذهة للوستفيذ ورلك عن طريق ها يلي

 انجًؼيت في انًمذيت انخذيبث ػٍ انًسخفيذ نذٖ انسبئذة انًفبْيى حصذيخ .1

 خذيبث يٍ حمذو ٔيب انجًؼيت َذٕ جذيذة ايجببيت ٔلُبػبث اَطببػبث حكٕيٍ .2

 أٌ ػهٗ ٔانخأكذ رنك ػهٗ ٔانخشجيغ انًسخفيذ نذٖ انخذيت حمييى رمبفت َشش .3

  انًسخفيذ دمٕق يٍ دك انخذيت جٕدة حمييى

 نهًسخفيذيٍ خذيبحٓب حمذو انخي األلسبو جًيغ بيٍ انخذيت جٕدة رمبفت َشش .4

 انخبسجي أٔ انذاخهي

 انًمذيت انخذيبث َٕٔػيت بًسخٕٖ نالسحمبء ئداسيت ٔحمُيبث يفبْيى ابخكبس .5

 ٔرنك ػبنيت جٕدة راث خذيبث حمذيى يؼٕلبث ػهٗ انمضبء ٔيذبٔنت نهًسخفيذ

 لخال يٍ نهًسخفيذ انًمذيت نهخذيبث انًسخًش ٔانخذسيٍ انخطٕيش خالل يٍ

 انًسخفيذيٍ أساء حهًس

  



 

 القنىات الوستخذهة للتىاصل هع الوستفيذين:   

  

 انًمببهت .1

 انٓبحفيت االحصبالث .2

 االجخًبػي انخٕاصم ٔسبئم .3

 انخطبببث .4

 انًسبػذة طهب خذيبث .5

 انخطٕع خذيت .6

 نهجًؼيت االنكخشَٔي انًٕلغ .7

  

 األدوات الوتاحة لوىظف عالقات الوستفيذين للتىاصل هع الوستفيذين :  

  

 نهجًؼيت األسبسيت انالئذت .1

 االجخًبػي انبذذ خذيبث دنيم .2

 نهًسخفيذيٍ انذػى سيبست دنيم .3

 يسخفيذ دػى طهب .4

  

 ويتن التعاهل هع الوستفيذ على هختلف الوستىيات إلنهاء هعاهالته بالشكل التالي  

 ٔئػطبء االسخفسبساث جًيغ ػهٗ ٔاإلجببت ٔادخشاو بهببلت انًسخفيذ اسخمببل .1

 . انكبفي انٕلج انًشاجغ

 يطببمت انًٕظف ٔػهٗ , انًطهٕبت انًؼهٕيبث كبفت انًشاجغ حمذيى يٍ انخأكذ .2

 انخمذيى ٔلج صالديخٓب يٍ ٔانخأكذ انبيبَبث

 انبذذ نًسئٕل ئدبنخّ انًٕظف فؼهٗ نهًسخفيذ اإلجشاءاث ٔضٕح ػذو دبنت في .3

 انخُظيًيت انجٕاَب ٔئيضبح حسبؤالحّ ػهٗ نإلجببت االجخًبػي

 يسإٔل ٔأَّ ػهيٓب ٔانخٕليغ انذػى طبنب يٍ انًمذيت انبيبَبث ذتص ػهٗ انخأكذ .4

 انًؼهٕيبث صذت ػٍ يببششة يسئٕنيت

 ػهيّ ٔانشد طهبّ نذساست انبذذ نهجُت سيشفغ طهبّ بأٌ نهًسخفيذ انخٕضيخ .5

 أسبٕػيٍ ػٍ حمم ال يذة خالل سفضّ أٔ لبٕنّ بشأٌ

  .انطهببث اكخًبل يغ انخسجيم اجشاءاث اسخكًبل .6

  .انالصيت نخذيتا حمذيى .7
 


