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الرسالة

 االســتفادة   مــن   خدمــات   الجمعيــة   بكفــاءة عاليــة   وجــودة   بالتعــاون   مــع   مختلــف   الجهــات   المعنيــة  

 لتحقيــق   رضــا   المســتفيدين . 

المستفيدون

الذيــن يســتفيدون مــن خدماتهــا مثــل: األطفــال – أوليــاء األمــور – موظفــون – أعضــاء الجمعيــة 

األفــراد  و  – متطوعــون  متدربــون   - الخيــر  – شــركاء  -متبرعــون  الشــرف  أعضــاء   – العموميــة 

والمؤسســات الذيــن يقدمــون خدمــات عينيــة للجمعيــة أو يتلقونهــا.

أهداف المركز

•   تقديــر   مكانــة   الفئــات   المســتفيدة   مــن   خدمــات   الجمعية   من   خالل   تســهيل   اإلجــراءات   وحصولهم  

 علــى   كافة   الخدمــات   المطلوبة . 

•   تقديم   الخدمات   المتكاملة   بأحدث   األساليب بكل كفاءة . 

•التواصل مع المستفيدين من خالل الرد على استفسارتهم عبر القنوات المعتمدة.

•   خدمة   المستفيد   من   موقعه   حفاظاً   على وقته   وتقديراً   لظروفه   ومكانته   وسرعة   إنجاز   خدمته . 

•   قيــاس   رضــا   المســتفيد   كوســيلة   لرفــع   جــودة   الخدمــة   المقدمــة   والتحســين   المســتمر   لإلجــراءات  

 وذلــك   عبــر : 

1 - ايضاح رؤية ورسالة الجمعية وخدماتها للمستفيدين . 

2 -  تكوين   انطباعات   وقناعات   إيجابية   جديدة   نحو    الجمعية وما   تقدمه   من   خدمات . 

3 -   نشر   ثقافة   جودة   الخدمة   بين   جميع   اإلدارات   التي   تقدم   خدماتها   للمستفيدين   داخلياً   أو   خارجياً . 

4 -   ابتكار   مفاهيم   وتقنيات   إدارية   جديدة   لالرتقاء   بمستوى   ونوعية   الخدمات   المقدمة   للمستفيد . 

5 - رصد الشكاوى المقدمة من المستفيدين وتحويلها للجهات ذوي االختصاص.

6 - متابعة ومراقبة جودة األداء للخدمات المقدمة في جميع المراكز ورفع تقارير دورية عن جودة اآلداء.



مهام   مركز   خدمة   المستفيدين

•   تطبيق   رؤية   اإلدارة   حول   خدمة   المستفيد . 

•   اســتقبال   المكالمــات   الــواردة الخاصــة بالشــكاوي والمقترحــات   وإجــراء   المكالمــات   الصــادرة 

اإلختصــاص .  لــذوي  و اإلجابــة   علــى   استفســارات   المســتفيدين وتحويلهــا 

•    متابعة ومراقبة جودة األداء للخدمات المقدمة في جميع اإلدارات التنفيذية والمراكز. 

•   تسهيل   إجراءات   حصول   المستفيدين   على   كافة   الخدمات بسرعة ويسر. 

•   إعــداد ادلــة االســتخدام للمســتفيدين بالتعــاون مــع ادرة الجــودة )دليــل االتصــال والمراســلة - 

دليــل الخدمــات المقدمــة – دليــل الشــكوى- دليــل البرامج...الــخ(.

•   إعــداد   بيانــات   إحصائيــة   بأعــداد   الشــكاوى   واالستفســارات   التــي   تــرد   للمركــز   واإلجــراءات   المتخــذة  

 بشأنها . 

•   نشــر   الوعــي بخدمــات الجمعيــة   اإللكترونيــة   مــن   خــالل   قنــوات   التواصــل   االجتماعــي   الخاصــة  

 بالجمعيــة   بالتنســيق   مــع   المركــز   اإلعالمــي . 

•   قياس   رضا   المستفيدين   وتحليل   النتائج   والرفع   بتقارير   دورية .    

•   تحديث   بيانات   المستفيدين   واألعضاء والداعمين .  

• انشاء قواعد بيانات للمستفيدين والداعمين للجمعية.

قنوات   االتصال 

ــرد   اآللــي   IVR    ســواء   دولــي   أو   محلــي   والرســائل   ــر   الهاتــف   الثابــت،   الجــوال،   وال •   االتصــال   عب

ــة.     النصي

•   اإلنترنت   والتصفح،   البريد   االلكتروني،   المحادثة   الحية   عبر   الموقع.   

•   الفاكس   والبريد . 

•   شبكات   التواصل   االجتماعي.



0118807033 - 0118807028 - 0118807027

csc@dca.org.sa               0545655050
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