سياسة تنظين العالقة هع الوستفيذين

 :توهيذ
رضغ جًؼيخ انجش انخيشيخ ثًذبفظخ ْشٔة انغيبعبد ٔاإلجشاءاد انزي رُظى ػاللزٓب ثجًيغ األطشاف
يٍ يغزفيذيٍ ٔداػًيٍ ٔيزطٕػيٍ ٔخالفّ  ,ثًب يكفم دمٕق انجًؼيخ ٔكبفخ ْزِ األطشاف ٔ .رشكم
أَظًخ انؼًم ٔانؼمٕد انًصذس األعبعي في رذذيذ دمٕق ٔٔاججبد انًزؼبلذيٍ ٔطشيمخ أدائٓب ٔرجؼبد
انزمصيش في انذاء ٔ ,دذٔد انًغإٔنيخ ٔطشيمخ رغٕيخ انخالفبد انزي لذ رُشأ يٍ جشاء رُفيز ْزِ
انؼمٕد ٔانخذيبد ثشكم يكفم دًبيخ األطشاف راد انؼاللخ يغ انجًؼيخ .
ٔرشكض جًؼيخ انجش انخيشيخ ثًذبفظخ ْشٔة ػهٗ صيغخ انؼاللبد يغ انًغزفيذيٍ ٔ ,رضغ نٓب أٔنٕيخ
يٍ خالل ٔضغ آنيخ نزُظيى ْزِ انؼاللخ  .يغ يشاجؼزٓب ثبعزًشاس ٔانزؼذيم ػهيٓب ٔرؼًيًٓب ثًب يكفم
دمٕق انًغزفيذ .

 :الهذف العام
رمذيى خذيخ يزًيضح نهًغزفيذيٍ يٍ كبفخ انششائخ ثارمبٌ ٔعشػخ ٔجٕدح ػبنيخ إلَجبص يؼبيالرٓى
ٔيزبثؼخ يزطهجبرٓى ٔيمزشدبرٓى ٔانؼًم ػهٗ يٕاصهخ انزطٕيش ٔانزذغيٍ انزي رزى ثبنزؼبٌٔ يغ كبفخ
انجٓبد نهٕصٕل ئنٗ رذميك األْذاف ٔ ,انٕصٕل ئنيٓى ثأعٓم انطشق دٌٔ انذبجخ ئنٗ طهت
انًغزفيذ .

 :األهذاف التفصيلية
*رمذيش دبجخ انًغزفيذ ٔكبفخ انفئبد انًغزفيذح في انجًؼيخ يٍ خالل رغٓيم اإلجشاءاد ٔدصٕنٓى
ػهٗ كبفخ انخذيبد انًطهٕثخ دٌٔ ػُبء ٔيشمخ .
*رمذيى انخذيبد انًزكبيهخ ثأدذس األعبنيت االنكزشَٔيخ في خذيخ انًغزفيذ .
*رمذيى انًؼهٕيبد ٔاإلجبثبد ثشكم يالئى ثًب يزُبعت يغ رغبؤالد انًغزفيذيٍ ٔاعزفغبسارٓى يٍ
خالل ػذح لُٕاد .
*رمذيى خذيخ نهًغزفيذ يٍ يٕلؼّ دفبابًا نٕلزّ ٔرمذيشاًا نظشٔفّ ٔعشػخ اَجبص خذيزّ.
*انزشكيض ػهٗ ػًهيخ ليبط سضب انًغزفيذ كٕعيهخ نشفغ جٕدح انخذيخ انًمذيخ ٔانزذغيٍ انًغزًش
إلجشاء رمذيى خذيخ ٔأداء يمذو انخذيخ .
*صيبدح صمخ ٔاَزًبء انًغزفيذيٍ ثبنجًؼيخ يٍ خالل رجُي أفضم انًؼبييش .

والووارسات في تقذين الخذهة للوستفيذ ورلك عن طريق ها يلي :
 -1رصذيخ انًفبْيى انغبئذح نذٖ انًغزفيذ ػٍ انخذيبد انًمذيخ في انجًؼيخ .
ركٕيٍ اَطجبػبد ٔلُبػبد ايجبثيخ جذيذح َذٕ انجًؼيخ ٔيب رمذو يٍ خذيبد -2.
َ -3شش صمبفخ رمييى انخذيخ نذٖ انًغزفيذ ٔانزشجيغ ػهٗ رنك ٔانزأكذ ػهٗ أٌ رمييى جٕدح انخذيخ
دك يٍ دمٕق انًغزفيذ ديش أَٓب أداح نهزمٕيى ٔانزطٕيش ال نهؼمبة ٔانزشٓيش .
َشش صمبفخ جٕدح انخذيخ ثيٍ جًيغ األلغبو انزي رمذو خذيبرٓب نهًغزفيذيٍ انذاخهي أٔ انخبسجي-4.
 -5اثزكبس يفبْيى ٔرمُيبد ئداسيخ نالسرمبء ثًغزٕٖ َٕٔػيخ انخذيبد انًمذيخ نهًغزفيذ ٔيذبٔنخ انمضبء
ػهٗ يؼٕلبد رمذيى خذيبد راد جٕدح ػبنيخ ٔرنك يٍ خالل انزطٕيش ٔانزذغيٍ انًغزًش نهخذيبد
انًمذيخ نهًغزفيذ يٍ خالل رهًظ أساء انًغزفيذيٍ .
القنىات الوستخذهة للتىاصل هع الوستفيذين :
 -1انًمبثهخ
 -2االرصبالد انٓبرفيخ
ٔ -3عبئم انزٕاصم االجزًبػي
انخطبثبد-4
 -5خذيبد طهت انًغبػذح
 -6خذيخ انزطٕع
 -7انًٕلغ االنكزشَٔي نهجًؼيخ
األدوات الوتاحة لوىظف عالقات الوستفيذين للتىاصل هع الوستفيذين :
نهجًؼيخ-1

انالئذخ األعبعيخ
دنيم خذيبد انجذش االجزًبػي-2
 -3دنيم عيبعخ انذػى نهًغزفيذيٍ
 -4طهت دػى يغزفيذ

ويتن التعاهل هع الوستفيذ على هختلف الوستىيات إلنهاء هعاهالته بالشكل التالي :
اعزمجبل انًغزفيذ ثهجبلخ ٔادزشاو ٔاإلجبثخ ػهٗ جًيغ االعزفغبساد ٔئػطبء انًشاجغ انٕلذ انكبفي-1
-2انزأكذ يٍ رمذيى انًشاجغ كبفخ انًؼهٕيبد انًطهٕثخ ٔ ,ػهٗ انًٕاف يطبثمخ انجيبَبد ٔانزأكذ يٍ
صالديزٓب ٔلذ انزمذيى .
 -3في دبنخ ػذو ٔضٕح اإلجشاءاد نهًغزفيذ فؼهٗ انًٕاف ئدبنزّ نًغئٕل انجذش االجزًبػي
نإلجبثخ ػهٗ رغبؤالرّ ٔئيضبح انجٕاَت انزُظيًيخ .
 -4انزأكذ ػهٗ صذخ انجيبَبد انًمذيخ يٍ طبنت انذػى ٔانزٕليغ ػهيٓب ٔأَّ يغإٔل يغئٕنيخ يجبششح
ػٍ صذخ انًؼهٕيبد .
 -5انزٕضيخ نهًغزفيذ ثأٌ طهجّ عيشفغ نهجُخ انجذش نذساعخ طهجّ ٔانشد ػهيّ ثشأٌ لجٕنّ أٔ سفضّ
خالل يذح ال رمم ػٍ أعجٕػيٍ .
اعزكًبل اجشاءاد انزغجيم يغ اكزًبل انطهجبد -6.
رمذيى انخذيخ انالصيخ -7.

