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 املباشر  تقديم اخلدمة للمستفيد سياسة 
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 الفهرس

 
 

 المحتوى
 مقدمة 

 دمة المستفيد المباشر خالغرض من إعداد سياسة 

 ما تعتمد عليه جمعية قمم الشبابية في تقديم خدماتها للمستفيد المباشر 

 التقييم والقياس الدوري في تقديم الخدمة للمستفيد المباشر النقاط التي يعتمد عليها  

 الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات المستفيد المباشر 

 دور مجلس اإلدارة 

 مجلس اإلدارة  اعتماد 
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 مقدمة

الوسائل لتحسين حياتهم    كافةتوفير  من خالل  للشباب    االجتماعيةإلى التنمية والرعاية    جمعية قمم الشبابية تسعى  

تقديم البرامج والخدمات   خاللبشكل أفضل مع استشراف المستقبل، وتحقيق تطلعاتهم لتحقيق تنمية متكاملة من  

مختلف   في  الهادفة  والتربوية    واالقتصاديةوالتعليمية    واالجتماعيةالشخصية    المجاالتالنوعية  والصحية 

  والتي لها    والمخطط وتحرص الجمعية على أن تكون هذه التنمية والرعاية بإطار من البرامج العلمية المدروسة  

إنجاحها في  الجميع  جهود  تكاتف  يتطلب  مما  المستفيدين  تنميه  إلى  خدماتها    والمستفيدون .تهدف  محور  هم 

حرصهم    ومرتكزها فان  لذلك  البرامج    امهموالتز  وجديتهمالرئيس  هذه  من  المرجوة  الفائدة  يحقق  وتعاونهم 

 . والخدمات ويساهم في بناء شخصياتهم بتوفير الرعاية والخدمات لهم بكل جوده وكفاءه 

 

 المباشر: خدمة المستفيد: الغرض من إعداد سياسة واًلأ

 . األمثلضمان تقديم مختلف خدمات الجمعية على الوجه  ❖

 . أولا وضع المستفيد  خالل في تقديم الخدمات من   ةموحد  سياسةتطوير وتطبيق ونشر  ❖

السياسةيعتبر موظفي خدمة المستفيدين واجهة الجمعية، وبالتالي فإن   ❖ الموظفين   اتم تطويره  هذه  لتزويد 

 :خالل من معها خدمة المتعاملين والمعارف لتحقيق التميز في  باإلرشادات

  القواعد  من   عبر مجموعة   إليهم  الموكلة  العميل  وواجبات  مهامأداء    من  الموظفين  تمكين -

  .الواضحة والعمليات المتسلسلة واإلرشادات

 .صنيف الخدمات المقدمة وشروطها والفئات المستحقةت -

  .التعرف على واجبات الجمعية تجاه المستفيدين -

 .واجبات المستفيدالتعرف على  -
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 :المباشر ما تعتمد عليه جمعية قمم الشبابية في تقديم خدماتها للمستفيد ا:ثانًي

تسهم بشكل   العالمية المعتمدة والتي  هي إحدى المنهجياتوإلدارة المشاريع التنموية،  PMDproمنهجية تم اعتماد 

كبير في إعداد وثائق المشاريع بشكل ممنهج ومنطقي للتدخل في المجتمع، بحيث يمكن قياس العمليات واألنشطة  

 .ونمذجتها  ،وتطويرها ،وتقييمها ،ومؤشراتهاالداخلية والمختلفة 

 النماذج الداخلية التي تعمل عليها المنهجية: 

 دليل أصحاب المصلحة المستفيدين من المشروع )وهم كل من يؤثر أو يتأثر بالمشروع(. نموذج داخلي:

تحليل شجرتي المشكلة واألهداف للمشروع )وهي الطريق للخروج بأهداف المشروع التنموية على  نموذج داخلي:

 المستويات القريبة المدى والمتوسطة المدى والبعيدة المدى(.

 طة، والتي تؤدي بدورها لتحقيق أهداف المشروع على المستويات الخاصة به.صياغة األنش نموذج داخلي:

مصففففوفة اإلطار المنطقي، وهي األداة األهم في المنهجية حيث يعتبر اإلطار المنطقي هو المسفففول لتدخلنا   نموذج داخلي:

العليا على مسفتوى اإلدارة التنفيذية  إلحداث أثر تنموي في المجتمع، وهو غالباا يكون اللغة المشفتركة بين القسفم واإلدارات 

ا كامالا عن كل ما تم ذكره في  أو على مسففتوى مجلا اإلدارة في المنةمة لعرا المشففروع، واعتماده حيث يقدم ملخصففا

مؤشفرات تحقيق األهداف   –أنشفطة المشفروع التي سفتحقق النتائج  –األعلى عن المنهجية ) األهداف على جميع المسفتويات  

موارد المشفروع  –الفرضفيات والمخاطر الخاصفة بالمشفروع    –قق من المؤشفرات الخاصفة بتحقيق األهداف مصفادر التح –

 التكاليف(. –

 الهيكل اإلداري للمشروع، ويوضح األقسام الداخلية والخارجية التي ستعمل على تنفيذ المشروع. نموذج داخلي:

المشفففروع الرئيسفففية    ةأنشفففطمراحل التخطيط لتنفيذ المشفففروع، وهذا النموذج يعطي تفصفففيال دقيقاا لتنفيذ    نموذج داخلي:

التكلفة  –متطلبات التنفيذ   –المسفؤول عن التنفيذ   –ط زمن التنفيذ للنشفا –والفرعية معتمداا على ) النشفاط رئيسفي أو فرعي  

 مؤشر انجاز النشاط(. –المالية للنشاط  

المخطط الزمني جانت، حيث يقوم هذا المخطط بعرا بصففري لتنفيذ أنشففطة المشففروع موزعاا على األيام   نموذج داخلي:

 أو األسابيع أو الشهور خالل مدة النشاط.

 لية للمشروع )المبدئية والمفصلة(.الموازنات الما نموذج داخلي:

خطة التقييم والمتابعة ألهداف المشروع، ويحتوي على مجموعة من النماذج الفرعية التي من شأنها قياس  نموذج داخلي:

 األثر التنموي للمشروع.

ج وثيقففة المشففروع، وهففي الوثيقففة الخاصففة بتنفيففذ المشففروع وتشففتمل علففى جميففع معلومففات النمففاذ  نمففوذج داخلففي:

 أعاله، للتوقيع عليها من أطراف المشروع )الشركاء( للعمل بموجبها.

فرص تحسففين المشففروع، وهو النموذج المسففؤول عن الدروس المسففتفادة في نهاية المشففروع، للتحسففينات   نموذج داخلي:

   المستقبلة على المشروع في اإلصدارات القادمة.
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: المباشر التقييم والقياس الدوري في تقديم الخدمة للمستفيدالنقاط التي يعتمد عليها : ًاثالث  

 

 نموذج تقديم الخدمات ويشمل:  -

 .احتساب عدد الخدمات المقدمة المستفيدين ❖

 معدل الوقت لتقديم الخدمات  ❖

 نسبة الخدمات الجديدة المقدمة وفق استراتيجية الجمعية ❖

 األخطاء في تقديم الخدمات ونسبتها  ❖

 المقدمة للمستفيدجودة الخدمات  ❖

 سهولة الوصول للخدمات ❖

 المدة الزمنية لتقديم الخدمات ❖

 سلوك وكفاءة العاملين مقدمي الخدمات  ❖

 مدى اإلبداع واالبتكار في تقديم الخدمات ❖

 المرونة والتواصل في تقديم الخدمات ❖

 شفافية ووضوح اإلجراءات والتعليمات للمستفيدين في تقديم الخدمات  ❖

 والمساواة في تقديم الخدماتالعدل  ❖

 مدى االستجابة لطلبات المستفيدين ❖

معالجة شكاوى المستفيدين.  -           

القتراحات المقدمة من المستفيدين.  -           

قياس معدلت رضا المستفيدين.  -           

الستماع لصوت المستفيد )تحويل مالحةات المستفيدين إلى فرص تحسين للخدمات(.  -           

 

 :سؤولة عن تقديم خدمات المستفيد المباشرالجهة الم: رابعًا

 . إدارة البرامج والمشاريع بجمعية قمم الشبابية
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  خامسًا: دور مجلس اإلدارة
 .الخاصة بالجمعية للمستفيد المباشرتقديم الخدمة  اعتماد سياسة (1

 .في الجمعية  تقديم الخدمة للمستفيد المباشر سياسةضبط اإليقاع والتأثير على ثقافة  (2

 .في الجمعية تقديم الخدمة للمستفيد المباشر سياسةتحديد الطريقة المثلى للتعاطي مع  (3

تقديم الخدمة للمستفيد   ياسةسالموافقة على القرارات الهامة التي قد تؤثر على أداء الجمعية في  (4

 .المباشر

بالجمعية وذلك بناء   تقديم الخدمة للمستفيد المباشر سياسةالعمل وفق اعتماد تقرير لجنة مراجعة  (5

 .اإلدارة المختصة على المعلومات المقدمة بواسطة 

 

 

 اعتماد مجلس اإلدارةًا: سادس
 .   م  25/07/2019في ( في دورته )الولى( هذه السياسة األول اعتمد مجلا إدارة الجمعية في الجتماع )

 


