
 

 2من  1الصفحة 

 

 الاثصال و التواصل مع املعنيينسياسة 
 111 السياسةرقم 

 القيادة اإلدارية واالسرتاتيجية املعيار
 احلوكمة والشفافية

 سياسة االتصال و التواصل مع املعنيني  اسم السياسة
 مجيع اإلدارات ابإلدارة الرئيسة املسؤولية عن التطبيق
 . تواصل جيد مع املعنينيبناء  -1 املخرجات املتوقعة

 .التواصل مع املعنينياالتصال و  بتطبيق سياسةالتزام مدراء وموظفني اجلمعية  -2
 هـ1443 - 1 النسخة

 

 الغرض: -1
ا لقواعد عمااًل ابألحكام واتباعً أجلمعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  التواصل مع ادلعنينياالتصال و أعدت سياسة 

 احلوكمة الصادرة من وزارة ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 

 :السياسة -2
 الرمسية. تطوير وحتديد قناة التواصلتلتزم اجلمعية ب .1
 .تبين سياسة االستماع لصوت العميلتلتزم اجلمعية ب .2
 .ي ورضى العميلأتبين وتشجيع استباانت الر اجلمعية بتلتزم  .3
 .بتحسني الصورة الذهنية للمنشأةقيام القيادة  .4

 املسؤوليات: -3
 إدارة العالقات العامة واإلعالم. .1
 .رللس اإلدارة يف اإلدارة الرئيسة واجملالس اإلدارية يف فروع اجلمعية .2
 .اللجنة التنفيذية .3
 ادلدير التنفيذي. .4

 
افرها:املستندات  -4  الواجب ثو

 قائمة صالحيات رللس اإلدارة. .1
 قاعدة بياانت أعضاء اجلمعية العمومية ورللس اإلدارة. .2
 .التواصل مع ادلعنينياالتصال و سياسة  .3
 خطة ادارة العالقات العامة و االعالم. .4
 االسر ادلستفيدة(. –قائمة ادلستفيدين من خدمات اجلمعية )ادلتربعني  .5

 
 :ن من السياسةياملستهدفو النطاق: املستفيدين  -5

 اإلدارة الرئيسة جلمعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي وفروع اجلمعية ومشاريعها. .1



 

 2من  2الصفحة 

 

 :التطبيق -6
 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
العالقات  قائمة التواصلتصنيف  1

العامة            
 عالمواإل

 اكتمال التصنيف يشهر 
 ىل فئاتإتقسيمهم  يشهر  ادلستفيدين حتديد احتياجات 2
 عالماإلحصائية العالقات العامة و إ يشهر  حتديد العالقة معهم والتواصل 3
 ادلستفيدين رضا نتائج استبيان يشهر   ادلستفيدين قياس رضا  4

 
 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
 عدد اخلدمات ادلقدمة تقدمي اخلدمات ذلم عدد ادلعنيني ادلعنينياالتصال والتواصل مع  1
عدد استبياانت  تصنيف ادلستفيدين 2

 امتالك عدد من استبياانت التصنيف حتقيق التكامل التصنيف
 استبياانت قياس الرضا دارةأداء اإلتطوير  %09 ادلستفيدين رضاقياس  3

 
 
 التطوير: -8

يف ادلنطقة لالستفادة من خرباهتم  االتصال والتواصل مع ادلعنينيالقيام بزايرة اجلهات اخلريية ادلتميزة بسياسة  .1
 .وجتارهبم

عالم للنقاش واحلوار وتبادل اخلربات والتجارب، وإقامة الدورات اإلبني موظفي العالقات العامة و ات تنظيم لقاء .2
 والندوات واحملاضرات وورش العمل.

 .دارةألعضاء اإلعالم اإلالدورات والندوات واحملاضرات وورش العمل اخلاصة العالقات العامة و حضور  .3
 .مراجعة وتطوير السياسة سنوايً  .4

 
 :املراجع -9

 هـ.1435 –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .1
 هـ.1442حتديث عام  - ISO9001نظام اجلودة  -لوائح إدارة العالقات العامة واإلعالم وتنمية ادلوارد ادلالية  .2
 م.2921إصدار عام  -معيار الشفافية واإلفصاح الصادر من وزارة ادلوارد البشرية والتنمية االجتماعية  .3

 

 


