
 

 
 

 

 

 

 

 

 سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين
جمعية الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء لل

 باملنطقة الرشقية )إيثار(

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 مقدمة:

الجمعية الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء باملنطقة  ضعت 
يثار جميع السياسات واللوائح لتنظيم خدمة املستفيدين إ الرشقية 

وتركز الجمعية عىل  (عيني واجتامعي ومعنوي)وأصحاب املصلحة 
 تقديم أفضل خدمات للمستفيدين.

 الهدف العام:

لكافة رشائح املجتمع لتلبية تقديم خدمات مميزة للمستفيدين والوصول 
 م.حاجاته

 :القنوات املستخدمة يف التواصل مع املستفيدين

 عرب وسائل التواصل االجتامعي. •
 لكرتوين.عرب املوقع اإل •
 عرب االتصال. •
 عرب املقابلة. •
 الخطابات. •

 يثار:إ جمعية  ومن هم مستفيد

بأنواعه ويركز الدعم عىل مرىض الغسيل مرىض القصور العضوي 
لظروف السفر من مدينة  – ماديا)قادرين ( من غري الدموي)الكلوي

 ألخرى( باإلضافة إىل الحاالت اإلنسانية من مرىض القصور العضوي.



 

 
 

 

 تقدم الجمعية الدعم املعنوي والعيني كام ييل:

 -غسيل الكىل )الفئات املحتاجة املستفيدة من الدعم العيني  •
 زراعة األعضاء(

ملقدمي الخدمات الطبية وتقديم التسهيالت توجيه املرىض  •
 ودعمهم يف إجراءات التسجيل والعالج.

التثقيف الصحي املجتمعي للمحافظة عىل الصحة، وللمرىض  •
وذويهم للتعريف باملرض وكيفية التعايش معه، ولفئة الصغار 
لتوجيههم للمحافظة عىل صحتهم وتعريفهم بالتربع وزراعة 

 اادات الصحية الجيدة وإلعدادهم ليكونو األعضاء لتنشئتهم عىل الع
آباء وأمهات داعمني للصحة العامة ورسالة التربع باألعضاء 

 للمحتاجني.
رتقاء بهم واطالعهم عىل املستجدات دعم الكوادر الطبية واال  •

 يف مجال زراعة األعضاء وما يتعلق بها يف النطاق الصحي.
ملتابعة أوضاعهم التواصل بشكل دوري مع املستفيدين وذويهم  •

 .واحتياجاتهم وتقديم االستشارات الطبية يف حال وجود أي طارئ

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 : مطريقة التعامل مع املستفيدين إلنهاء معاملته

جابة عىل جميع ل املستفيد بلباقة واحرتام واإل استقبا •
  .االستفسارات

وعىل التأكد من تقديم املراجع جميع املتطلبات لتقديم الخدمة  •
 .الخدمة التأكد من مطابقة البيانات وصالحيتها موظف

الجمعية يف  خصايئ االجتامعيىل اإل إرسال أوراق املستفيد إ •
 دراسة الحالة. لعمل

يف  خصايئ االجتامعيالتأكد من صحة البيانات املقدمة من قبل اإل  •
 مراجعه دورية. ومراجعتهاالجمعية 

ة الطلب والرد عالم املستفيد بأن الطلب سوف يرفع للجنة لدراسإ  •
 سباب.و الرفض مع تحديد األ أ بقبول الطلب ه علي

 استكامل باقي األوراق والطلبات لرفع الطلب. •
 تقديم الخدمة الالزمة. •

 


