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ميثاق خدمات المتعاملين 

تحـرص مـؤسـسة السـبيعي الـخيريـة عـلى تـوفـير خـدمـات مـتميزة تـحقق 

رضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم لذلك يهدف هذا الميثاق إلى : 

تـعريـف الـمتعامـلين بـحقوقـهم وواجـباتـهم تـجاه مـؤسـسة السـبيعي 

الخيرية. 

تــعريــف الــمتعامــلين بــالــوســائــل الــمتاحــة لــتقديــم الــشكاوى، 

والمقترحات واالستفسارات.  

الـعمل الـدائـم عـلى تـطويـر األسـالـيب واألدوات المسـتخدمـة فـي 

خـدمـة الـمتعامـلين بـما يـؤهـل الـمؤسـسة لـتصبح أكـثر جـاهـزيـة لـتلبية 

احتياجات المتعاملين وتقديم خدمات مميزة. 

تعريف المتعاملين بالخدمات المقدمة لهم.



خــــدمــــاتــــنا 

خدمات إضافيةوصف الخدمةالخدمة

المنح المالي
الـدعـم الـمالـي لـلمبادرات الـتنمويـة مـن 

أجل تنفيذها ووصولها للمستفيدين.

تــدريــب وتــأهــيل الشــركــاء 

االسـتراتـيجيين وفـق مـنهجية 

إدارة الـــمشاريـــع الـــتنمويـــة، 

وتـكريـمهم، وتـزويـدهـم عـدد 

من اإلهداءات.

المنح المعرفي 
واالستشاري

مــنح الشــركــاء الــمعارف والــخبرات لــدى 

الـمؤسـسة، كـنمذجـة الـتجارب والـمشاريـع 

الـتنمويـة، وإتـاحـة تجـربـة وخـبرة ومـوارد 

الــمؤســسة لــلقطاع، والــمساهــمة فــي 

نشــر الــمحتوى الــمعرفــي الــمتخصص 

تـــقديـــم أفـــراد الـــمؤســـسة خـــبراتـــهم 

الـــعلمية والـــعملية لـــلقطاع الـــتنموي 

بــأفــراده وجــهاتــه، كــخالصــة لــلتجارب 

والـمعارف الـتي تـولـدت فـي الـمؤسـسة 

نـــتيجة دراســـة طـــلبات الـــمنح وزيـــارة 

المشــروعــات وتــقييم الــمبادرات ورصــد 

الدروس المستفادة من ذلك.

منتجات المؤسسة. 

المنح المعرفي 

نشرات معرفية دورية 

مرافق المؤسسة 

مشروع راصد



صـــرف الـــدفـــعات الـــمالـــية وفـــق الجـــدول الـــزمـــني 
للمشروع. 

 نـعرفـكم بـإجـراءات عـمل الـمؤسـسة فـي إدارة ومـتابـعة 
الــمشاريــع ونــزودكــم بــكافــة الــنماذج والمســتندات 

الالزمة. 
نعمل على خدمتكم بكل احترام وسرور. 

نـقدم خـدمـاتـنا مـن خـالل فـريـق عـمل يـتمتع بـالـمعرفـة، 
ويـــتفهم احـــتياجـــاتـــكم، ويســـتطيع اإلجـــابـــة عـــلى 

استفساراتكم. 
نــسعى لــتقليص عــدد اإلجــراءات لــنوفــر لــكم خــدمــة 

سريعة. 
تحظون بخدمة عادلة، وفق معايير، واضحة ومعلنة. 

نــرحــب بــآرائــكم واقــتراحــاتــكم لــنتشارك مــعكم فــي 
تطوير خدماتنا. 

نـضمن لـكم الـخصوصـية والـمحافـظة عـلى السـريـة عـن 
أي مــشاكــل تــطرأ عــلى الخــدمــة الــمقدمــة مــن قــبل 

فريقنا.

التزاماتنا تجاهكم 



تطلعاتنا لتوفير خدمة متميزة لكم

 تـقديـر جـهود مـوظـفينا فـي خـدمـتكم بـالـتعامـل مـعهم بـاحـترام 
متبادل. 

 توفير المستندات حسب الطلب. 
 تجهيز المستندات المطلوبة مسبًقا إلتمام المعاملة (الخدمة). 

 إعـالمـنا بـأسـرع وقـت مـمكن فـي حـال وجـود خـطأ أو تـعديـل فـي 
البيانات. 

 إبــالغــنا بــأي تــغيير فــي الــمعلومــات الــشخصية أو الــظروف 
المتعلقة بإتمام الخدمة. 

الــرد عــلى اســتفسارات فــريــقنا لخــدمــتكم بــشكل أفــضل وفــي 
الوقت المحدد.

اذكـر بـوضـوح أي جـزء مـن الخـدمـة أو سـلوك أنـت غـير راض عـنه أو تـقترح 
تطويره. 

اذكر ما تقترح تصحيحه. 

تقديم معلومات واقعية ودقيقة لدعم الشكوى/ االقتراح. 

إمـدادنـا بـكافـة وسـائـل االتـصال الـخاصـة بـكم لـتمكيننا مـن الـرد عـلى 
شكواكم على وجه السرعة ومناقشتكم حول مقترح التطوير.

عند التقدم بالشكوى / مقترح، يرجى االلتزام باآلتي



ــــــبـيـعي  ــ ـــــسعى فـــــي مـــــؤســـــسة عــــــبدالــــــله اـلسـ ــ ن
ــــمـهّنــية، ونسّخـــــر  ــ ـــقدم خـــدمـــاتـــنا بـ ــ ـــلى أن ن الــــخيريــــة عـ
ـــى  ـــسعى إلـ ــ ـــما ن ـــدف، كـ ــ هـ ـــذا اـل ــــتـحـقـيق هـ ــ مــــواردنــــا لـ
ـــك  ــ ـــها وذل ــــين واالســـــتجابـــــة لـ ــ ـــرص اـلـتـحسـ تحـــديـــد فـ
ذ،  فــي ـن ـــــت ــ ــــعد الـــــعنايـــــة الـــــكامـــــلة بــــــالتخــــــطيط، والـ ـب
ــــــسة،  ــــــمؤســ ــ ــــــة ال ــــــاي ــــــع تــــــــحقيق غ م، م ـي قــي ـــــــت ــ والـ
ـــق  ــــمـهـنـية، وفـ ــ ــــعـطاء مـــع الـــــمتعامـــــلين بـ ــ ـــل الـ ـــكامـ وتـ

فــريــق مــــحفز وبــــيئة جـــاذبـــة.

كلمة األمين العام
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