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 :مقدمة-

تضع اجلنعٔة اخلريٓة لتخفٔظ الكسآٌ الهسٓه مبخافظة الكْٓعٔة الطٔاضات ّاإلجساءات اليت تيظه عالقتَا جبنٔع 

ٍرِ األطساف . ّتػهل األطساف مً مطتفٔدًٓ ّداعنني ّمتطْعني ّخالفُ ، مبا ٓهفل حكْم اجلنعٔة ّنافة 

داء أىظنة العنل ّالعكْد املصدز األضاضٕ يف حتدٓد حكْم ّّاجبات املتعاقدًٓ ّطسٓكة أدائَا ّتبعات التكصري يف األ

ّحدّد املطؤّلٔة ّطسٓكة تطْٓة اخلالفات اليت قد تيػأ مً جساء تيفٔر ٍرِ العكْد ّاخلدمات بػهل ٓهفل 

 ٔة .محآة األطساف ذات العالقة مع اجلنع

ّتسنص اجلنعٔة اخلريٓة لتخفٔظ الكسآٌ الهسٓه مبخافظة الكْٓعٔة على صٔغة العالقات مع املطتفٔدًٓ ، ّتضع هلا 

أّلْٓة مً خالل ّضع آلٔة لتيظٔه ٍرِ العالقة . مع مساجعتَا باضتنساز ّالتعدٓل علَٔا ّتعنٔنَا مبا ٓهفل حكْم 

 املطتفٔد .    

   : اهلدف العام-

تنٔصة للنطتفٔدًٓ مً نافة الػسائح بإتكاٌ ّضسعة ّجْدة عالٔة إلجناش معامالتَه ّمتابعة متطلباتَه تكدٓه خدمة م

إىل حتكٔل األٍداف ّمكرتحاتَه ّالعنل على مْاصلة التطْٓس ّالتخطني اليت تته بالتعاٌّ مع نافة اجلَات للْصْل 

 ، ّالْصْل إلَٔه بأضَل الطسم دٌّ احلاجة إىل طلب املطتفٔد .

 األهداف التفصيلية :-

تكدٓس حاجة املطتفٔد ّنافة الفئات املطتفٔدة مً اجلنعٔة مً خالل تطَٔل اإلجساءات ّحصْهله على نافة -1

 اخلدمات املطلْبة دٌّ عياء ّمػكة .

 تكدٓه اخلدمات املتهاملة بأحدث األضالٔب اإللهرتّىٔة يف خدمة املطتفٔد .-2

مالئه مبا ٓتياضب مع تطاؤالت املطتفٔدًٓ ّاضتفطازاتَه مً خالل                تكدٓه املعلْمات ّاإلجابات بػهل -3

 عدة قيْات . 

 تكدٓه خدمة للنطتفٔد مً مْقعُ حفاظًا لْقتُ ّتكدٓسًا لظسّفُ ّضسعة إجناش خدمتُ .-4

إلجساء تكدٓه الرتنٔص على عنلٔة قٔاع زضا املطتفٔد نْضٔلة لسفع جْدة اخلدمة املكدمة ّالتخطني املطتنس -5

 خدمة ّأداء مكدو اخلدمة .

شٓادة ثكة ّاىتناء املطتفٔدًٓ باجلنعٔة مً خالل تبين أفضل املعآري ّاملنازضات يف تكدٓه اخلدمة للنطتفٔد -6

 ّذلو عً طسٓل ما ٓلٕ :

 تصخٔح املفأٍه الطائدة لدى املطتفٔد عً اخلدمات املكدمة يف اجلنعٔة .-أ

 ت إجيابٔة جدٓدة حنْ اجلنعٔة ّما تكدو مً خدمات .تهًْٓ اىطباعات ّقياعا-ب

ىػس ثكافة تكٔٔه اخلدمة لدى املطتفٔد ّالتػحٔع على ذلو ّالتأند على أٌ تكٔٔه جْدة اخلدمة حل مً حكْم -ج

 املطتفٔد حٔث أىَا أداة للتكْٓه ّالتطْٓس ال للعكاب ّالتػَري .

 دو خدماتَا للنطتفٔدًٓ الداخلٕ أّ اخلازجٕ .ىػس ثكافة جْدة اخلدمة بني مجٔع األقطاو اليت تك-د
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ّحماّلة الكضاء على ابتهاز مفأٍه ّتكئات إدازٓة لالزتكاء مبطتْى ّىْعٔة اخلدمات املكدمة للنطتفٔد -ٍـ

معْقات تكدٓه خدمات ذات جْدة عالٔة ّذلو مً خالل التطْٓس ّالتخطني املطتنس للددمات املكدمة للنطتفٔد مً 

   املطتفٔدًٓ . خالل تلنظ آزاء

 

 الكهوات املستخدمة للتواصل مع املستفيديو :-

 املكابلة .-1

 االتصاالت اهلاتفٔة .-2

 ّضائل التْاصل االجتناعٕ .-3

 اخلطابات .-4

 خدمات التعلٔه ّحتفٔظ نتاب اهلل .-5

 خدمة التطْع .-6

 املْقع اإللهرتّىٕ للحنعٔة .-7

 ميادٓب املهاتب الفسعٔة .-8

 املتاحة ملوظف عالقات املستفيديو للتواصل مع املستفيديو :األدوات -

 الالئخة األضاضٔة للحنعٔة .-1

 دلٔل ضٔاضة الدعه للنطتفٔدًٓ .-2

 طلب دعه مطتفٔد .-3

 ويتم التعامل مع املستفيد على خمتلف املستويات إلنهاء معامالته بالشكل التالي :-

 اضتكبال املطتفٔد بلباقة ّاحرتاو ّاإلجابة على مجٔع االضتفطازات ّإعطاء املساجع الْقت الهايف . .  1

مطابكة البٔاىات ّالتأند مً صالحٔتَا ّقت التأند مً تكدٓه املساجع نافة املعلْمات املطلْبة ، ّعلى املْظف . 2

 التكدٓه .

لإلجابة على تطاؤالتُ ّإٓضاح  اإلدازةظف إحالتُ ملطؤّل يف حال عدو ّضْح اإلجساءات للنطتفٔد فعلى املْ.  3

  .اىب التيظٔنٔة اجلْ

التأند مً صخة البٔاىات املكدمة مً طالب الدعه ّالتْقٔع علَٔا ّأىُ مطؤّل مطؤّلٔة مباغسة عً صخة .  4

 املعلْمات .

           لدزاضة طلبُ ّالسد علُٔ بػأٌ قبْلُ أّ زفضُ خالل مدة  املدتصة . التْضٔح للنطتفٔد بأٌ طلبُ ضريفع للحية5

 ال تكل عً أضبْعني .

 . اضتهنال إجساءات التطحٔل مع انتنال الطلبات .6

 . تكدٓه اخلدة الالشمة .7

 

 



 سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين                                 مجعية حتفيظ القرآن الكريم بالقويعية                                                                                          

 

 ( 1)  سلسلة اللوائح والسياسات الداخلية                                 3                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين

 معتمدة

 هـ99/11/1331( وتاريخ 483مبوجب حمضر جملس اإلدارة رقم )

 م92/7/9292املوافق    

 

 


