
 

 

 

 
 
 
 

 

                                                  

 
                                    

 
 
 

                           

   املستفيدين  مع   العالقات   تنظيم   سياسة

 اخلدمات   وتقديم

  الرس مبحافظة الكريم القرآن حتفيظ جلمعية

  (3089) رقم تسجيل هادةش

  االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة من صادرة
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:

 جبميع عالقتها تنظم اليت واإلجراءات السياسات الرس مبحافظة الكريم القرآن حتفيظ مجعية، تضع

 األطراف. هذه وكافة اجلمعية حقوق يكفل مبا وخالفه، ومتطوعني وداعمني مستفيدين من األطراف

 وتبعات أدائها وطريقة املتعاقدين وواجبات حقوق حتديد يف األساسي املصدر والعقود العمل أنظمة وتشكل

 العقود هذه تنفيذ جراء من تنشأ قد اليت اخلالفات تسوية وطريقة املسؤولية وحدود داء،اال يف التقصري

 .اجلمعية مع العالقة ذات األطراف محاية يكفل بشكل واخلدمات

 هلا وتضع املستفيدين، مع العالقات صيغة على الرس مبحافظة الكريم القرآن حتفيظ عيةمج وتركز

 مبا وتعميمها عليها والتعديل باستمرار مراجعتها مع العالقة. هذه لتنظيم آلية وضع خالل من أولوية

   .املستفيد حقوق يكفل

 األعمار. شتى من الدارسون وهم وجتويدًا وحفظًا تالوة الكريم القرآن تعلم -1

لممممم -2 قممممرآن يع كممممريم ال غممممري ال قممممة لل شممممرة بطري لممممم مبا شممممرة غممممري أو كمع همممما كممممأدر  مبا هممممة باعتبار  اجل

صممممة صممممة املتخص هممممم بممممذل  هلمممما واملرخ سمممموبو و يممممة من مممممني مممممن اجلمع شممممرفني معل يممممني وم يممممع يف وإدار  مج

 املستويات.

جممممممود -3 صممممممارف و مممممممواهلم م لمممممميت أل بممممممون ا همممممما سمممممماهمواي أن يرغ خلممممممري يف ب لمممممميم ا تمممممما  وتع هممممممم اهلل ك  و

 والعينية. املالية املنح أو البذل أنواع جلميع املاحنون

جممممود -4 سممممت مار فممممر  و قمممماتهم ال قمممماتهم طا هممممودهم وأو طمممموع خممممالل مممممن وج ممممما الت بممممون في يممممه يرغ  مبمممما ف

 اجلمعية. يف املتطوعون وهم والنفع باألجر عليهم يعود

 

: 

قمممممديم ممممممة ت يمممممزة خد سمممممتفيدين متم فمممممة ممممممن للم شمممممرائح كا قمممممان ال سمممممرعة بإت جمممممودة و يمممممة و عمممممةو عال  متاب

بمممماتهم حمممماتهم متطل مممممل ومقرت لممممى والع صمممملة ع طمممموير موا سممممني الت لمممميت والتح عمممماون تممممتم ا فممممة مممممع بالت  كا

هممممممات صممممممول اجل يمممممم  إىل للو هممممممداف، حتق صممممممول األ لمممممميهم والو سممممممهل إ طممممممرق بأ جممممممة دون ال لمممممم  إىل احلا  ط

 .املستفيد
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: 

 .اإلجراءات تسهيل خالل من اجلمعية من املستفيدة الفئات وكافة ستفيدامل حاجة تقدير •

 .ومشقة عناء دون املطلوبة اخلدمات كافة على وحصوهلم

 .املستفيد خدمة يف االلكرتونية األسالي  بأحدث املتكاملة اخلدمات تقديم •

 من واستفساراتهم املستفيدين تساؤالت مع يتناس  مبا مالئم بشكل واإلجابات املعلومات تقديم •

 .قنوات عدة خالل

 .خدمته اجناز وسرعة لظروفه ديرًاوتق لوقته حفاظًا موقعه من للمستفيد خدمة تقديم •

 املستمر والتحسني قدمةامل اخلدمة جودة لرفع كوسيلة املستفيد رضا قياس عملية على الرتكيز •

 .مةاخلد مقدم وأداء خدمة يميتق إلجراء

 املعايري أفضل تبين خالل من باجلمعية املستفيدين وانتماء ثقة زيادة •

 

 

: 

 .اجلمعية يف املقدمة اخلدمات عن املستفيد لدى السائدة املفاهيم تصحيح •

 .خدمات من تقدم وما اجلمعية حنو جديدة اجيابية وقناعات انطباعات تكوين •

شممممر • فممممة ن يمممميم ثقا مممممة تق سممممتفيد لممممدى اخلد شممممجيع امل لممممى والت لمممم  ع كممممد ذ لممممى والتأ يمممميم أن ع  تق

مممممممة جممممممودة قمممممموق مممممممن حمممممم  اخلد سممممممتفيد ح يمممممم  امل همممممما ح قممممممويم أداة أن طمممممموير للت قمممممما  ال والت  للع

 .والتشهري

شممممر • فممممة ن مممممة جممممودة ثقا يممممع بممممني اخلد سممممام مج لمممميت األق قممممدم ا سممممتفيدين خممممدماتها ت لممممداخلي للم  ا

 .اخلارجي أو

كممممم • فممممماهيم ارابت يمممممات م يمممممة وتقن قممممماء إدار سمممممتوى لالرت يمممممة مب خلمممممدمات ونوع ممممممة ا سمممممتفيد املقد  للم

لمممة ضممماء وحماو لمممى الق قمممات ع قمممديم معو يمممة جمممودة ذات خمممدمات ت لممم  عال طممموير خمممالل ممممن وذ  الت

 .املستفيدين أراء تلمس خالل من للمستفيد املقدمة للخدمات املستمر والتحسني
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 باجلمعية. اخلاصة اهلاتفية األرقام •

 اخلطابات. •

 (.االجتماعي التواصل قنوات ا ، واتس برنامج مباشر، )اتصال العمالء خدمة أرقام •

 .الكرتونية( )روابط والطلبات املالحظات استقبال قنوات •

 .... و احللقات مشريف من امليدان يف سؤولونامل •

 اإللكرتونية. االستبيانات •

 للجمعية. اإللكرتوني املوقع •

 باجلمعية. اخلا  اإللكرتوني الربيد •

 اجلمعية. ملوقع املباشر احلضور أو التواصل •

:

 .للجمعية األساسية الالئحة •

 للجمعية. التنفيذية الالئحة •

 .للمستفيدين الدعم سياسة دليل •

:

سممممممتقبال • سممممممتفيد ا قممممممة امل حممممممرتام بلبا بممممممة وا لممممممى واإلجا يممممممع ع سممممممارات مج طمممممماء االستف جممممممع وإع  املرا

 .الكايف الوقت

 اخلدمة. لتقديم املطلوبة، املعلومات كافة املراجع تقديم من التأكد •

كمممممد • لمممممى التأ نمممممات صمممممحة ع ممممممة البيا لممممم  ممممممن املقد ممممممةا طا يمممممع خلد هممممما والتوق نمممممه علي سمممممؤول وأ  م

 .املعلومات صحة عن مباشرة مسئولية

ضمممميح • سممممتفيد التو بممممه بممممأن للم نممممة سممممريفع طل صممممة للج سممممة املخت بممممه لدرا لممممرد طل يممممه وا  خممممالل عل

 .أسبوعني عن تقل ال مدة

 الالزمة. اخلدمة تقديم •
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