
 

 



 

 

 مقدمة 

اليت تنظم عالقهتا جبميع الأطراف من مس تفيدين ودامعني ومتطوعني وخالفه , مبا يكفل حقوق  والإجراءات( الس ياسات نتدبرهتضع مجعية حتفيظ القرآ ن الكرمي ابلليث )

 امجلعية واكفة هذه الأطراف .

اخلالفات ولية وطريقة تسوية وتشلك آأنظمة العمل والعقود املصدر الأسايس يف حتديد حقوق وواجبات املتعاقدين وطريقة آأداهئا وتبعات التقصري يف ادلاء , وحدود املسؤ 

 اليت قد تنشأأ من جراء تنفيذ هذه العقود واخلدمات بشلك يكفل حامية الأطراف ذات العالقة مع امجلعية .

يكفل حقوق لتعديل علهيا وتعمميها مبا وتركز امجلعية عىل صيغة العالقات مع املس تفيدين , وتضع لها آأولوية من خالل وضع آ لية لتنظمي هذه العالقة . مع مراجعهتا ابس مترار وا

 املس تفيد.

 الهدف العام من الس ياسة

تقان ورسعة وجودة عالية لإجناز معامالهتم ومتابعة متطلباهتم ومقرتحاهتم والعمل عىل  مواص ة التطوير والتسسني اليت تم تقدمي خدمة ممتزية للمس تفيدين من اكفة الرشاحئ ابإ

ىل حتقيق الأهداف , وا ىل طلب املس تفيد .ابلتعاون مع اكفة اجلهات للوصول اإ لهىم بأأسهل الطرق دون احلاجة اإ  لوصول اإ

 آأهداف الس ياسة

 حاجة املس تفيد واكفة الفئات املس تفيدة يف امجلعية من خالل تسهيل الإجراءات . وحصوهلم عىل اكفة اخلدمات املطلوبة دون عناء ومشقة . تقدير 

  خدمة املس تفيد .تقدمي اخلدمات املتاكم ة بأأحدث الأساليب الالكرتونية يف 

 . تقدمي املعلومات والاجاابت بشلك مالمئ مبا يتناسب مع تساؤلت املس تفيدين واس تفساراهتم من خالل عدة قنوات 

 . تقدمي خدمة للمس تفيد من موقعة حفاظًا لوقته وتقديرًا لظروفه ورسعة اجناز خدمته 

 املقدمة والتسسني املس متر لإجراء تقدمي خدمة وآأداء مقدم اخلدمة . الرتكزي عىل معلية قياس رضا املس تفيد كوس ي ة لرفع جودة اخلدمة 

 . زايدة ثقة وانامتء املس تفيدين ابمجلعية من خالل تبين آأفضل املعايري 

 : ما ييلاملامرسات يف تقدمي اخلدمة للمس تفيد وذكل عن طريق 

 . تصسيح املفاهمي السائدة دلى املس تفيد عن اخلدمات املقدمة يف امجلعية 

 تقدم من خدمات . تكوين انطباعات وقناعات اجيابية جديدة حنو امجلعية وما 

  عىل آأن تقيمي جودة اخلدمة حق من حقوق املس تفيد حيث آأهنا آأداة للتقومي والتطوير ل  والتأأكدنرش ثقافة تقيمي اخلدمة دلى املس تفيد والتشجيع عىل ذكل

 للعقاب والتشهري .

 الأقسام اليت تقدم خدماهتا للمس تفيدين ادلاخيل آأو اخلاريج . نرش ثقافة جودة اخلدمة بني مجيع 

 دارية لالرتقاء مبس توى ونوعية اخلدمات املقدمة للمس تفيد وحماوةل القضاء عىل معوقات تقدمي خدمات ذات جودة ع  اليةابتاكر مفاهمي وتقنيات اإ

 . املس تفيدينالل تلمس آأراء وذكل من خالل التطوير والتسسني املس متر للخدمات املقدمة للمس تفيد من خ 

 



 

 

 القنوات املس تخدمة للتواصل مع املس تفيدين :

 . املقاب ة 

 .التصالت الهاتفية 

 . وسائل التواصل الاجامتعي 

 . اخلطاابت 

 . خدمات طلب املساعدة 

 . خدمة التطوع 

 . املوقع الالكرتوين للجمعية 

 

 الأدوات املتاحة ملوظف عالقات املس تفيدين للتواصل مع املس تفيدين : 

 . الالحئة الأساس ية للجمعية 

  مهنجية التصال والتواصل 

  مهنجية مجع املعلومات 

  مهنجية قياس رضا املس تفيد 

  الالحئة التعلميية 

 ويم التعامل مع املس تفيد عىل خمتلف املس توايت لإهناء معاملته ابلشلك التايل : 

 . عطاء املراجع الوقت الاكيف  اس تقبال املس تفيد بلباقة واحرتام والإجابة عىل مجيع الاس تفسارات واإ

 ن صالحيهتا وقت التقدمي .التأأكد من تقدمي املراجع اكفة املعلومات املطلوبة , وعىل املوظف مطابقة البياانت والتأأكد م 

  . يضاح اجلوانب التنظميية جابة عىل تساؤلته واإ حالته ملسؤول البسث الاجامتعي لالإ  يف حال عدم وضوح الإجراءات للمس تفيد فعىل املوظف اإ

 . التأأكد عىل حصة البياانت املقدمة من طالب ادلمع والتوقيع علهيا وآأنه مسؤول مسؤولية مبارشة عن حصة املعلومات  

 . التوضيح للمس تفيد بأأن طلبه سريفع للجنة البسث دلراسة طلبه والرد عليه يشأأن قبوهل آأو رفضه خالل مدة ل تقل عن آأس بوعني 

 . جراءات التسجيل مع اكامتل الطلبات  اس تكامل اإ

 . تقدمي اخلدمة الالزمة 
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