
 

 

 
 

 

 
 

  

 ســياسـة
 

 تنظيم العالقة مع املستفيدين



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 مقدمة
 مجعية حتفيظ القرآن مبحافظة اخلفجي وبنيتتمثل هذه السياسة بتنظيم العالقة بني 

من خدماتها، وذلك مبا يكفل احلقوق لكال األطراف، كما أن  نواملستفيدي
االتفاقيات والعقود هي اليت تشكل أساس ومصدر احلقوق والواجبات يف التعامل بني 
اجلمعية واملستفيدين، كما تسعى  اجلمعية جاهدة على حتديث وجتديد احلقوق 

 وطريقة أدائها ومعاجلة التقصري فيها مبا يكفل محاية احلقوق.
 النطاق

 ومن هلم عالقات تعاقدية معحتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملني 
 .خاصة وفقًا لألنظمة سياساتويستثنى من ذلك من تصدر هلم  اجلمعية،

 

 البيان
 قنوات التواصل مع املستفيدين: - أ

 املقابلة. .1

 .املراسالت-املخاطبات .2

 االتصال اهلاتفي. .3

 الفاكس. .4

 الربيد اإللكرتوني. -املوقع  .5

 التطوع. خدمة .6
 

 :نأدوات التواصل مع املستفيدي - ب

 .الالئحة األساسية .1

 .سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف .2

 .سياسة إدارة التطوع .3

 املكافآت صرف سياسة .4

 منوذج طلب خدمة. .5

 اوإناًث اذكوًرجبنسياتهم املختلفة مجيع الفئات العمرية : الفئات املستهدفة - ت

 املستفيدون من خدمات اجلمعية  - ث



 

 

 أئمة املساجد  .1

 املؤذنون  .2

 املوظفون املدنيون والعسكريون  .3

 معلمو ومعلمات قطاع التعليم .4

 طالب وطالبات املدارس واملعاهد والكليات اجلامعية.  .5

 كبار السن ذكوًرا وإناًثا  .6

 مرتادو املعارض واملهرجانات باحملافظة  .7

 أطفال الروضات  .8
 

 اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية - ج

 حتفيظ القرآن الكريم أو أجزاء منه  .1

 إمامة دورات جتويد القرآن الكريم  .2

 تعليم القراءة بالقرآن  .3

 إقامة مسابقات حفظ القرآن أو أجزاء منه  .4

 إقامة مسابقات متنوعة للكبار والصغار يف شهر رمضان املبارك  .5

 اجلاليات املختلفة باحملافظةإقامة حلقات حتفيظ وحتسني التالوة لرعايا   .6

املنتشرة   )من املتقاعدين وكبار السن( رتاد  الديوانياتالفاحتة ملحتسني تالوة  .7
 باحملافظة.

  

 .  شروط وضوابط  تسجيل املستفيدين  باجلمعية - ح
 )من لديهم هوية وطنية أو إقامة سارية املفعول(. من الفئة النظاميةأن يكون  .1
 . اخلفجيأن يكون مقر السكن داخل منطقة  .2
 عند تقديم طلب التسجيل باجلمعية تكون اهلوية الوطنية ساريةأن  .3

 صور شهادات امليالد لألبناء غري املضافني يف سجل األسرة .4

صورة من نظام )أبشر( باملعلومات الشخصية لرب تزويد اجلمعية ب .5
 عند الطلب. األسرة

 . بالربنامج  املستهدف له باجلمعيةتعبئة منوذج التسجيل   .6

 % من مدة الربنامج.50اسبعاد من مل تتجاوز فرتة انتظامة  .7



 

 

استبعاد املستفيد الذ  ال تنطبق عليه شروط وضوابط التسجيل يف  .8
 .اجلمعية

 املستفيد.صورة من رقم احلساب البنكي واآليبان ، ويكون باسم  .9
 

 التعامل مع املستفيدين: - خ
للمستفيد باألخالق الرفيعة، وتقديم الضيافة حسب حسن االستقبال  .1

جابة املناسبة والرد عليها ، واستقبال استفساره مع توفري اإلاملستطاع
 مبعلومة دقيقة سليمة صحيحة.

حال استقبال معاملة جيب استالمها كاملة مع تزويده مبعايري واشرتاطات  .2
 الطلبات للتأكد من اكتماهلا.

 لبيانات واملعلومات قبل مغادرة املستفيد.التأكد من اكتمال مجيع ا .3

التأكيد على صحة البيانات واملعلومات وأخذ توقيع املستفيد على صحتها،  .4
 وأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عنها. 

للمستفيد بأن الطلب يعرض على اللجنة املختصة للدراسة وسيتم  التوضيح .5
 موافاته باجلديد على الوسيلة املتفق عليها للتواصل معه.

( يوم عمل من تاريخ اكتمال 15حتدد املدة للرد على الطلب مبدة ال تتجاوز ) .6
 الطلب.

 

  تعويض املستفيدين: - د
 .الضرر الذ  حلق باملستفيدإذا ثبت أن اجلمعية هي من تسبب يف اخللل وايقاع  .1

إقرار اجلمعية مبحضر من جلنة التحقيق واملتابعة مؤرخ ومعتمد من   .2
 واألسباب اليت أدت إليه.  أعضاؤها، موضحا به هذا الضرر وحجمه

 .والسلطات املعنية بتسوية املنازعات صدور حكم قضائي أو حكم نهائي من اجلهات  .3

 الف والتعويض مبا يضمن احلقوق.التفاوض مع املستفيد املتضرر حلل اخل .4
 

 استقبال الشكوى واخلالفات من املستفيدين وتسويتها: - ذ
تسهيل عملية تبليغ الشكوى عرب الرابط املباشر يف املوقع اإللكرتوني   .1

 والفاكس وسرعة معاجلتها عن طريق جلنة املتابعة.



 

 

تقديم الدعم الفين حلل االشكاالت واستقبال االستفسارات فيما خيص  .2
 التواصل بني اجلمعية واملستفيد. 

السعي احلثيث حلل اخلالفات واالشكاالت وديًا فيما يضمن صفاء  .3
 واستمرار العالقة بني اجلمعية واملستفيد.

 

  بناء العالقة مع املستفيدين وضمان استمراريتها: - ر
 حقوق امللكية الفكرية للمستفيدين.احملافظة على  .1

احملافظة على خصوصية املستفيدين وحفظ بياناتهم مبا يضمن احلفاظ على  .2
 سرية املعلومات واملستندات.

 وواجبات عند استحقاقها.  تأدية ماهلم من حقوق .3

باملعايري والسياسات املنظمة مليثاق أخالقيات املهنة  مالتقييد وااللتزا .4
 والسلوك.

  

 الواجبة له: تمتكني املستفيد باملعلوماتزويد و - ز
وحسب جماالت  حتديد ضابط اتصال مع املستفيدين حسب فئاتهم   .1

 اجلمعية الستقبال االستفسارات والرد عليها.

توفري وتعزيز قنوات التواصل مع املستفيدين الستقبال االستفسارات . .2
 وتزويدهم بالطلبات واملعلومات.

إ  معلومات طرأ التعديل عليها عرب الوسائل عمل التحديثات الالزمة على  .3
 .املعتمدة يف اجلمعية
  

 قياس رضا املستفيدين: - س
 كل دور .شرفع استبانة قياس الرضا ب  .1

 املسح امليداني. .2

 .اجملمعات و الدور واحللقاتالزيارات اإلشرافية على  .3

 املقابالت. .4

 واالستفسارات.املتابعة املستمرة من اإلدارة العليا على رابط الشكاوى  .5

 .االشراف من اإلدارة العليا على ضابط االتصال والتواصل .6



 

 

 

 املسؤوليات
يعملون حتت إدارة الذين  العاملنيتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع 

 واإلملام بها السياسةهذه ب معملهيف االطالع على األنظمة املتعلقة وواشراف اجلمعية 
 مومسؤولياته موااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباته، والتوقيع عليها

نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي  البشريةالوظيفية. وعلى إدارة املوارد 
 .هابنسخة من واألقسام واخالقيات الوظيفة وتزويد مجيع اإلدارات

 

 املراجع
(  هذه الثانية دورته )يف اخلامس االجتماع باعتمد جملس إدارة اجلمعية 

. وحتل هذه السياسة حمل مجيع سياسات  هـ00/06/1443السياسة يف  
 املوضوعة سابقا.  قواعد السلوك

 هذا واهلل حيفظكم ويرعاكم

 

                    


