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 سياسة تنظيم العالقة مع املستفيدين
 يف مجعية خريكم لتعليم القرآن الكريم وحتفيظه
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تضع مجعية خريكم لتعليم القرآن الكرمي وحتفيظه السياسات واإلجراءات اليت تنّظم عالقتها جبميع األطراف 
 األطراف.من مستفيدين ومتطّوعني وخالفه، مبا يكفل حقوق اجلمعية وكافّة هذه 

ظنظمة والعقو  اصمدد  األسا   ي حتديد حقوق وواجاات اصمتعاقدين وطريقة د اهها وتاعات األوتشّكل 
التقدري  ي األ اء وحدو  اصمسؤولية، وطريقة تسوية اخلالفات اليت قد تنشأ من جرّاء تنفيذ هذه العقو  واخلدمات 

 بشكٍل يكفل محاية األطراف ذات العالقة مع اجلمعية.
رّكز اجلمعية على صيغة العالقات مع اصمستفيدين، وتضع هلا دولوية من خالل وضع آلية لتنظيم هذه وت

 العالقة، مع مراجعتها باستمرا  والتعديل عليها وتعميمها مبا يكفل حقوق اصمستفيد.
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إلجناز معامالهتم ومتابعة تقدمي خدمة متمّيزة للمستفيدين من كاّفة الشراهح بإتقان وسرعة وجو ة عالية؛ 
متطّلااهتم ومقرتحاهتم والعمل على مواصلة التطوير والتحسني، بالتعاون مع كاّفة اجلهات للوصول إىل حتقيق 

 األهداف، والوصول إليهم بأسهل الطرق.
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لى كافّة وحدوهلم ع ،اجلمعية من خالل تسهيل اإلجراءاتإىل خدمات  ينتقدير حاجة اصمستفيد 3.1
 اخلدمات اصمطلوبة بيسر وسهولة.

تقدمي اصمعلومات واإلجابات بشكٍل مالهٍم مبا يتناسب مع تساؤالت اصمستفيدين واستفسا اهتم من  3.2
 خالل عّدة قنوات.

وتقديراً  مهتاوقحفظًا أل مقعهامو  ي  ينللمستفيد اتاحلديثة  ي تقدمي اخلدم اتاستخدام التقني 3.3
 .موسرعة إجناز خدمته ملظروفه
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الرتكيز على عملية قيا   ضا اصمستفيد كوسيلة لرفع جو ة اخلدمة اصمقّدمة والتحسني اصمستمر  3.3
 ود اء مقّدم اخلدمة. اتإلجراءات تقدمي اخلدم

 زيا ة ثقة واظنتماء اصمستفيدين للجمعية من خالل تاّّن دفضل اصمعايري واصمما سات. 3.3

3 

 :راغبون في تعّلم القرآن الكريم ال 1.4
 .بأفضل الوساهل اصممكنة القرآن الكرمي تالوًة وحفظاً وجتويداً  هممتعلي 3.1.1
 فاء.توفري اصمعّلمني األك   3.1.2
 حتسني الايئات اليت تُقّدم فيها خدمة تعليم القرآن الكرمي. 3.1.3
وفق اصمستويات احملّد ة  ي كّل برظنامج، ومنحهم الشها ات  مستوى حتديلهم التعليميتقييم  3.1.3

 احملّد ة بناًء على ذلك وفق اشرتاطات كّل برظنامج.
 القرآن الكريم :الراغبون في تعليم  1.4

 .القرآن الكرميالالزمة صمعّلم بناًء على احتياجاهتم من الكفايات توفري الربامج التأهيلية  3.2.1
 .من ِقال خمتّدني  ي اجملال نيالالزماصمساظندة اإلشراف و توفري الدعم الفّن و  3.2.2
اإل ا ية والتقنية اليت تساعدهم على التواصل الفّعال مع الراغاني  ي تعّلم القرآن توفري األظنظمة  3.2.3

 الكرمي، وحتسني د اء العملية التعليمية.
 .الالزمة لذلك وتقدمي التقا ير ةالتعليميواصمخرجات قيا  األ اء  3.2.3

 التطوّع لخدمة القرآن الكريم :الراغبون في  1.4
 .توفري الفرص التطّوعية اصمناساة لقد اهتم وإمكاظناهتم وفق احتياجات اجلمعية 3.3.1
 توفري الدعم الفّن واإلشراف واصمساظندة الالزمني من ِقال خمتّدني  ي اجملال. 3.3.2
 للقيام باصمهام اصموكلة إليهم على الوجه األكمل. ةتوفري األظنظمة اإل ا ية والتقنية الالزم 3.3.3
 قيا  األ اء وتقدمي التقا ير الالزمة لذلك. 3.3.3
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 .الروابط اإللكرتوظنية اخلاّصة باستقاال الطلاات واصمالحظات 3.1
 التواصل عن طريق اصموقع الرمسي للجمعية. 3.2
 .التواصل االجتماعيحسابات اجلمعية  ي وساهل  3.3
 .الربيد اإللكرتوين اخلاص باستقاال الطلاات واصمالحظات 3.3
 .د قام خدمة العمالء )االتدال اصمااشر دو عرب خدمة الواتساب( 3.3
 .بتقدمي اخلدمة للمستفيد اصمعّن ةاخلطابات اصموّجهة لرهيس اجلمعية دو مدير اجلمعية دو مدير اإل ا   3.5
 .من مشر ي اجلمعيةالتواصل اصمااشر مع اصمسؤولني  ي اصميدان  3.5
 نيسؤولولقاء اصم، والتعريفية ها اإلشرافيةدو مكاتااجلمعية  مقرّ  احلضو  إىلاصمقابلة اصمااشرة عن طريق  3.5

 .للمستفيد بتقدمي اخلدمة نياصمعني
 زيا ات منسويب اجلمعية صمواقع تقدمي اخلدمة للمستفيدين. 3.5
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