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 ضٔاض٘ تيعٔه العالق٘ مع املطتفٔدًٓ

 متَٔد :  

عه عالقتَا ييف اجملنع٘ الطٔاضات ّاإلدساٛات اليت ت ؼفٔغ الكسآٌ الهسٓهمجعٔ٘ تطع 

سكْم اؾنعٔ٘ مبا ٓهفل  ظنٔع األطساف  مً مطتفٔدًٓ ّمْزدًٓ ّمتطْعني ّخالفُ , 

ّالعكْد املصدز األضاع يف ؼدٓد سكْم العنل ّتػهل أىعن٘  , ّناف٘ ٍرِ األطساف

كْم ٓطاح ٍرِ اؿإ, ّتعنل اؾنعٔ٘ علٙ ػدٓد ّ ّّادبات مجٔع االطساف ذات العالق٘

, ّتبعات التكصرل يف األداٛ , ّسدّد املطؤّلٔ٘ , داَٜا أ, ّطسٓك٘ ّّادبات املتعاقدًٓ 

بػهل ّاـدمات , ّطسٓك٘ تطْٓ٘ اـالفات اليت قد تيػأ مً دساٛ تيفٔر ٍرِ العكْد 

 . نعٔ٘ ٓهفل محآ٘ األطساف ذات العالق٘ مع اؾ

 التعسٓفات : 

 : ـــ ماو نل ميَا أاملعاىٕ املْضش٘ ٓكصد بالهلنات ّالعبازات الْازدٗ يف ٍرِ الطٔاضات 

 ّالتينٔ٘ االدتناعٔ٘ . ْازد البػسٓ٘الْشازٗ : ّشازٗ امل

 يف اجملنع٘ . الكسآٌ الهسٓه ٔغفؼاؾنعٔ٘ : مجعٔ٘ 

 الطٔاضات : ٍرِ الطٔاضات اـاص٘ بتيعٔه العالق٘ مع أصشاب املصاحل .

 : أصشاب املصاحل : نل مً لُ مصلش٘ مع اؾنعٔ٘ 

 املطتفٔدٌّ . .1

 اؾنعٔ٘ . ٌْ يفالعامل .2

 ٌّ ., ّاملْزد العنالٛ .3

 اؾَات اؿهْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ . .4

 الكطاع اـاص . .5
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 : العاو اهلدف

, بإتكاٌ ّضسع٘ ّدْدٗ عالٔ٘ ــ مً ناف٘ الػساٜح ً  ــ للنطتفٔدٓمتنٔصٗ تكدٓه خدم٘ 

ّالعنل علٙ مْاصل٘ التطْٓس , ّمتابع٘ متطلباتَه ّمكذلساتَه , إللاش معامالتَه 

 ؼكٔل األٍداف .صْل إىل بالتعاٌّ مع ناف٘ اؾَات للّْالتشطني اليت تته 

 : التفصٔلٔ٘ األٍداف

 مً خالل تطَٔل , اؾنعٔ٘ ّناف٘ الفٝات املطتفٔدٗ يف , طتفٔد املساد٘  تكدٓس

 .ّسصْهله علٙ ناف٘ اـدمات املطلْب٘ دٌّ عياٛ ّمػك٘, اإلدساٛات 

 العنٔل .ملهذلّىٔ٘ يف خداإل تكدٓه اـدمات املتهامل٘ بأسدخ األضالٔب ٘ 

  ًٓتكدٓه املعلْمات ّاإلدابات بػهل مالٜه مبا ٓتياضب مع تطاؤالت املطتفٔد

 .ّاضتفطازاتَه مً خالل عدٗ قيْات

 ّضسع٘ إلاش , لعسّفُ  ًاّتكدٓس, لْقتُ  ًاتكدٓه خدم٘ للنطتفٔد مً مْقعُ سفاظ

 .خدمتُ

 دْدٗ اـدم٘ املكدم٘  علٙ عنلٔ٘ قٔاع زضا املطتفٔد نْضٔل٘ لسفع الذلنٔص ,

 .ّالتشطني املطتنس إلدساٛات تكدٓه اـدم٘ ّأداٛ مكدو اـدم٘

 مً خالل تبين أفطل املعآرل ّاملنازضات ؾنعٔ٘ شٓادٗ ثك٘ ّاىتناٛ املطتفٔدًٓ با

 :يف تكدٓه اـدم٘ للنطتفٔد ّذلو عً طسٓل

  يف اؾنعٔ٘. املفأٍه الطاٜدٗ لدٚ املطتفٔدًٓ عً اـدمات املكدم٘ تصشٔح  .1

ّما تكدمُ مً ؾنعٔ٘ تهًْٓ اىطباعات ّقياعات إجيابٔ٘ ددٓدٗ مْ ا  .2

  .خدمات

ّالتأنٔد علٙ  ,ىػس ثكاف٘ تكٔٔه اـدم٘ لدٚ املطتفٔد ّالتػذٔع علٙ ذلو  .3

 ح أىَا أداٗ للتكْٓه ّالتطْٓسسٔ, تكٔٔه دْدٗ اـدم٘ سل مً سكْم املطتفٔد أٌ 

 .للعكاب ّالتػَرل ال
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اليت تكدو خدماتَا للنطتفٔدًٓ قطاو ىػس ثكاف٘ دْدٗ اـدم٘ بني مجٔع األ .4

 . ازدٕاـداخلٕ أّ ال

بتهاز مفأٍه ّتكئات إدازٓ٘ ددٓدٗ لالزتكاٛ مبطتْٚ ّىْعٔ٘ اـدمات املكدم٘ إ .5

ّذلو , ّقاّل٘ الكطاٛ علٙ معْقات تكدٓه خدمات ذات دْدٗ عالٔ٘ , للنطتفٔد 

مً خالل , ملطتنس للددمات املكدم٘ للنطتفٔد مً خالل التطْٓس ّالتشطني ا

 .تلنظ آزاٛ املطتفٔدًٓ

 املطتفٔدًٓ : طتددم٘ للتْاصل معملالكيْات ا

 . املكابل٘ .1

 االتصاالت اهلاتفٔ٘ . .2

 لهذلّىٕ .الدلٓد اإل .3

 ّضاٜل التْاصل االدتناعٕ . .4

 اـطابات ّالفانطات . .5

 خدم٘ طلب مطاعدٗ . .6

 خدم٘ متطْع . .7

 لهذلّىٕ .املْقع اإل .8

 ىعاو خرل إلدازٗ اؾنعٔات اـرلٓ٘ . .9

 لهذلّىٕ للذنعٔ٘ .املتذس اإل .11

 خدم٘ البشح عً قتاز . .11

 ً :ٓللتْاصل مع املطتفٔدملْظف عالقات املطتفٔدًٓ األدّات املتاس٘ 

 الالٜش٘ األضاضٔ٘ للذنعٔ٘ . .1

 ح االدتناعٕ .شدلٔل خدمات الب .2

 دلٔل ضٔاض٘ الدعه للنطتفٔدًٓ . .3

 طلب دعه مطتفٔد . .4
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 :  بالػهل التالّٕٓته التعامل مع املطتفٔد علٙ كتلف املطتْٓات إلىَاٛ معامالتُ 

عطاٛ إ, ّّاإلداب٘ علٙ مجٔع االضتفطازات , اضتكبال املطتفٔد بلباق٘ ّاسذلاو  .1

 املسادع الْقت الهايف .

التأند مً تكدٓه املسادع ناف٘ املعلْمات املطلْب٘ , ّعلٙ املْظف مطابك٘  .2

 مً صالسٔتَا ّقت التكدٓه .البٔاىات ّالتأند 

نطؤّل لسالتُ لإدساٛات للنطتفٔد , فعلٙ املْظف يف سال٘ عدو ّضْح اإل .3

ّآطاح اؾْاىب التيعٔنٔ٘ , ٍاتفًٔا , لإلداب٘ علٙ تطاؤالتُ  دت امل

 ّالكاىْىٔ٘ .

ّأىُ , ّالتْقٔع علَٔا , التأنٔد علٙ صش٘ البٔاىات املكدم٘ مً طالب الدعه  .4

 مباغسٗ عً صش٘ معلْماتُ .مطؤّل مطؤّلٔ٘ 

التْضٔح للنطتفٔد بأٌ طلبُ ضرلفع للذي٘ البشح لدزاض٘ طلبُ ّالسد علُٔ  .5

 ضبْعني . أعً  لبػأٌ قبْلُ أّ زفطُ خالل مدٗ ال تك

دساٛات املستبط٘ ببعطَا ألداٛ عنلٔ٘ تكدمَا اؾنعٔ٘ َدف إىل تيفٔر فنْع٘ مً اإلتّ

 ّاسد معسف ّقدد .ّتهٌْ ذات كسز زٜٔطٕ , إىل املطتفٔدًٓ 

  ضٔاض٘ تعْٓض أصشاب املصاحل عيد اإلخالل عكْقَه.أّاًل: 

 اهلدف : 

اإلخالل يف ؼدٓد اإلدساٛات ّالػسّط الْادب اتباعَا عيد تعْٓض أصشاب املصاحل 

 اؾنعٔ٘ .  مع التعاقدٓ٘ العالق٘ عً عكْقَه الياػ٘

 مطؤّلٔتيا : 

دساٛات ّتعلٔنات لتيعٔه عالق٘ اؾنعٔ٘ مع أصشاب املصاحل ؿفغ إّضع  .1

 سكْم مجٔع األطساف . 

 برل اؾَْد للشد مً مكداز الطسز الرٖ قد ٓلشل باألطساف ذات الصل٘ . .2
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 األسهاو العام٘ : 

 :  ّفكا ملا ٓلٌٕ ٓهٌْ تعْٓض أصشاب املصاحل أ

 يف الْفاٛ بالتصاماتَا ّفكًاٌ ٓهٌْ اإلخالل ىامجًا عً اخفام اؾنعٔ٘ أجيب  .1

للعالق٘ التعاقدٓ٘ , أّ يف برل العيآ٘ الالشم٘ , أّ اإلخفام بااللتصاو باملعآرل املَئ٘ 

 املعتندٗ مً اؾَات ذات العالق٘ . 

ٌ تهٌْ اؾنعٔ٘ ٍٕ املتطبب٘ مباغسٗ يف الطسز الرٖ ؿل باألطساف أصشاب أ .2

 املصاحل. 

از مً اؾنعٔ٘ , أّ مبْدب سهه ىَاٜٕ صادز مً إثبات اإلخالل أّ اإلخفام بإقس .3

 الطلطات املعئ٘ بتطْٓ٘ اـالفات . 

التفاّض مع األطساف املتطسزٗ لبشح إمهاىٔ٘ التْصل إىل آلٔ٘ للتعْٓض ّمبا  .4

 . نعٔ٘ ٓطنً اؿفاظ علٙ سكْم ّمصاحل اؾ

 ثاىٔا: ضٔاض٘ تطْٓ٘ الػهاّٚ أّ اـالفات بني اؾنعٔ٘ ّأصشاب املصاحل :

 اهلدف : 

ؼدٓد اـطْات ّاإلدساٛات لتطْٓ٘ الػهاّٚ أّ اـالفات اليت قد تيػأ بني اؾنعٔ٘  

 ّأصشاب املصاحل . 

 مطؤّلٔتيا :

مع الغرل , عٔح تعاقدات بساو العكْد ّاالتفاقٔات عيد أدساٛ أٖ عنلٔات ّإ .1

 طساف . اىْىٔ٘ اليت تْضح العالق٘ بني األتتطنً مجٔع اليْاسٕ الك

سٓك٘ ّإدساٛات التطْٓ٘ يف  مجٔع العكْد ّاالتفاقٔات اليت تدلمَا ؼدٓد ط .2

 اؾنعٔ٘ مع الغرل . 

 صاحل . سكْم اؾنعٔ٘ ّأصشاب املمبا حيفغ  الطعٕ يف سل اـالفات ّدًٓا .3
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 طسع٘ يف معاؾ٘ غهاّٚ أصشاب املصاحل . التطَٔل عنلٔات التبلٔغ ّ .4

مً معاؾ٘ املػانل لتنهٔيَه نطتفٔدًٓ تكدٓه الدعه الفين الالشو لل .5

 زادٗ اؾنعٔ٘ . إٝ٘ عً تأخس املطاعدات بطبب خازز الياغ

 ّاحملافع٘ علٙ ضسٓ٘مع العنالٛ ّاؾَات ذات العالق٘ ثالجا: ضٔاض٘ بياٛ عالقات دٔدٗ 

 : املعلْمات

 اهلدف : 

ّضع اإلدساٛات ّاألضالٔب اليت تطَه يف بياٛ عالق٘ دٔدٗ مع أصشاب املصاحل مبا فَٔه 

 العنالٛ ّاحملافع٘ علٙ ضسٓ٘ معلْماتَه . 

 مطؤّلٔتيا :

التكٔد باألىعن٘ املطبك٘ ّاملعآرل ّالطٔاضات ّاإلدساٛات املتبع٘ ّمٔجام أخالقٔات  .1

 املَي٘ . 

ملكتطٔات مٔجام  بني الْادبات ّفكًا احملافع٘ علٙ ضسٓ٘ املعلْمات , ّالفصل .2

 أخالقٔات املَي٘ ّدلٔل السقاب٘ الداخلٔ٘ . 

ألسهاو  يف املْاعٔد احملددٗ مكابل اـدمات ّاملْاد املطتلن٘ طبكًا املدفْعاتضداد  .3

 الطداد ّغسّطُ . 

 اسذلاو ّمحآ٘ سكْم امللهٔ٘ لدٚ الغرل .  .4

مً خالل سفغ بٔاىاتَه الػدصٔ٘ بػهل  اسذلاو خصْصٔ٘ سكْم أصشاب املصاحل .5

 ٓطنً اؿفاظ علٙ ضسٓ٘ املعلْمات ّاملطتيدات . 
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  : املصاحل باؿصْل علٙ املعلْمات زابعا :  ضٔاض٘ متهني أصشاب

 اهلدف : 

يَه مً ٔمتهني أصشاب املصاحل مً اؿصْل علٙ املعلْمات املتعلك٘ بأىػطتَه لتنه

 مباغسٗ مَامَه بػهل مٔطس . 

 مطؤّلٔتيا :

تْفرل عدد مً الكيْات اإللهذلّىٔ٘  ّّضاٜل االتصال اليت متهً أصشاب املصاحل  .1

  .مً اؿصْل علٙ املعلْمات بػهل دقٔل ّفكا ليػاطاتَه 

 إدساٛ التشدٓجات الالشم٘ ّبػل دّزٖ ؾنٔع املعلْمات اـاص٘ باؾنعٔ٘ .  .2

دل السد أٔ٘ , مً تصال لهل فال مً فاالت العنل يف اؾنعإؼدٓد ضابط  .3

 علٙ اضتفطازات املطتفٔدًٓ . 

 يف اؾنعٔ٘ : خدم٘ املطتفٔدقٔاع مَاو مسنص 

  :أٌتزٜٔطؾنعٔ٘ مَنتاٌ خدم٘ املطتفٔد باقٔاع ملسنص 

 غسافٔ٘ .اإلَاو املّ٘ تيعٔنٔالَاو امل 

 : ٘تيعٔنٔاملَاو الأّال: 

 املتعلك٘ غدم٘ املطتفٔدنعٔ٘ تطبٔل زؤٓ٘ اؾ. 

  بػهل ْٓمٕنعٔ٘ أعداد املذلددًٓ علٙ اؾسصس.  

 إدساٛات سصْل املطتفٔدًٓ/ات علٙ ناف٘ اـدمات ّالتأند مً أٌ  تطَٔل

 .اـدمات تكدو للنطتفٔدًٓ/ات بطالض٘ ّدٌّ تعكٔدات

 اإلداب٘ علٙ اضتفطازات املطتفٔدًٓ/ات بالعْدٗ ؾَ٘ االختصاص. 

 إعداد أدل٘ االضتدداو للنطتفٔدًٓ/ات. 



9 
 

  ّاملْقع إعداد بٔاىات إسصأٜ٘ بأعداد الػهاّٚ ّاالضتفطازات اليت تسد للنسنص

 .ّاإلدساٛات املتدرٗ بػأىَالهذلّىٕ  اإل

  مْقع كدمَا ٓىػس الْعٕ ّالتجكٔف يف فاالت اـدمات اإللهذلّىٔ٘ اليت

دم٘ ّقيْات التْاصل االدتناعٔ٘ اـمً خالل صفش٘ ىذلىت اؾنعٔ٘ علٙ اإل

 نعٔ٘ .اـاص٘ باؾ

  َ٘ٝٔالضتكبال املطتفٔدًٓ/ات عالقات املطتفٔدًٓ ّمْظف اـدم٘ التأند مً ت. 

 زضا املطتفٔد ّؼلٔل اليتاٜر ّالسفع بتكازٓس دّزٓ٘ عً اليتاٜر للندٓس  قٔاع

 .العاو

  ( .االتصال ... اخل –تكدٓه اـدمات املطاىدٗ للنطتفٔدًٓ/ات )التصْٓس 

  ٘املطتفٔدالتينٔ٘ املَئ٘ ملنجلٕ/ات خدم. 

 مبا ال ٓتعازض مع الدّاو السزلٕ ّازتباطات نعٔ٘ ّلني يف اؾؤتيطٔل مكابل٘ املط

  .املطؤّلني

ًٔا :    : ٘ غسافٔاملَاو اإلثاى

 ُ٘ٔٓعيٙ باليكاط التال   :املطح املٔداىٕ الْٔمٕ ّ

 .العاو اليعاو  .1

 اؾنعٔ٘ .التأند مً ّضْح إزغادات تكدٓه اـدم٘ يف    .2

   . ذنعٔ٘تكدٓه اـدم٘ التابع٘ للمْقع اإلغساف العاو علٙ ضرل العنل يف   .3

الطازٜ٘ ٓته اؽاذ إدساٛات تصشٔشٔ٘ يف سٔيَا ّمً ثهَّ  ّيف اؿاالت  .4

 للذنعٔ٘ . بتكسٓس عً ما مت للندٓس العاو السفع

  املْاقع التابع٘ للذنعٔ٘ .اإلغساف علٙ مهاتب خدم٘ املطتفٔد يف 



11 
 

 تْاصل ّاضتكبال غهاّٚ املطتفٔدًٓ/ات عدل عدٗ قيْات )ىعاو  اإلغساف علٙ ىعاو

اؿطْز الػدصٕ -الدلٓد اإللهذلّىٕ-قيْات التْاصل االدتناعٕ  –تْاصل 

 .ّمتابعتَا لدٚ اإلدازات ّاألقطاو ؿني سلَا ؾنعٔ٘ (ملكس ا

  ّتفعٔل تكدٓه اؾنعٔ٘ اإلغساف علٙ صفش٘ مسنص خدم٘ املطتفٔد علٙ مْقع

 .خالهلااـدمات مً 

 majmahquran1435@hotmail.com  : الدلٓد اإللهذلّىٕ

 : بيا اتصل

  : 0505120576املدٓس العاو 

 ٘ٓ101ؼْٓل٘    0164320867 :  الطهستاز 

  : ًٓ0503800337عالقات املطتفٔد 

 : ٕاملْقع االلهذلّىwww.qm.org.sa 


