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 تقييم جودة التمور 

 

 

 

 

 هل التمور تكفي احتياج الجمعية ؟ 

 

 



  بسم هللا الرمحن الرحيم  
 اململكة العربية السعودية 

 مجعية التمور للخدمات اإلنسانية
 الرايض 

  (1352)رقم    والتنمية االجتماعية  وارد البشريةوزارة املترخيص  

The kingdom Of Saudi Arabia 
Dates Society for 

Humanitarian Services 
License of the Ministry of Labor and 

Social Development No. (1352)  
 

 3 من 2
 

 

 تقييم النقل والتوصيل 

 

 مالحظات أخرى :

 نأمل التنوع في التمور لرغبات املستفيدين املحتاجين  -1

نرجو دعمنا باألرز كما كان الدعم في السنوات املاضية ، شكر وتقدير لكم باسم مستفيدي الجمعية وهذه عادتكم   -2

 . السنوية ، وجزاكم هللا خيرا وكتب أجركم وجعلها في ميزان حسناتكم

 شعبان  ٢٠شعبان حتى  ١٠تسلمون ماقصرتوا جزاكم هللا خيرا بس ياحبذا تصل الجمعية من تاريخ  -3

 الكميات الن الجمعية تخدم قرى ونطاق واسع زيادة  -4

 التبكير بارسال التمور قبل رمضان بوقت كاف حتى يتم تسليمه براحة -5

 نامل التكرم بزيادة مخصص الجمعية من التمور السنوية حتي تلبي احتياجات جميع املستفيدين  -6

 النقل عليه بعض املالحظات التمور جيدة والتواصل ممتاز ،  - -7

 م والتمور من أجود االنواع التي تصلنا جزاكم هللا خير الجزاءنشكر لكم جهودك -8

 ة توصيلها متأخر جت بعد توزيع السلة الرمضاني  -9

مالحظة على النقل/ خصوصا املواقع القريبة من الرياض: وقت وصول الشاحنة يكون متأخر بسبب حركة   -10

 .املرور

 وهللا  أسرة نأمل من سعادتكم التكرم بزيادة عد 6٠٠عدد اسر الجمعية  -11
ً
د الكمية للجمعية مستقبال

 يحفظكم ويرعاكم ،،

  ١نشكر لكم دعمكم املستمر للجمعية سائلين هللا أن يجل ذلك في ميزان حسناتكم وللعلم التقييم رقم  -12

 لجودتها ورغبة املستفيدين لنوعية   يعني ممتاز ولكن نتمنى ان تكون الكمية أكثر لكثرة طلب املستفيدين عليها 
ً
نظرا

 خالص ( التمر ) 

امل ان يكون نقل التمور بثالجات لكي ال يتاثر كذلك التنسيق مع االستقبال بالجمعية فور التحميل   -13

 حفظكم هللا 
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 تأخر كبير في موعد التسليم  -14


